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Na Hviezdoslavovom námestí už slávime vyše dvadsať rokov

S taromestské vianočné trhy sa 
na Hviezdoslavovom námestí 
konajú už od deväťdesia-

tych rokov 20. storočia. Za ten čas 
prešli rozličnými zmenami. Pribú-
dali stánky – po niektoré roky tie 
s občerstvením zostali na námestí 
až do Troch kráľov - klzisko, jeden 
starosta chcel dokonca priniesť na 
„Hviezdko“ kolotoč a ruské kolo. 

Tento rok sa začali rozsvietením 
vianočného stromčeka (13-metro-
vý smrek obyčajný je darom z Ha-
muljakova) Staromestské vianočné 
trhy paralelne s tými mestskými na 
Hlavnom námestí už 22. novembra. 

Okrem programu na hlavnom 
pódiu pred budovou SND si môžu 
návštevníci vybrať z pestrej ponuky 
remeselníckych výrobkov, tradič-

ných jedál a nápojov, ktoré nájdu vo 
viac ako štyridsiatich stánkoch. 
Nechýbajú ani stánky určené pre 
charitu – vianočný punč či kapustni-
cu tu predávajú v tesnom susedstve 
Maltézski rytieri a Lion ś klub. U „le-
víc“ sa chystá pomôcť dobrej veci 
aj starostka Starého Mesta.

Nájomcov vyberala komisia na 
základe viacerých kritérií, dôraz sa 
pritom kládol aj na ekológiu. Nie-
ktorí predavači už tento rok začali 
používať vratné poháre, na Staro-
mestských trhoch to však zatiaľ ne-
bolo podmienkou.

„Sme naklonení konceptu zero 
waste a hľadáme cestu. Uvidíme, 
ako to tento rok dopadne hlavnému 
mestu,” povedala starostka Zuzana 
Aufrichtová. S tým, že tento rok to 

staromestská samospráva nevidela 
ako najlepšie riešenie a nebola naň 
dokonale pripravená.

Čistota na staromestských via-
nočných trhoch je v každom prí-
pade pre organizátorov prvora-
dá. Pracovníci Technických služieb 
Starého Mesta zbierajú odpad počas 
celého dňa, vždy, keď sú koše plné, 
vyprázdnia ich. 

Staromestské vianočné trhy po-
trvajú až do nedele 22. decembra. 
Veríme, že si nájdete čas a prídete sa 
na ne pozrieť. Napríklad na koncer-
ty a vystúpenia, alebo na tradičné 
zapaľovanie adventných sviec na. 
Tú prvú a poslednú zažne starostka 
Starého Mesta.

A keby sme sa nevideli – prajeme 
vám šťastné a požehnané sviatky!

OŽIJE KONEČNE 
STRAŠIDELNÝ DOM?
Nádhernú budovu na 
Šulekovej, ktorá roky 
chátrala, začali opravovať

strany 12 – 13
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Staromestské vianočné 
trhy: Pocta tradícii

Staromestské vianočné trhy: 
Potrvajú celý mesiac, skončia sa  

v poslednú adventnú nedeľu. 
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Mestská časť ponúka 
na prenájom tri 

priestory

M estská časť Bratislava-Staré 
Mesto oznamuje zámer pre-

najať na základe obchodnej verej-
nej súťaže nehnuteľný majetok vo 
vlastníctve hlavného mesta SR Bra-
tislavy zverený do správy mestskej  
časti, nachádzajúci sa v k. ú. Staré 
Mesto, a to: nebytový priestor na 
ulici Gorkého 15 v Bratislave, neby-
tový priestor na ulici Špitálska 18 
v Bratislave a nebytový priestor na 
ulici Štúrova 6 v Bratislave. 
Podmienky obchodnej verejnej 
súťaže sú zverejnené na interneto-
vej stránke www.staremesto.sk v 
sekcii Podnikateľ a k nahliadnutiu 
či poskytnutiu akýchkoľvek infor-
mácií v podateľni (Centrum služieb 
občanom) na prízemí Miestneho 
úradu Mestskej časti Bratislava–Sta-
ré Mesto alebo v kancelárii č. dverí 

220 – Mgr. Kristína Majvitorová 
alebo na tel.č. +421 911 821 396.

Cena staromestskej 
rezidenčnej parkovacej 

karty sa mení

P arkovacia karta, ktorá umož-
ňuje obyvateľom s trvalým po-

bytom v Starom Meste parkovať na 
rezidenčných parkovacích miestach, 
bude od januára drahšia. Z pôvod-
ných 10 € sa cena zvýši na 39 €. 
Staré Mesto tak postupne začína 
zavádzať ceny, ktoré sú v súlade s 
celomestskou parkovacou politi-
kou. Desaťeurové rezidenčné parko-
vacie karty si môžu Staromešťania 
zakúpiť do konca decembra – platné 
budú po celý nasledujúci rok. 
Od decembra sa mení aj cena rezi-
denčnej parkovacej karty vydávanej 
spoločnosťou BPS Park. Z pôvod-
ných 60 € za rok zlacnie na 39 €. 

Spoločnosť BPS Park tiež prispeje 
sumou 30-tisíc eur na zveľadenie 
verejného priestoru. Príspevok v 
danej sume by mala po tri roky dá-
vať do nového staromestského Fon-
du architekta Weinwurma. Jedna 
tretina z tejto sumy má byť určená 
pre dopravné riešenia, zvyšok po-
môžu prerozdeliť obyvatelia a 
môže byť použitý napríklad na zve-
ľadenie vnútroblokov, starostlivosť 
o zeleň, na kultúru, urbanistické rie-
šenia či bezbariérovosť. 

Získame prehľad  
o staromestskej zeleni

P asportizácia zelených plôch, 
vrátane drevín, zdigitalizova-

nie údajov a vypracovanie doku-
mentu starostlivosti o zeleň – aj to 
sú úlohy bratislavského Starého 
Mesta v rámci projektu Digiville, do 
ktorého sa chce mestská časť zapo-
jiť. Urobiť tak chce v rámci progra-
mu slovensko-rakúskej spolupráce. 
Do projektu by malo byť zapojených 
celkovo osem partnerov, z toho päť 
na slovenskej a traja na rakúskej 
strane. Rozpočet projektu by mal 
byť 1,6 až 1,8 milióna eur.
Vypracovaný materiál starostlivos-
ti o zeleň poskytne prehľad o roz-
miestnení, kvalite a ekologickom, 
krajinotvornom, estetickom a kul-
túrnohistorickom význame drevín. 
Bude zároveň podkladom nielen 
pre zabezpečenie starostlivosti o 
dreviny, ale aj pre rozhodovanie or-
gánov ochrany prírody a pri uplat-
ňovaní náhradnej výsadby za vyrú-
bané dreviny. Informácie budú 

Marína má opäť ružu

P ôvabná socha v parčíku na Šafári-
kovom námestí je opäť dokonalá. 
Do ruky jej konečne vrátili ružu, 

o ktorú prišla pred mnohými rokmi. Sochu 
Tibora Bártfaya opravili v polovici ok-
tóbra, na fotografii to zachytil okoloidúci 
Staromeštan. 
O navrátenie známej Bártfayovej sochy do 
pôvodnej podoby sa roky snažila aj sta-
rostka Starého Mesta Zuzana Aufrichtová 
a Anton Pižurný. Podarilo sa to až teraz. 

„Spomenula som na 
slávnostnom otvára-
ní Fondu architekta 
Weinwurma, že inter-
vencie do verejného 
priestoru môžu byť aj 
malé, ale krásne. A ako 
príklad spomenula som 
Marínu, ktorej chýba 
ruža. Predpokladáme, 
keďže sme spustili 
akciu „vráťme ružu 
Maríne“, že niekto z po-
zostalých po sochárovi 
Bártfayovi si uvedomil, 
že ruža, ktorá bola spra-
vená navyše (to sme 
vedeli, že ruží bolo uro-
bených viac) je asi práve 
tá, ktorá chýba Maríne,“ 
vysvetlila pred časom 
starostka na svojom 
facebookovom profile. 

„Osádzali ju ešte ako zlatú, za dva týždne 
splynula so sochou na nepoznanie zmeny. 
Marína, ja a Staré Mesto ďakujeme.“

KTO JE (bronzová) MARÍNA?
Takmer pred sedemdesiatimi rokmi ju 
vytvoril sochár Tibor Bártfay. Inšpirovala 
ho vraj inscenácia Sládkovičovej Maríny, 
ktorú videl v národnom divadle - a najmä 
hlavná predstaviteľka, Mária Kráľovičo-
vá. Dlho sa dokonca klebetilo, že modelom 
mu stála samotná herečka.

Revitalizujeme parčík  
pri Avione

M estská časť Bratislava-Staré Mesto revitalizuje par-
čík na Americkom námestí. V rámci úprav bola zní-

žená výška kríkov, ktoré obkolesujú časť parku pri Avione, 
pribudla zeleň, kvety aj cibuľoviny, ktoré by na jar mali 
vytvoriť špeciálny vzor. „Chceme tiež upraviť nevzhľadné 
trafostanice, ktoré sa tu nachádzajú, radi by sme ich nechali 
obložiť drevom, ako je to napríklad na Trnavskom mýte,“ pri-
blížil vicestarosta Starého Mesta Miroslav Vrábel. Aby zeleň a 
tráva vydržala aj v horúcom lete, bola v parku nainštalovaná 
závlaha. Tiež boli opravené lavičky, smetné koše a v blízkej 
budúcnosti bude opätovne sprevádzkovaná aj fontána.

FOTO: ARCHÍV
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FOTO: BARBORA JANČÁROVÁ
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Škôlka na Beskydskej 
bude mať nové ihrisko

Dopravné ihrisko, 
nové hracie prv-

ky, hojdačky, preliezky, 
zeleň. To všetko by malo 
onedlho zmeniť zanedba-
né ihrisko v materskej 
škole na Beskydskej 
ulici. Realizáciu projektu 
bude po dohode so Sta-
rým Mestom realizovať 
spoločnosť Finep, ktorá 
sa bude po revitalizácii o ihrisko 
aj starať – teda kosiť trávu, upravo-
vať zeleň, pieskovisko a čistiť ho. 
Ihrisko naďalej zostane v majetku 

Starého Mesta, zároveň však bude 
po skončení otváracích hodín škôlky 
prístupné pre deti z okolitých byto-
viek.

Stretnutie so starostkou
V decembri môžete stretnúť 

starostku Starého Mesta 
Zuzanu Aufrichtovú nielen na 
Staromestských vianočných trhoch 
na Hviezdoslavovom námestí, kde 
bude v stánku Lion ś Club ponúkať 
kapustnicu pre dobrú vec, ale aj tra-
dične v prvý decembrový pondelok 
na Čaji o piatej v Café Propeller. 

 Príďte 2. decembra o 17.00 do 
ikonickej kaviarne Emila Belluša 
na Rázusovom nábreží a podeľte 
sa so starostkou so svojimi pod-
netmi a nápadmi. Tešíme sa na vás!
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FOTO: MATEJ ŠTEVOVE
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prístupné aj verejnosti, a to vo 
forme aplikácie, ktorá by mala byť 
vyvinutá v rámci projektu.

Michalskú vežu by 
mohli budúci rok 

opraviť

J ednu z hlavných dominánt Sta-
rého Mesta by mohli v budúcom 

roku zrekonštruovať. Podmienkou 

je schválenie financií v rozpočte 
hlavného mesta na rok 2020, získa-
nie ďalších prostriedkov z externých 
zdrojov i úspešná realizácia verejné-
ho obstarávania na dodávateľa prác. 
Celkové stavebné náklady predpo-
kladá magistrát vo výške 1,5 milióna 
eur. Potvrdil to hovorca Bratislavy 
Peter Bubla.
V rámci komplexnej obnovy sa má 
zreštaurovať fasáda interiérových 
omietok a historického krovu. Ob-

novené budú tiež okná, ciferník ho-
dín, zvony a kovové prvky. Reštau-
ráciou prejde aj socha archanjela 
Michaela, kamenný erb a kartuša 
na fasáde. V rámci rekonštrukcie sa 
zrealizuje aj stavebnotechnická ob-
nova technických rozvodov, dreve-
ného schodišťa či ochodze veže. 

Na Námestie Slobody 
pribudne Pamätník 

demokratickej 
revolúcie

NaNámestí Slobody, oproti 
budove Úradu vlády SR, 

by mal pribudnúť Pamätník demo-
kratickej revolúcie 1989. Má byť 
pripomienkou obetí éry totality a 
stopy zaliate v betóne majú pripomí-
nať tých, ktorí sa zaslúžili o to, aby 
si ľudia mohli po štyroch desiatkach 
rokov totalitného režimu zobrať 
veci verejné do vlastných rúk. 
Víťazný návrh, ktorý v rámci ve-
rejnej anonymnej architektonickej 
súťaže vybrala porota, sa nemá vy-
vyšovať v prostredí, ale prináša ho-
rizontálnu formu pripomínajúcu pó-
dium s odtlačkami stôp študentov.

Zapojili sme sa do  
Dňa štedrosti

M estská časť Bratislava-Staré 
Mesto sa tento rok zapojila do 

celosvetového podujatia Giving 
Tuesday. Od 4. do 30. novembra za-
mestnanci úradu zbierali prikrýv-
ky, deky, spacáky, teplé oblečenie 
a obuv, ale tiež kávu a čaj, ktoré 
sme prostredníctvom organizácií 
Vagus a Stopa Slovensko podaro-
vali ľuďom bez domova.
V rámci Dňa darovania, ktorý je ofi-
ciálne 3. decembra 2019, je možné 
darovať aj čas. Oddelenie sociál-
nych vecí sa preto rozhodlo napiecť 
koláče a stráviť tento deň v Domove 
sociálnych služieb pre deti a do-
spelých Javorinská 7a, kde sú deti 
a dospelí s duševným postihnutím a 
poruchami správania. 

Prinášame zeleň na Židovskú ulicu

Z anedbaný verejný priestor na spojnici Kapucínskej a Židovskej ulice 
sa konečne zmenil na príjemné miesto na oddych. Začiatkom de-

cembra na tomto mieste pribudol tzv. pocket park - záhonový parčík so 
zeleňou rôzneho druhu a s lavičkami. Projekt zrealizovala Mestská časť 
Bratislava-Staré Mesto v spolupráci s Hlavným mestom SR Bratislava 
a s finančnou podporou Bratislavského samosprávneho kraja.
„Projekt rieši dlhodobo zanedbanú verejnú plochu vytvorením záhonové-
ho parčíku - dokopy ide o tri plochy s celkovou rozlohou 69,5m2 - v 
území, kde sa dlhodobo nedarilo udržať mestskú zeleň,“ upresnila Lucia 
Lanáková z Oddelenia stratégie a projektového riadenia staromestského 
miestneho úradu.
„Novovysadená zeleň zahŕňa všetky trvalé, ale aj krátkodobé vegetač-
né prvky, ako sú stromy, kry, trvalky a trávnaté plochy, mobilná zeleň, 
usporiadané podľa zásad sadovníckej estetiky s viacfunkčnou kompozí-
ciou, ktorá dopĺňa alebo skrášľuje dané prostredie,“ vysvetlila Lanáková.
Revitalizácia záhonu na Židovskej ulici zvýši rozlohu zelenej plochy 
Starého Mesta, ale tiež zatraktívni okolité prostredie kultúrnej rezervá-
cie. „Pocket park ponúka inovatívny koncept priestorovej výsadby parčíku 
v troch častiach v rámci pešej zóny. Podobné vegetačné riešenie je jedi-
nečné v centre mesta. Zároveň tvorba pocket parku prispieva k zvýše-
niu adaptačných opatrení miest BSK na nepriaznivé dôsledky zmeny 
klímy. Projekt podporí prirodzený potenciál vegetácie v meste, tým že pre-
mení tri sivé plochy na zelené a zvýši ich prirodzený potenciál zadržiavania 
vody,“ uzavrela L. Lanáková.

Okuliare ako záchrana

Z avadzajú vám staré okuliare 
a neviete, čo s nimi? Prineste 

ich od 2. decembra do Centra slu-
žieb občanom na Miestny úrad 
Bratislava-Staré Mesto a vložte 
ich do špeciálnych krabíc. A pre-
čo by ste to mali urobiť?
Podľa Svetovej zdravotníckej orga-
nizácie, 153 miliónov ľudí má ne-
korigované refrakčné chyby. Väč-
šinu týchto zrakových chýb je možné 
rýchlo diagnostikovať a ľahko liečiť 
s použitím korekčných šošoviek. 
Napriek tomu milióny ľudí v rozvo-
jových krajinách trpia, lebo nemajú 
okuliare. Nemôžu sa učiť, nemôžu  
pracovať. 
Takmer v každom „šuflíku“ sa dajú 
nájsť okuliare, ktoré už nepotre-

bujete. Tieto okuliare môžu však 
zmeniť život niekoho iného. To je 
dôvod, prečo sa zapojiť do pro-
jektu Lions Recycle Sight.
V priebehu celého roka Lioni na ce-
lom svete a ďalší dobrovoľníci zbie-
rajú staré okuliare, ktoré doručia 
do regionálnych Lions Eyeglass 
Recycling Centers (LERCs). LERC 
dobrovoľníci čistia, zoraďujú pod-
ľa optickej mohutnosti a balia tieto 
okuliare. Väčšina z recyklovaných 
okuliarov je distribuovaná ľuďom v 
rozvojových krajinách, kde najviac 
pomôžu ľuďom, ktorí to potrebujú. 
UPOZORNENIE: Prosím, noste iba 
nepoškodené a kompletné okulia-
re. Polámané kúsky bez „záušníc“ 
sú nepoužiteľné.

FOTO: BARBORA JANČÁROVÁ

FOTO: BARBORA JANČÁROVÁ

FOTO: BARBORA JANČÁROVÁ

FOTO: BARBORA JANČÁROVÁ

FO
TO

: B
A

R
B

O
R

A 
JA

N
Č

Á
R

O
VÁ



5 | AKTUÁLNE |

KDE BOLO,TAM JE
Festival dobrej nálady

Program pre deti aj dospelých:
 
10.00   Divadlo Praktikábel,
	 	 Fanto	a	vianočný	teleport
11.00 – 12.00		 Tvorivé	dieľne
14.00		 	 Divadlo	pod	hríbikom,	Zimný	príbeh
15.00 	 	 Diskusia	so	starostkou	Ing.	arch.	Zuzanou		
	 	 Aufrichtovou	
	 	 na	tému	detské	ihriská
16.00		 	 Divadlo	Na	hojdačke,	Žabí	kráľ
17.00 	 	 Čítanie	knihy	Michala	Hvoreckého	
	 	 a	Simony	Čechovej:	Maliar	a	chlapec	
	 	 –	prázdniny	u	Fullu,	Vydavateľstvo	Monokel
18.00  Koncert	pre	deti:	Pánko

Sprievodné podujatia počas celého dňa:

Stánky
Časopis	Slniečko	a	workshop
Príďte	sa	zoznámiť	s	92-ročnou	históriou	a	
súčasnosťou	časopisu,	a	vytvoriť	si	podľa	svojej	
fantázie	vlastné	stránky.
82	Bøok	&	Design	Shõp	s	Adamom	Berkom
Hento	toto	s	aktivitami
Hračkársky	SWAP	v	rodičovskej	réžii	
(max.	5	hračiek	na	jedno	dieťa)
Detský	kútik	s	Legom
Denné vstupné: 2 €/osoba od 3 rokov
Teší	sa	na	Vás	aj	pán	Králiček,	ktorý	Vám	predá	
tú	najlepšiu	kávu,	čokoládu	či	čajíček.
Pre	otcov	a	mamy	niečo	od	vinára	pána	Bažalíka.
Koláče	od	Fertuchy	za	dobrovoľný	príspevok.

14.	12.	2019
10.00	–	19.00

Pistoriho	palác,	
Štefánikova	25,	

Bratislava

Budú variť v lepšom

P odlaha v kuchyni materskej 
školy na Vazovovej ulici bola 

dlho v dezolátnom stave. Dlaždice 
sa rokmi zničili, po oprave odpadov 
dokonca na niektorých miestach 
ostal holý betón. V novembri ne-
chal nevkusnú dlážku miestny 
úrad opraviť. Kuchárky veria, že 
nová dlažba je len začiatok. „Už 
dlho bojujeme za peknú kuchyňu. 
Antikorovú, hygienickú. Máme tu 
málo miesta, aby ste dali veci do 
umývačky, musíte sa vykrútiť ako 
paragraf,“ prezradili nám.

Mestská časť investovala aj do vy-
bavenia kuchyne ZŠ Mudroňova. 
Vymenili sa najmä historické kúsky. 
„Máme novú umývačku riadu, dva 
plynové kotle a dve plynové panvice 
v celkovej hodnote 19 444 €,“ uvie-
dol riaditeľ ZŠ Mudroňova Richard 
Savčinský.

Postrážia vám deti

Mnohí rodičia z času na čas po-
trebujú postrážiť dieťa a ne-

viete na koho sa obrátiť. Práve vám, 
ktorí sa kvôli pracovným alebo iným 
povinnostiam, nemôžete potomkom 
venovať, ponúka opatrovateľské 
služby Centrum pre flexibilnú sta-
rostlivosť o deti Kids Point.
V Kids Pointe sa deťom venujú pro-
fesionálne vychovávateľky, ktoré 
program prispôsobujú veku dieťaťa, 
dĺžke jeho pobytu v centre a iným 
špecifickým podmienkam jednotli-
vých detí. „Pobyt v centre je posta-
vený na plnohodnotnom využití 
času dieťatka. To počas pobytu 
napríklad pracuje na projektoch na 
školské vyučovanie, tvorí v kreatív-
nych dielničkách, venuje sa športo-
vým aktivitám,“ informuje riaditeľ-
ka Kids Point Soňa Deglovičová.
FLEXI opatrovanie je určené pre 
deti od 3 do 10 rokov. Využívať ho 
môžete od pondelka do piatku, aj po-
čas sviatkov a prázdnin od 9.00 h do 
19.00 h. 
Program FLEXI opatrovania je otvo-
rený aj pre deti so špeciálnymi 
výchovno-vzdelávacími potreba-
mi, o ktoré sa stará personál s adek-

vátnym pedagogickým vzdelaním. 
Keďže program získal grantovú 
podporu, cena služieb je zvýhodne-
ná. Všetky potrebné informácie 
nájdete na www.kidspoint.sk

Opravená Červeňova

V záujme zveľadenia verejného 
priestoru Mestská časť Bra-

tislava-Staré Mesto využila práce 
líniovej rekonštrukcie plynáren-
skej infraštruktúry realizované na 
Červeňovej ulici spoločnosťou SPP 
- distribúcia a pridala ruku k dielu.
V súčinnosti a v spolupráci s SPP-D 
sme opravili asfaltový povrch vo-
zovky v celom šírkovom a dĺžkovom 
profile komunikácie, ale tiež poško-
dené kamenné obrubníky. Lokálne 
sme opravili chodníky a zrekonštru-
ovali existujúci cestný spomaľovač s 
dôrazom na zabezpečenie funkčné-
ho odvodnenia komunikácie.

FOTO: BARBORA JANČÁROVÁ
FOTO: BARBORA JANČÁROVÁ

FOTO: BARBORA JANČÁROVÁ

Teraz

Predtým
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Som realista 
s optimizmom

„Staré Mesto je srdce Bratislavy. Emocionálne, aj technicky. Keď srdce dostane 
infarkt, zasiahne to celý organizmus,“ hovorí starostka Starého Mesta Zuzana 

Aufrichtová. Ako hodnotí prvý rok na tomto poste?

Je treťou ženou v histórii 
staromestskej samo-
správy, ktorej obyvatelia 

zverili starostovský post. V prvom 
rozhovore pre Staromestské noviny 
v decembri 2018 hovorila aj o tom, 
že bezpečnosť, verejný priestor a 
verejný záujem v Starom Meste sú 
pre ňu prvoradé. Verila vo výbornú 
spoluprácu s magistrátom a tiež v to, 
že dobrý úrad problémy nevytvára, 
ale rieši. Ako sa na veci pozerá s od-
stupom 365 dní? Zhovárali sme sa 
so starostkou Starého Mesta ZUZA-
NOU AUFRICHTOVOU.
Štvrtého decembra uplynul 
rok od vášho nástupu do funk-
cie. Bol to ťažký rok?

Bol to prvý rok. Rok zmeny v mes-
te Bratislava. A tak to treba aj brať. 
Zmena nastala v Bratislave na úrov-

ni hlavného mesta – magistrátu -, aj 
viacerých mestských častí. Zmena 
vždy prináša z určitého pohľadu do-
časné sťaženie stavu. Aj pooperačný 
stav je často horší ako predoperač-
ný, no výsledok má viesť k zlepšeniu 
kvality života. Verím, že zlepšenie 
kvality života prinesieme do Brati-
slavy, aj do Starého Mesta.
Naplnili sa vaše očakávania 
ako starostky? Boli v rozpore 
so skutočnosťou? 

Pôsobila som v pozícii poradky-
ne starostov dlhšie obdobie pred 
nástupom do komunálnej politiky. 
Vedela som, čo ma čaká. Aj to, že 
Staré Mesto je špeciálny kúsok Slo-
venska. Centrum hlavného mesta 
krajiny je všade špecifické a vyža-
duje si iný prístup ako ostatné obce. 
V rozpore so skutočnosťou je len 

množstvo pozvaní na veľa úžasných 
akcií. Staré Mesto sústreďuje sídla 
väčšiny univerzít, veľvyslanectiev, 
ministerstiev a iných významných 
inštitúcií a organizácií. Je mi ľúto, 
ale nedá sa zúčastniť všetkých za-
ujímavých kultúrnych a spoločen-
ských udalostí, deň má stabilných 
24 hodín. Ale poskytujeme mnoho 
záštit a aktívne podporujeme dianie 
v Starom Meste. 
Čo vám spôsobovalo najväč-
šie problémy?

Najväčším problémom bolo skĺ-
biť pracovný a rodinný život. Bez 
úžasnej a silnej osobnosti a opory, 
akú mám v manželovi a rodine, by to 
nešlo. Oni sú zmyslom, prečo som sa 
vložila do verejnej služby. Prajem si 
pre ne dobrý život, ako ostatne kaž-
dý rodič pre svoje dieťa. Rovnako 

si prajem dobrý život pre všetkých 
Staromešťanov. A mám záujem im 
ho zabezpečiť. Robím to, čo ma baví 
a mám s tým skúsenosti. Som realis-
ta s optimizmom a nepochybujem, 
že sa nám veci podaria. Dobrý úmy-
sel sa vždy prejaví až v konkrétnych 
projektoch. 
Sklamalo vás niečo?

Sklamalo ma zistenie, ako málo 
stačí ľuďom na šírenie negatívnych 
emócií, podporovanie dezinformácií, 
ktoré sa dajú často overiť jediným 
klikom. Ako málo hľadáme pravdu 
a veríme prvej správe, ktorá k nám 
dorazí. Verila som, že spoločnosť má 
viac kritického myslenia.

Teraz som sa však vzdialila zo Sta-
rého Mesta. Sklamalo ma to skôr vo 
všeobecnosti. Naopak, Staromešťa-
nia ma nesklamali vysokou nároč-

Zuzana 
Aufrichtová: 

„Centrum je niečo 
ako obývačka 

mesta. V každom 
normálnom byte sa 

najviac investuje 
práve do nej,“ hovorí 

starostka Starého 
Mesta.
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nosťou na vedenie a vyžadovanie 
presnej argumentácie. Teší ma, že 
za prvý rok sa z mojich najväčších 
kritikov stali takmer priatelia, ktorí 
naďalej sledujú a kontrolujú môj vý-
kon - ale už mu rozumejú. 
Čo išlo lepšie, než ste čakali? 

Moje prijatie na úrade. Drvivá väč-
šina úradníkov ostala a ja si cením, 
že sú lojálni viac poctivej verejnej 
službe ako osobe vo vedení. Je to 
znak vyspelosti úradníka. Som rada, 
že takých na úrade máme. Navyše, 
certifikujeme kvalitu verejnej služby 
európskym štandardom CAF (Spo-
ločný systém hodnotenia kvality), 
ktorý by mal zabezpečiť úradníkom 
miestneho úradu Staré Mesto certi-
fikát relevantnosti kvality výkonu 
verejnej služby. 
Ako jedna z mála mestských 
častí vstupovalo Staré Mesto 
do tohto roku so schváleným 
rozpočtom. Viackrát sa však 
menil. Už viete, aká bude ko-
nečná bilancia?

Rozpočet bol vyrovnaný a záver je 
ešte predčasné finálne posudzovať, 
ale podľa predpokladu bude mierne 
prebytkový. 

Rozpočet na rok 2020 predkla-
dáme na poslednom tohtoročnom 
zastupiteľstve 17. decembra. Je vy-
rovnaný. Bude to však veľmi nároč-
né obdobie z pohľadu financií, na-
koľko štát zaviazal obce k množstvu 
povinností a finančne ich nepokryl. 
Dovolenkové poukazy, povinnosť 
údržby chodníkov, ktorá platí roku 
2018, revízia detských ihrísk, nové 
registre údajov a mnoho iných fi-
nančne náročných úloh. 
Do čoho samospráva v roku 
2019 investovala najviac?

Pravidelne každoročne najviac 
prostriedkov z rozpočtu putuje do 
školstva. V Starom Meste financuje-
me štyri základné školy, tri základné 
školy s materskou školou a šestnásť 
samostatných materských škôl. 

Druhým najväčším balíkom je ob-
lasť sociálnych služieb. Staré Mesto 
prevádzkuje tri zariadenia opatro-
vateľskej služby (ZOS) a Seniorcen-
trum pre klientov odkázaných na 
plnú opateru. Aktuálne dokončuje-
me výstavbu novej budovy ZOS, kto-
rá je finančne náročná.. 
Staré Mesto je centrálnou 
mestskou časťou, prejde cez 
ňu najviac ľudí. Ako sa to 
odzrkadľuje na jeho správe?

Údržba verejných priestorov, ako 
sú námestia a ulice - najmä v cen-

tre mesta - je násobne náročnejšia 
ako údržba bežných ulíc Bratislavy. 
Centrom prejdú ročne cca 2 milióny 
turistov. Obyvateľov má Staré Mesto 
viac ako 40-tisíc. A navštevuje ho 
denne množstvo Bratislavčanov z 
iných mestských častí.

Centrum je niečo ako obývačka 
mesta. V každom normálnom byte 
sa najviac investuje do obývačky, 
trávia v nej väčšinu času obyvatelia 
mesta a prichádzajú do nej hostia. 

Sme tomu v Starom Meste svo-
jím spôsobom radi, ale každé veľké 
mesto vie, že podfinancovať srdce 
organizmu je rizikové. Staré Mesto 
je srdce Bratislavy. Nie iba emocio-
nálne, aj technicky. Keď srdce dosta-
ne infarkt, zasiahne to celý organiz-
mus. 

V súvislosti s turizmom je po-
trebné poznamenať, že Staré Mesto 
nedostáva z poplatku za ubytovanie 
ani cent. Výnos ostáva na magistrá-
te. Tiež v ostatnom období vnímam 
ako rastúci problém vyľudňova-
nie bytov v centre, poskytovanie 
bytov na krátkodobý prenájom. 
Tento problém sa však dá riešiť len 
úpravou legislatívy na národnej  
úrovni. 
Obzvlášť dôležitá je pre Staré 
Mesto spolupráca s magistrá-
tom. Ste s ňou spokojná? 

Spolupráca s magistrátom je prie-
merná, skôr dobrá. To znamená, že 
sa môže zlepšiť na chválitebnú až 
výbornú, ale aj zhoršiť na dosta-
točnú až nedostatočnú. Záleží to od 
vôle načúvať vzájomne potrebám a 
mať primerané požiadavky. Vždy to-
tiž existuje riešenie, ktoré prinesie 
obom stranám rovnakú mieru spo-
kojnosti, ale aj riešenie prinášajúce 
obom stranám rovnakú mieru ne-
spokojnosti. Vždy preferujem férové 
riešenia. 
Môžete byť konkrétnejšia?

Hlavné mesto neprejavilo v pr-
vom povolebnom roku voči Starému 
Mestu toľko ústretovosti, ako voči 
iným mestským častiam. Nezískali 
sme žiadnu reálnu kompenzáciu za 
zohľadnenie špecifickosti centrál-
nej polohy, ktorá prináša každému 
hlavnému mestu výrazné zvýše-
nie finančných nárokov na údržbu. 
Prevádzka či údržba pamiatkovo 
chránených objektov je v porovna-
ní s prevádzkou a údržbou bežných 
objektov podstatne drahšia. Kon-
centrácia významných organizácií 
a inštitúcií na území Starého Mesta 
prináša množstvo návštevníkov, 

čomu sa tešíme, no reálne to prináša 
zvýšené výdavky oproti iným mest-
ským častiam. S hlavným mestom o 
týchto otázkach rokujeme a veríme, 
že sa časom dočkáme od mesta a 
jeho zástupcov väčšieho pochope-
nia.

Staré Mesto v mestskom zastu-
piteľstve plne podporuje rozvojové 
aktivity mesta a prejavuje mu dôve-
ru. Poslanci hlavného mesta v staro-
mestskom zastupiteľstve, naopak, 
spochybňujú takmer každé  rozhod-
nutie Starého Mesta. Táto situácia 
ma naozaj mrzí a myslím si, že je čas 
tieto problémy pomenovať.  
V čom konkrétne ste hlavné 
mesto podporili...

Spolupracujeme na súťaži návr-
hov na námestie SNP v správe hlav-
ného mesta, na Treskoňovej ulici v 
správe Starého Mesta sme rešpek-
tovali zámer hlavného mesta od-
strániť parkovanie pred Národným 
osvetovým centrom – kvôli vytvore-
niu otvoreného verejného priestoru 
pre Kunsthalle, na realizáciu kultúr-
nych aktivít. Takisto sme sa vzdali 
nebytového priestoru na Obchodnej 
ulici v prospech zriadenia stanice 
mestskej polície magistrátom.

Naopak my sme v poslednom ob-
dobí museli bojovať za špecifické 
podmienky Starého Mesta v pripra-
vovanej celomestskej parkovacej 
politike. Prvý rok je vždy náročný, 
máme svoju skúsenosť a pochopenie 
aj pre mesto. Veríme že po ďalšom 
roku zhodnotíme spoluprácu s ma-
gistrátom ešte pozitívnejšie.
Čo všetko sa podarilo v Sta-
rom Meste za rok zrealizovať?

Ako krok ku skvalitneniu komu-
nikácie so Staromešťanmi hodno-
tím zavedenie aplikácie SOM Staré 
Mesto. Okrem toho, že prostredníc-
tvom nej dokážeme občanov efektív-
ne informovať o dianí v Starom Mes-
te, posielajú nám cez ňu podnety, 
ktorými sa intenzívne a neodkladne 
zaoberáme. Je to efektívnejší nástroj 
na riešenie problémov, ako naprí-
klad sociálne siete.

Okrem toho sme zrealizovali I. 
etapu blumentálskej cyklotrasy, 
modernizujeme staromestské ško-
ly (ZŠ Dubová, ZŠ Milana Hodžu, 
ZŠ Mudroňova, ZŠ Vazovova...) a 
realizujeme ďalšie plány formu-
lované v Staromestskom progra-
me. Mojou srdcovkou je Námestie 
T. G. Masaryka pred Slovenským 
národným múzeom, ktoré sme 
odhalili v júni. V jeho strede stojí 

pamätník prvého československé-
ho prezidenta a v októbri, na 101. 
výročie vzniku prvej Českoslo-
venskej republiky, sme tu zasadili  
pamätnú lipu.
Je niečo, čo ste nestihli?

Zatiaľ sa nám nepodarilo zjedno-
dušiť systém správy a údržby verej-
ného priestoru, ktorý je v meste roz-
delený medzi Hlavné mesto Bratisla-
vú, mestskú časť Staré Mesto a ďal-
ších vlastníkov. Najmä pre občanov 
je problém rozlíšiť, ktorý vlastník za 
ktorý priestor zodpovedá. Na riešení 
stále pracujeme.

Ďalším problémom, ktorý stá-
le nie je doriešený, je financovanie 
preneseného výkonu štátnej správy, 
ktorý predstavujú napríklad staveb-
né úrady. Intenzívne stavebne zaťa-
žené Staré Mesto získava od štátu 
na výkon Stavebného úradu ročne 
45-tisíc eur, čo pokrýva len mzdové 
náklady na dvoch až troch pracovní-
kov. My ich reálne potrebujeme 15-
20 a platí ich Staré Mesto. Na mzdy 
idú prostriedky, ktoré potom chýba-
jú inde – škôlkam, školám, sociálnym 
zariadeniam v správe našej mestskej 
časti. 
Vaše plány na ďalší rok?

Som za strategické plánovanie. 
Preto sme prvý polrok tvorili s 
poslancami spoločný Staromestský 
program na roky 2019-2022, ktorý 
schválilo takmer sto percent poslan-
cov. Všetci teraz vieme, čo budeme v 
nasledujúcich rokoch robiť. Napĺňať 
program. Obsahuje parádne projek-
ty pre Staré Mesto.

V ďalšom roku bude hlavnou úlo-
hou príprava na celomestskú par-
kovaciu politiku, ktorú chce mesto 
spustiť v roku 2021. Je to záväzok 
daný Bratislavčanom a podmienky 
si definovalo mesto. Odklad zave-
denia regulácie parkovania je pre 
Bratislavu neprípustný a veríme, že 
mesto to stihne. 

Ukončíme výstavbu a spustíme 
prevádzku novej budovy zariadenia 
opatrovateľskej služby, ktorá spĺňa 
všetky požiadavky aktuálnych tren-
dov v poskytovaní služieb pre senio-
rov odkázaných na pomoc a celoden-
nú starostlivosť.

No a pripravujeme projektové do-
kumentácie na rozšírenie školských 
kapacít v Starom Meste - nadstavbu 
základnej školy, projekt novej budo-
vy materskej školy, rekonštrukcie 
školských dvorov a ich sprístupne-
nie verejnosti. Športové plochy v Sta-
rom Meste totiž veľmi chýbajú.
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Čistá štvrť 
Aké plány a inovácie chystá aktuálne vedenie Technických služieb Starého Mesta?

P lné smetné koše, neporia-
dok na chodníkoch, zane-
dbaná zeleň. Čistota v Sta-

rom Meste mala svoje muchy. Dôvo-
dy bývali rôzne, od nedôslednosti až 
po nedostatok financií. Postupne sa 
veci začínajú meniť k lepšiemu.Kon-
krétne zmeny priblížilo súčasné ve-
denie TSSM - JÁN KRTA, PATRÍCIA 
MARTINCOVÁ a MAREK VRBICKÝ.

Základom je kontrola
Ako dosiahnuť, aby Staré Mesto 

bolo čisté? Základom je zlepšiť kon-
trolu. Naši ľudia vedia robiť dobre, 
ale – keďže sú to len ľudia – majú 
občas tendenciu poľaviť a veci „od-
fláknuť“. Preto pripravujeme nový 
harmonogram ich pracovnej čin-
nosti za smenu, kde zvýšime počet 
frekvencií čistenia Starého Mesta 
– z nedávneho testu nám vyšlo, že 
za pracovný deň by mali upratať 
10 kilometrov chodníkov v počte 
12 pracovníkov. Z červených pra-
covných odevov prechádzame na 
žlté reflexné odevy, vďaka ktorým 
sa zvýši ich viditeľnosť v uliciach a 
zároveň spúšťame nový monitoro-
vací GPS systém do áut a pracovných 
strojov. Dá sa povedať, že budú pod 
permanentným dohľadom..

Rajonizácia
Do budúcnosti uvažujeme s vy-

tvorením trojčlenných partií, ktoré 
budú mať na starosti konkrétny 
rajón. Lepšie tak spoznajú jeho špe-
cifiká. Zároveň spoznajú ľudí, ktorí 
tam žijú, čo pomôže zacieliť prácu 
na ich potreby a požiadavky. 

Čipovanie smetných košov
V spolupráci s IT oddelením Staré-

ho Mesta pracujeme na systéme oči-
povania smetných košov a zásobní-
kov na vrecká pre psov. Vďaka tomu 
budeme mať prehľad, kedy a či boli 
koše vyprázdnené. Čipy 
budú totiž umiestnené 
tak, že zamestnanec sa 
bude musieť ku košu 
priblížiť na veľ-
mi malú 

vzdialenosť, aby ho „odpípol“, takže 
by bola hlúposť, aby ho aj nevysypal 
či nedoplnil vrecká. Samozrejme, 
spočiatku to budeme kontrolovať aj 
osobne.

Toto opatrenie by malo nielen 
zlepšiť vysýpanie košov v Starom 
Meste, ale aj pomôcť oddeleniu 
životného prostredia miestneho 
úradu optimalizovať počet, umiest-
nenie a intervaly vyprázdňovania 
pouličných smetiakov. Zároveň budú 
na košoch aj QR kódy cez ktoré budú 
môcť občania posielať podnety o ich 
stave (poškodený, nevysypaný).

Koše na triedený odpad
Ak Staré Mesto požiada o umiest-

nenie košov na triedený odpad, za-
čneme sa tým zaoberať. Pravdou 
však je, že doterajšie skúsenosti s 
takými košmi v mestskej časti – 
nájdete ich napríklad v parčíku na 
Belopotockého – nie sú dobré. Ľudia 
triedenie nerešpektujú.

Technická 
vybavenosť

V roku 
2019 sme 
z a k ú p i l i 

Ford „valník“, ktorým sa zbiera od-
pad z košov a z kosenia a dve dodáv-
ky Mercedes. Do konca roka by sme 
ešte chceli získať zametací stroj, 
také dvojmiestne autíčko, s ktorým 
by sme vyskúšali čistenie ciest po 
novom - spolujazdec by sacou ha-
dicou bral aj to, čo je pod autami. 
Predpokladáme, že to môže zlepšiť 
situáciu s odpratávaním lístia popri 
cestách aspoň o 50 percent.

K dispozícii máme aj bezkabínovú 
zametačku, ktorú využívame najmä 
na nábreží a osem ručných zameta-
cích strojov, ktoré sa budú používať 
aj na zimnú údržbu.

Elektrické autá
O využití elektrických áut sme 

rozmýšľali, rozbehli sme aj prieskum 
trhu. Ukázalo sa, že sú pre nás ne-
efektívne. Po prvé sú trojnásobne 
drahšie ako klasické autá, a potom 
dodávatelia nás upozornili, že na typ 
povrchov, ktoré sú v Sta-
rom Meste, sú elektrické 
autá nevhodné – 
„nesedia“ batériám 
a kazivosť je vyso-
ká.

Blokové čistenie ulíc
Najúčinnejšie by bolo robiť bloko-

vé čistenie pravidelne, na čo by bolo 
potrebné  aby sme mohli umiestniť 
na komunikáciách trvalé dopravné 
značky. Výrazne by nám to uľahčilo 
prácu, keďže ľudia by s dostatočným 
predstihom vedeli, že majú svoje 
autá preparkovať inam. Momen-
tálne takéto čistenie robíme iba na 
základe konkrétnej objednávky od 
MČ Bratislava-Staré Mesto s tým, že 
využívame dočasné dopravné zna-
čenie. Tento systém je však časovo 
náročný a menej efektívny

Ľudská sila
TSSM zabezpečuje údržbu na 63,5 

km vozoviek (t.j. 408 936 m2) a 82,4 
km chodníkov (t.j. 179 888 m2). Ak-
tuálne máme 80 zamestnancov. Radi 
by sme ich mali viac, ale povedzme 
si pravdu - je problém zohnať ľudí, 
ktorí by robili túto robotu a robili 
by ju dobre. Lebo je rozdiel pracovať 
v supermarkete, kde na vás neprší, 
nefúka vám vietor do tváre za za 700 
eur, ako robiť zametača za za základ-
ný plat na úrovni minimálnej mzdy.

Situáciu nám komplikuje aj schvá-
lené zvýšenie minimálnej mzdy v 
budúcom roku, ktoré sa v TSSM týka 
80 percent zamestnancov. Plus mu-
síte k tomu prirátať odvody a hlav-
ne príplatky za prácu cez víkend a 
počas sviatkov a keďže sa úroveň 
minimálnej mzdy pomaly začína pri-
bližovať k výške miezd zamestnan-
cov, ktorí robia náročnejšiu prácu, s 
vyšším stupňom obtiažnosti no ich 
mzda nestúpa na základe zákona, 
takže budeme musieť v budúcom 
roku počítať so zvyšovaním mzdy aj 
u týchto pracovníkov.

Zimná údržba
Tento rok po prvý raz zabezpeču-

jeme aj úpravu ciest. Keďže nemáme 
potrebnú techniku, spolupracujeme s 
externou firmou, ktorá nám prenaj-
me mechanizmy aj s odbornými pra-
covníkmi – iba ručné čistenie budú 
zabezpečovať naši zamestnanci. Plán 
zimnej služby je schválený, komuni-
kácie, schodiská a chodníky sú roz-
delené do 15 rajónov. Plán si môžete 
pozrieť na oficiálnej stránke Starého 
Mesta, kde budú zverejnené aj čísla 
na nonstop dispečing zimnej údržby.FOTO: PIXABAY

| TÉMA |

Široký záber: TSSM 
zabezpečuje údržbu na 
63,5 km vozoviek 
a 82,4 km chodníkov.

FOTO: PIXABAY
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Aplikácia SOM 
Staré Mesto

M obilná aplikácia SOM Staré Mesto fun-
guje od mája 2019. Už takmer 2 100 

užívateľov informuje o aktuálnom dianí v 
mestskej časti. Nájdu v nej aj dôležité doku-
menty, kontakty, úradné hodiny jednotli-
vých pracovísk miestneho úradu. V septem-
bri do aplikácie pribudla Susedská burza 
a GISplan. Do pozornosti dávame zaujíma-
vú interaktívnu historickú mapu či mapu 
územného plánu, ktorá vznikla ako výsledok 
spolupráce s magistrátom na výmene dát. Do 
budúcnosti pripravujeme aj mapu parkova-
cích miest či interaktívnu mapu smetných 
košov. Aktualizoval sa aj modul Cestovné 
poriadky - je prepojený s portálom cp.sk.

Aplikácia Staré Mesto je voľne dostupná. 
Stiahnuť si ju môžete cez AppStore aj Ob-
chodPlay (GooglePlay).

Ošarpané 
stánky sú preč!
R oky špatili centrum mes-

ta chátrajúce stánky v 
lokalite Krížna – Blumen-
tálska – Vazovova – Radlin-
ského. Vďaka mravenčej (a 
miestami až detektívnej) práci 
zamestnancov staromestského 
miestneho úradu sa dva z nich 
podarilo v októbri odstrániť: 
nefunkčný stánok na rohu ulíc 
Radlinského - Bernolákova a 
stánok na rohu Blumentálskej a Bernolákovej. Intenzívne pra-
cujeme aj na odstránení stánku na rohu Krížnej a Vazovovej. 
Veríme, že v čase, keď budete držať tieto noviny, bude už preč.

Zvýšenie platov 
v školách a škôlkach 

nad rámec zákona

V ážime si prácu tých, ktorí sa 
o naše deti starajú, vzdelá-

vajú ich a kŕmia, kým sme v prá-
ci. V materských a základných 
školách, v školských kluboch či v 
jedálňach. 

Aj preto tento rok Staré Mesto 
vynaložilo na platy zamestnan-
cov v školstve takmer o milión 
eur viac (dokopy 7,72 milióna €). 
Platy pedagogických, ale najmä 
nepedagogických zamestnancov, 
ktoré dlhodobo patrili medzi fi-
nančne najhoršie ohodnotené 
profesie, sa tak v staromestských 
školách a škôlkach citeľne zvýšili. 

Fakty? Vo februári najnižší plat 
upratovačiek, školníkov, kuchá-
rok, pomocných síl v kuchyni a ve-
dúcich školských jedální v Starom 
Meste vzrástol z 531 € na 585 €, 

najnižší plat ich pedagogic-
kých kolegov stú-

pol zo 624 € na 
693 €. V apríli 
sa ich mzdy 

zvýšili na zák-
lade kolektívnej 
zmluvy o ďalšie 2 
až 2,5 per-

centa.

Staromestská hliadka

Na čistote nám záleží! Preto v apríli 
vznikla z iniciatívy starostky Sta-

romestská hliadka. Jej cieľom je operatívne 
zbaviť Staré Mesto drobných chybičiek 
krásy, ktoré kazia imidž najnavštevovanej-
šej mestskej časti. Od začiatku fungovania sa 
dvojčlenný tím ukázal ako nesmierne efektív-
ny. Za osem mesiacov svojej existencie vyko-
nal takmer 400 „zásahov“, najčastejšie išlo o 
odstránenie odpadu, polámaných konárov po 
veterných smrštiach a búrkach či drobné opra-
vy staromestského mobiliáru. 

Svoje podnety môžete Staromestskej 
hliadke posielať aj naďalej na adresu sta-
romestskahliadka@staremesto.sk alebo tím  
osloviť priamo na ulici.

Nové kamery

P okoj obyvateľov aj návštevní-
kov najfrekventovanejšej mest-

skej časti stráži viacero nových ka-
mier. Po jednej na Zichyho paláci, 
na Prepoštskej a na Obchodnej, 
dve na Rudnayovom námestí. V 
polovici augusta pribudla ku kame-
rám strážiacim ulice ešte jedna. Je 
„namierená” na problémové detské 
ihrisko na Jedlíkovej ulici. Tento 
užitočný projekt realizovala MČ Bra-
tislava-Staré Mesto s podporou Rady 
vlády pre prevenciu kriminality.

Námestie 
T. G. Masaryka

Od júna máme v Starom 
Meste námestie pome-

nované podľa T. G. Masaryka, 
prvého československého prezi-
denta, ktorý sa výrazne zaslúžil 
o vznik prvej Československej re-
publiky. Námestie, ktoré vzniklo 
z iniciatívy poslancov staro-
mestského zastupiteľstva Pet-
ra Osuského a Ondreja Dostála, 

nájdete pred Slovenským národným múzeom, kde stojí aj socha 
Masaryka. Slávnostné odhalenie námestia bolo posledným oficiál-
nym aktom prezidenta A. Kisku. Pri príležitosti 101. výročia zalo-
ženia ČSR bola pri námestí vysadená aj pamätná lipa.

Rok v Starom Meste
Čo sa nám podarilo

najnižší plat ich pedagogic-
kých kolegov stú-

pol zo 

až 2,5 per-
centa.

FOTO: BARBORA JANČÁROVÁ

FOTO: BARBORA JANČÁROVÁ

FOTO: BARBORA JANČÁROVÁ
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Projekt Zelená 
pre zeleň

P rojekt mestskej časti Staré Mesto - Zele-
ná pre zeleň je odpoveďou miestneho 

úradu na otázku ako skvalitniť, skrášliť 
a ozdraviť životné prostredie zeleňou na 
verejných priestranstvách v Starom Meste a 
zároveň umocniť pozitívny vzťah verejnosti 
a verejného sektora k verejnému priestoru. 
Zahŕňa tri čiastkové programy - Adopcia 
zelene, Garant verejnej zelene a Staré Mesto 
ďakuje. Jedným z prvých, ktorí si v rámci 
projektu adoptovali staromestskú zeleň, 
je hotel Carlton. Počas piatich rokoch sa bude 
starať o kvetinovú výzdobu v parčíku 
pred historickou budovou Slovenského 
národného divadla (SND).

Opravená 
dlažba na 

Zelenej ulici
J edna z najkrajších 

uličiek Starého Mesta 
prešla kompletnou re-
konštrukciou. V rámci 
obnovy bola pôvodná 
dlažba rozobraná, upra-
vili sa podkladné betó-
nové vrstvy a následne 
sa dlažba položila nano-
vo. Na Zelenej ulici sa  už 
nepotknete!

Café Propeller
Porokoch chátrania sme 

opätovne oživili legen-
dárnu stavbu od architekta 
Emila Belluša. Po kvalitnej a cit-
livej rekonštrukcii, ktorá nadvia-
zala na Bellušov odkaz, v auguste 
v budove niekdajšej zastávky pro-
peleru spustila prevádzku ka-
viareň. Objekt aktuálne prevádz-
kuje mestská časť Bratislava-Sta-
ré Mesto prostredníctvom svojej 
akciovej spoločnosti TSSM, a. s. 
V kaviarni sa môžete občerstviť 
domácimi zákuskami, v priesto-
roch sa konajú kultúrne podujatia 
a každý prvý pondelok v mesiaci aj 
Čaj o piatej – stretnutia starostky 
so Staromešťanmi.

Modernejšie 
staromestské školy

Až 235-tisíc eur získala mest-
ská časť Bratislava-Staré 

Mesto na štyri projekty v rámci 
výzvy Integrovaného regionálneho 
operačného programu (IROP) na 
modernizáciu staromestských 
základných škôl. V rámci jednot-
livých projektov bolo podporené 
vybavenie novej polytechnickej 
učebne na ZŠ Dubová ● na ZŠ Mila-
na Hodžu bolo zakúpené vybavenie 
pre knižnicu - vrátane knižného 
fondu s odbornou aj cudzojazyčnou 
literatúrou pre žiakov aj učiteľov a 
vybavenie odborných učební ● na 
ZŠ Mudroňova bola vybavená jazy-
ková učebňa a dodané zodpoveda-
júce počítačové vybavenie ● na ZŠ 
Vazovova bola upravená polytech-
nickú učebňu a laboratórne pra-
covisko pre učebňu chémie.

Nízkoemisné zóny

Ž ivotné prostredie je naša prio-
rita. V auguste schválili mestskí 

poslanci návrh starostky Starého 
Mesta Zuzany Aufrichtovej o pre-
chode kompetencií na zriaďova-
nie nízkoemisných zón na jednot-
livé miestne samosprávy. Podľa 
schváleného dodatku si mestská 
časť sama určí, v ktorých uliciach 
budú zavedené nízkoemisné zóny, 
rovnako aj najnižšiu emisnú triedu 
áut pre vjazd do tejto zóny. Dôvodom 
kroku bolo, aby sa znížila koncentrá-
cia znečisťujúcich látok v ovzduší. 
Obyvatelia nízkoemisných zón a ŤZP 
dostanú výnimku na vjazd aj v prí-
pade, že ich autá nesplnia emisné 
štandardy.

Fond architekta Weinwurma

N einvestičný fond 
zriadený Starým 

Mestom vznikol 30. 
augusta 2019, v deň 
narodenia význam-
ného prešporského 
architekta Friedri-
cha Weinwurma, ako 
riešenie pre kvalitu 
verejného priesto-
ru a aktivít v ňom. 
Predstavuje plat-
formu pre donorov 
na transparentnú 
podporu projektov 
na skrášlenie Starého 
Mesta. Predsedom 
fondu je Peter Osuský, za členov správnej rady boli zvolení 
starostka Starého Mesta Zuzana Aufrichtová, primátor Matúš 
Vallo, prorektorka STU Ľubica Vitková, vedúca kurátorka zbie-
rok moderného a súčasného umenia SNG Lucia Gregorová Stach 
a staromestskí poslanci Ľubomír Boháč a Adam Berka.

Väčšia rezidenčná 
parkovacia zóna

V júli pribudlo do staromest-
skej rezidenčnej parkovacej 

zóny ďalších šesť ulíc - Čelakov-
ského, Dankovského, Koreničova, 
Krátka, Smetanova a Tvarožkova. 
Na týchto komunikáciách tak vďa-
ka tomu bolo vytvorených 151 
parkovacích miest. Z toho 131 
je určených pre rezidentov s 
trvalým pobytom v mestskej čas-
ti, 15 miest je voľných (pre náv-
števníkov Bratislavy), 2 miesta sú 
vyhradené pre konkrétne ŤZP a 3 
miesta sú určené pre ťažko zdra-
votné postihnutých (ŤZP).

Zrenovované školy 
a škôlky

T ento rok sme na renováciu staromest-
ských škôl a škôlok vyčlenili vyše 350-ti-

síc eur. Vďaka tomu bolo napríklad vymenené 
zastarané vybavenie školskej jedálne na ZŠ Mu-
droňova, opravená dlažba v kuchyni materskej 
školy na Vazovovej či vymaľované viaceré ma-
terské a základné školy.

FOTO: BARBORA JANČÁROVÁ
FOTO: BARBORA JANČÁROVÁ

FOTO: BARBORA JANČÁROVÁ
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Utajené zákutia Starého Mesta: 
Ožije konečne strašidelný dom?

Unikátna stavba na rohu Šulekovej ulice roky chátrala,  
konečne tam zavládol stavebný ruch

V tesnej blízkosti evanjelic-
kého Cintorína pri Kozej 
bráne, na rohu ulíc Šuleko-

va a Zrínskeho, vypína sa netradič-
ný dom. O jeho pôvode sa toho veľa 
nevie, dokonca ani vo vynikajúcej 
knihe Bahnu a Berku Vily nad Bra-
tislavou sa nedozviete oveľa viac, 
než len to, čo je zjavné aj zvonka – že 
nádherná stavba s prvkami secesie 
(v zozname kultúrnych pamiatok sa 
opisuje ako novobaroková), ktorú 
môžeme bez váhania zaradiť medzi 

najkrajšie v Starom Meste, nezadr-
žateľne speje k zániku.

Aj keď... Istú nádej vzbudil v obdi-
vovateľoch tejto stavby a v starou-
sadlíkoch čulý pracovný ruch, ktorý 
už niekoľko týždňov vládne v útro-
bách a v okolí domu. Ak si odmyslí-
me hundranie na prach, ktorý sa víri 
pri vypratávaní suti, väčšina ľudí je 
z nového záujmu o budovu nadšená.

Bez pravých uhlov
Čo teda o tejto netypickej, oblej 

stavbe vieme? Postavili ju okolo 

roku 1910, no kto je jej autorom – a 
prečo sa jej objednávateľ rozhodol 
umiestniť tento majestátny dom 
práve vedľa cintorína, na ktorý je to 
doslova na skok (cez plot) -, netuší-
me. „Dom trochu pripomína rukopis 
architekta Dionýza Milcha, ktorý je 
autorom podobne zaoblenej stavby 
na Gunduličovej ulici,“ naznačuje vo 
Vilách nad Bratislavou Ján M. Bahna. 
Apropo, zaoblenie. Hovorí sa, že v 
tomto dome nenájdete jeden pravý 
uhol.

Dom má tri podlažia, dokopy je 
v ňom osem bytov. Ten najväčší, na 
prvom poschodí, musel byť obydlím 
snov – jeho súčasťou bol totiž aj nád-
herný presklený arkier s výhľadom 
na romantický cintorínsky park. 

Väčšina z bytov má priestrannú 
vstupnú halu, ktorej steny lemujú 
dvere do izieb. Izby sú priechodné, 
no niektorí majitelia nechali dvere 
medzi nimi zamurovať. Drobnosti, 
ako špajza či kúpeľňa vedľa spálne 
rodičov, aby nerušili zvyšok osaden-

Zničená: Kedysi nádherná stavba 
je roky prázdna. Absencia ľudského 
tepla sa na nej výrazne podpísala.

FOTO: BARBORA JANČÁROVÁFOTO: BARBORA JANČÁROVÁ

FOTO: BARBORA JANČÁROVÁFOTO: BARBORA JANČÁROVÁFOTO: BARBORA JANČÁROVÁ
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stva pri odchode do práce, sú samo-
zrejmosťou. 

Posledný nájomník
Podľa niektorých pamätníkov 

dom nechala postaviť židovská ro-
dina Fleischmanovcov, ktorá pred 
2. svetovou vojnou utiekla do Aus-
trálie. Po roku 1989 ho v reštitúcii 
získal bývalý správca.

Odvtedy mala budova viacerých 
majiteľov. V roku 2005 ju kúpila spo-
ločnosť Resident, a. s., ktorá ju vlast-
ní dodnes. Väčšina predchádzajúcich 
obyvateľov v dome už vtedy nežila, 
predposlední nájomníci ho opustili 
v roku 2009. Jediný, kto tam má ešte 
trvalú adresu, je Tadeus Patlevič, za-
kladateľ OZ Právo na bývanie.

V byte, kde prežil značnú časť ži-
vota, sa však dnes už bývať nedá. 
Okrem toho, že je bez elektriny a 
vody, po viacnásobných lúpežiach 
zostalo zariadenie zdemolované, 
všade je neporiadok – a zmar. 

Kompletne vyrabovaný
Zmar cítiť v celom dome. Príliš 

dlhý čas bez ľudského tepla sa na 
ňom výrazne podpísal. Nielen byt 
Tadeusa Patleviča, ale celý dom sa 
stal obľúbeným terčom zlodejov a 
vandalov, ktorí vyrabovali všetko, 
čo bolo cenné.

Mosadzné kľučky z okien a dverí, 
ozdobné mreže či vitráže dnes mož-
no zdobia iné domy alebo byty ma-
jiteľov, ktorí ich kúpili za pár šupov 
ako cenné retrokúsky na burze na 
Interi. To v lepšom prípade. V tom 
horšom skončili v zberných suro-
vinách, aby boli neskôr roztavené a 
zmenili sa napríklad na mosadzné 
skrutky. 

Chátrajúca národná kultúrna 
pamiatka

V roku 1980 bol dom na Šuleko-
vej vyhlásený za národnú kultúrnu 
pamiatku. K jeho záchrane to nija-
ko neprispelo, napokon, Slovensko 

je plné kultúrnych pamiatok, ktoré 
sa vďaka nezáujmu majiteľov po-
maly menia na zbúraniská, prípad-
ne „nešťastnou náhodou“ vyhoria. 
Najčastejšie preto, aby na ich mieste 
následne vyrástol megalomanský 
pomník v podobe rozľahlej vily ale-
bo paneláku.

Našťastie, zdá sa, že bytový dom 
na Šulekovej tento osud napokon 
nepostihne. Už vlani sa objavili in-
formácie, že spoločnosť Resident, 
a. s. začala s prípravnými prácami, 
vrátane archeologického priesku-
mu, ktorý je povinnou súčasťou re-
novácie akéhokoľvek historického 
objektu, a v dohľadnej dobe by sa 
mohla spustiť rekonštrukcia. 

Z „dohľadnej doby“ sa napokon 
vykľul viac než rok, no je očividné, 
že dom na Šulekovej bude spasený. 
Tabuľa oznamuje, že stav budovy 
preverujú statici, aby zistili rozsah 
poškodenia a možnosti budúcich 

úprav. Samozrejme, všetko sa deje 
pod prísnym dohľadom pamiatká-
rov.

Z bytového domu bude... 
Dobrou správou je aj to, že podľa 

slov predsedníčky predstavenstva 
spoločnosti, Zuzany Hempfingero-
vej, bytový dom na Šulekovej 3 ne-
zmení svoj pôvodný účel. „Nechceme 
robiť žiadne nadstavby ani prístav-
by, to ani nemáme dovolené. Plá-
nujeme zachovať rozloženie bytov, 
tak ako je. Radi by sme však využili 
aj rozľahlé podkrovie, ktoré pred-
tým slúžilo ako sušiareň a pivnice,“ 
upresnila Hempfingerová.

A keby sa začne rekonštruovať na-
plno? „Bola by som veľmi rada, keby 
sme do povolenia stavby išli už v ja-
nuári 2020,“ dúfa.

Aj my. Unikátny dom na Šulekovej 
už totiž záchranu potrebuje ako soľ.

(maca)

Schodisko: Zábradlie vydržalo.

Veľkorysý: Pohľad do bytu.

Podkrovie: Bývali pivnice, 
investor plánuje jeho obývanie 
Dolu pohľad do záhrady..

Zub času: Múry pokryli už 
desiatky náterov.

FOTO: BARBORA JANČÁROVÁFOTO: BARBORA JANČÁROVÁFOTO: BARBORA JANČÁROVÁFOTO: BARBORA JANČÁROVÁ

FOTO: BARBORA JANČÁROVÁ

FOTO: BARBORA JANČÁROVÁ
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Čaro bakelitu
Kedy: 25. 10. 2019 – 30. 9. 2020
Kde: Múzeum dopravy, Šancová 6419/1A 

Z aspomínajte si na 
časy, keď svetu 

vládol bakelit. Zá-
merom výstavy je 
poukázať na široké 
využitie tohto ke-
dysi najrozšírenej-
šieho plastu, najmä v 
elektrotechnike, stro-
járstve, fotografickej 
technike i spotreb-
nom priemysle.

Výstava ponúka takmer 300 exponátov československej i zahraničnej 
proveniencie pochádzajúcich prevažne zo zbierok Slovenského technického 
múzea, ale aj z kolekcií súkromných zberateľov.

Okrem bohatej a pestrej škály najrôznejších bakelitových predmetov 
(rádioprijímače, telefónne prístroje, svietidlá, žehličky, vysávače, hodiny, fo-
toaparáty, náradie, nástroje, meracie prístroje, hračky...) výstava približuje aj 
tvarový vývoj a míľniky v dizajne týchto predmetov v období 20. až 70. rokov 
20. storočia. Vladimír Kompánek: Čaro zimy a fašiangov

Kedy: 22. 11. 2019 - 23. 2. 2020
Kde: Galéria mesta Bratislavy, Mirbachov palác, 
Františkánske námestie 8-11

E šte predtým, ako sa stal 
akademickým sochárom, 

začal Vladimír Kompánek ma-
ľovať, a to najmä zásluhou  pro-
fesora kreslenia na gymnáziu v 
Žiline Stanislava Bíroša. K tejto 
svojej záľube sa neskôr s veľkým 
úspechom vrátil. Bol to jeho ná-
pad založiť Skupinu Mikuláša 

Galandu, ktorá vyprofilovala veľké osobnosti slovenského moderného ma-
liarstva ako Milan Paštéka, Milan Laluha, Rudolf Krivoš a Andrej Barčík.

Výstava sa zameriava najmä na Kompánkovu maľbu, ktorá je niekedy 
mylne považovaná za menej kvalitnú než jeho sochy. Výstavu pripravil Jan 
Kukal, známy mecenáš umenia a bývalý úspešný československý tenista. Ako 
píše, „pokúsil som sa vybrať to najlepšie z Kompánkovej tvorby od 50. rokov 
minulého storočia až po nové milénium“.

Saténové ruky: Vianočný koncert
Kedy: 21. 12. o 19.00 – 22.00
Kde: klub .pod lampou, Partizánka 2  
(vstup z Palisád)
Vstupné: predpredaj 10,- €, na mieste 15,- €

D va albumy - Bozká-
vam, Tretí album -, 

jeden dvojsingel Gravi-
tácia/Monštrum a dve 
ocenenia Radio_Head 
Awards. Bratislavská 
skupina Saténové ruky 
aktuálne nahráva pes-
ničky na skutočný tretí 
album a v medziobdobí si odskočí na vianočný koncert, kde zopár z nich pred-
vedie svojim fanúšikom v svetovej premiére. Spolu s nimi vystúpi aj vzácny 
hosť - kapela Nylon Union a pozor, pripravený aj ďalší špeciálny tajný hosť. 

Vianočná električka
Kedy: 6. – 30. 12. 2019 (s výnimkou 24. a 25. 12.), 
v pracovné dni od 16.00 do 20.00, cez víkend od 
10:00 do 20:00 vždy v polhodinových intervaloch
Kde: zastávka SND na Jesenského ulici

A tmosféru najkraj-
šieho obdobia v 

roku už tradične do-
pĺňa vianočná elek-
trička. Tento rok je 
vyzdobená na motívy 
biblického príbehu 
o narodení Ježiša 
Krista v Betleheme.

6. decembra bude 
električku sprevádzať 
aj Mikuláš s čertom a 

anjelom, ktorí budú deťom rozdávať sladké drobnosti. Bežná trasa elek-
tričky je: Jesenského (SND) – Nám. SNP – Kapucínska – tunel – nábrežie 
– Jesenského (SND). Jazda je zadarmo.

Floor - Comedy Talkshow by Michael Szatmary 
Vol. 32
Kedy: 10. 12. 2019 od 20.00 – 22.00
Kde: Luna Bar, hotel Kyjev, Rajská 2
Vstupné: 15 €

V ianoce a Chanuka sú ešte 
pred nami, no Michael 

Szatmáry rozdáva darčeky o 
čosi skôr - v podobe 32. po-
kračovania najúspešnejšej 
talkshow v Starom Meste. 
Opäť sa mu podarilo pozvať 
parádnych hostí. A na koho 
sa môžete tešiť? V talkshow 
vystúpi Róbert Bezák - naj-
mladší slovenský arcibiskup, 
ktorý v súčasnosti vyučuje náboženstvo a etiku na gymnáziu C.S. Lewisa. 
Eňa Podzámska - herečka, ktorá sa chcela stať lekárkou. Ultrazvuk - spo-
ločný hudobný projekt dvoch raperov Veca a Tona S. Joe Trendy - právnik, 
ktorý sa rozhodol, že vymení talár za stand-up comedy. A urobil dobre. 

Rekviem za Suché mýto / Zlatý rožok 2019
Kedy: 8. 12. o 18.00
Kde: Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca
Vstupné: 3 €, pre členov OZ Bratislavské rožky 
bezplatné

S uché mýto, kedysi 
pulzujúca tepna 

mesta. Dôležitý spo-
jovník s jeho predmes-
tiami, miesto bežných 
ľudských osudov, 
priestor, kadiaľ chodi-
la prvá mestská elek-
trička. Svoj život s ním spojili tradičné osobnosti ako Bäumler, Marti-
nengo, Kesselbauer, Schwappach či Kästner. Pojmy ako Modrá guľa, Fajka, 
Astoria či Royal výrazne formovali genius loci tohto miesta, z ktorého 
dnes neostalo takmer nič. Hosťom prednášky je JUDr. Ján Vyhnánek, PhD. 
Po prednáške sa uskutoční slávnostné odovzdávanie cien Zlatý rožok 
2019, pre dobrovoľníkov a podporovateľov OZ Bratislavské rožky.
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1. 12. 17:00 NARUŠITEĽ SYSTÉMU 5€ / 3€

1. 12. 19:15 U ZLATEJ RUKAVIČKY 5€ / 3€

2. 12. 18:00 HOSTIA VEČERA PÁNA 4 €

3. 12. 17:00 VÝNIMOČNÍ 5€ / 3€

3. 12. 19:15 U ZLATEJ RUKAVIČKY 5€ / 3€

4. 12. 11:00 U ZLATEJ RUKAVIČKY 5€ / 2€

4. 12. 16:30 SYNONYMÁ 5€ / 3€

5. 12. 18:30 ZBOHOM SYNU 5€ / 3€

6. 12. 18:30 ZBOHOM SYNU 5€ / 3€

7. 12. 17:00 PARAZIT 5€ / 4€

7. 12. 19:00 NARUŠITEĽ SYSTÉMU 5€ / 3€

8. 12. 18:30 ZBOHOM SYNU 5€ / 3€

9. 12. 18:00 SVIATKY POKOJA A MIERU 4 €

9. 12. 17:00 VÝNIMOČNÍ 5€ / 3€

10. 12. 19:15 PARAZIT 5€ / 4€

11. 12. 11:00 ZBOHOM SYNU 5€ / 2€

11. 12. 18:30 ZBOHOM SYNU 5€ / 3€

12. 12. 17:00 NARUŠITEĽ SYSTÉMU 5€ / 3€

12. 12. 19:15 VŠETKA MOJA LÁSKA 5€ / 3€

13. 12. 16:30 NARUŠITEĽ SYSTÉMU 5€ / 3€

13. 12. 19:00 PARAZIT 5€ / 4€

14. 12. 17:00 VŠETKA MOJA LÁSKA 5€ / 3€

14. 12. 19:00 SAMOTÁRI - DIVADLO V KINE FILM EUROPE

15. 12. 17:00 NARUŠITEĽ SYSTÉMU  5€ / 3€

15. 12. 19:15 PARAZIT 5€ / 4€

16. 12. 18:00 A DÝCHAJTE POKOJNE 4 €

17. 12. 18:30 ZBOHOM SYNU 5€ / 3€

18. 12. 11:00 VŠETKA MOJA LÁSKA 5€ / 2€

18. 12. 18:30 ZBOHOM SYNU 5€ / 3€

19. 12. 17:00 PARDON, NEZASTIHLI SME VÁS 5€ / 3€

19. 12. 19:00 U ZLATEJ RUKAVIČKY 5€ / 3€

20. 12. 17:00 VŠETKA MOJA LÁSKA 5€ / 3€

20. 12. 19:15 U ZLATEJ RUKAVIČKY 5€ / 3€

21. 12. 17:00 NARUŠITEĽ SYSTÉMU 5€ / 3€

21. 12. 19:15 PARAZIT 5€ / 3€

22. 12. 17:00 PORTRÉT ŽENY V PLAMEŇOCH 5€ / 4€

22. 12. 19:00 PARDON, NEZASTIHLI SME VÁS 5€ / 3€

PROGRAM december / 2019

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

12 KFE-program-SN-december2019.indd   1 20.11.19   10:27
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Blížia sa Vianoce, sviatky neopakovateľných chvíľ, rodinných stretnutí, 
pohody a - dobrej literatúry. Presne takú nájdete v najnovšej ponuke Sta-

romestskej knižnice.

Domáce vianočné čítanie

Sieť. Hakan Nesser, 
Ikar 2019

S tredoškolský učiteľ Mitter sa 
ráno prebudí s ukrutnou boles-

ťou hlavy a nájde svoju ženu mŕt-
vu vo vani. Je si takmer istý, že nie 
je vrahom, ale obhájiť sa nevie. V 
osudný večer spolu popíjali, no na 
viac si nespomína. Mittera napriek 
nedostatočným dôkazom odsúdia a 
nariadia ústavnú liečbu.

Prípad zaujme komisára Van Ve-
eterena, uzavretého, svojrázneho 
cynika. Skúmanie pozadia vraž-
dy, ukáže súvislosť so zvrátenou 
rodinnou históriou. Van Veeteren 
postupne preniká do temnej siete 

vzťahov, lenže vyšetrovanie skomplikuje druhá, ešte čudnejšia vražda.

Clayov most. Markus 
Zusak, Ikar 2019

N edospelí bratia Dunbarovci 
žijú na predmestí austrál-

skeho mesta podľa vlastných pra-
vidiel. O mamu, ktorá päť synov 
vychovávala prísne, ale s láskou, 
prídu - a vzápätí záhadne zmiz-
ne aj otec. Chlapci ho prezývajú 
Vrah, lebo po jeho odchode v ich 
srdci niečo zomrelo, a keď sa 
znenazdajky objaví, odmietajú 

ho. Len Clay, pozná otcovo tajomstvo a aj jeho postihne osobná tragédia. Vy-
berie sa postaviť most cez dravú rieku, čím zároveň symbolicky stavia most 
medzi bratmi a otcom, ale aj medzi minulosťou a prítomnosťou.

Nečakaný vianočný list. 
Anette Amrheinová, 
Ikar – Stonožka 2019, 
pre deti od 3 rokov.

B lížia sa Vianoce. Lesné vtáky vo 
dne v noci roznášajú v zobáči-

koch vianočnú poštu.
Malý Puk, medvedík čistotný, za 

nimi túžobne pozerá. Najviac zo 
všetkého si želá, aby aj on raz dostal 
obálku s listom, na ktorej by bolo 
jeho meno. I vtáčik oriešok má jedno 
veľké vianočné želanie: doručiť nie-
kedy niekomu naozajstný list! Ostat-
né zvieratká si však myslia, že je na to príliš malý a slabý. Nájde sa niekto, kto 
mu túto náročnú úlohu zverí?

Ľúbi ma, neľúbi ma. 
M. J. Arlidge, Ikar 
2019

V yšetrovateľka Helen Graceová 
nájde na opustenej ceste skr-

vavenú ženu. Ešte dýcha, pokúša 
sa čosi povedať, no vzápätí skoná. 
Strelili ju do hrude a vrah útočil z 
bezprostrednej blízkosti. O lúpež-
né prepadnutie nešlo, tak prečo by 
niekto zabíjal matku so silným so-
ciálnym cítením? Smrť obľúbenej 
ženy nedáva zmysel a prípad sa 
ešte viac zamotá, keď o tri hodi-
ny dôjde k druhej chladnokrvnej 
vražde. Helen tuší, že čelí nemilo-
srdnému monštru, ktoré postupuje 
podľa premysleného plánu. Ako ho však odhaliť?

V pravý čas. Danielle 
Steel, Ikar 2019

A lexandru Winslowovú opustila 
matka, keď mala sedem rokov. 

Útechu našla v knihách a neskôr aj 
pri písaní vlastných príbehov. Už 
ako dieťa zvládla mrazivú krimi-
nálnu novelu s prepracovanou zá-
pletkou, čo len dokazovalo jej výni-
močný talent. 

V štrnástich rokoch jej zomrie 
aj otec a Alex sa dostáva do klášto-
ra, ktorý sa stane na dlhé roky jej 
domovom. Alex píše ďalej, rozvíja 
svoj výnimočný talent. Stále má 
však na pamäti otcovu radu: muži 

čítajú iba knihy od mužských autorov. Z  toho dôvodu Alexandra publikuje 
pod pseudonymom Alexander Green. Výnimočný úspech Alexandra Gre-
ena sa stane tŕňom v oku hollywoodskych filmárov, ktorí netušia, o koho 
v skutočnosti ide. Alex má pravdu na jazyku, no zakaždým cúvne. V hre je 
príliš veľa, a tak naďalej vedie dvojitý život.

Snehová sestra. Príbeh  
o Vianociach. Maja 
Lunde, Tatran 2019,  
pre deti od 10 rokov

Š tedrý večer sa blíži. Pre Juliana je 
to najkrajší deň v roku. Tento rok 

je však všetko iné. Julianova rodina 
prežíva hlboký smútok. Jeho staršia 
sestra Juni ochorela a náhle zomrela. 
Otec s matkou sú natoľko presiaknutí 
bolesťou, že na Vianoce nemajú ani po-

myslenia. Zmenili sa na tiene niekdajších rodičov, stratili radosť zo života, 
fantáziu, družnosť a schopnosť počúvať. Krátko pred Vianocami sa Julian 
zoznámi na plavárni s Hedvigou. Červenovláska so zelenými očami je ne-
smierne zhovorčivá, priateľská a miluje Vianoce. Pozve Juliana na horúcu 
čokoládu do svojho vianočne vyzdobeného domu, kde každá izba dýcha 
žiarivou atmosférou umocnenou snehovými vločkami za oknom. Aj Hed-
viga však skrýva ťaživé tajomstvo, ktoré musí Julian objaviť. 
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Dievča z atramentu a hviezd. 
Kiran Millwood Hargrave, 
CooBoo 2019, pre čitateľov 
od 12 rokov, najlepšia britská 
detská kniha roka 2017

Odchvíle, keď na ostrov dorazil generál 
Adore, nikto nesmie prekročiť hranicu 

medzi Gromerou a zvyškom ostrova. To však Is-
abelle nebráni, aby snívala, že raz preskúma kaž-
dučký centimeter Zabudnutého územia, ktoré leží 
za hranicami. Keď zmizne jej najlepšia kamarátka, 
Isabella sa votrie do pátracej skupiny – je predsa 
dcérou kartografa! Navyše, okrem máp vie čítať aj 
hviezdy, ktoré ju môžu doviesť až do zabudnutého 
srdca opusteného ostrova. No svet za mestskými 

hradbami je 
len pustatina 
plná príšer, kde 
pod vyschnu-
tými riekami 
a dymiacimi 
sopkami spí 
príšera z le-
giend. Isabella 
bude musieť 
z a c h r á n i ť 
nielen strate-
nú dievčinu, 
ale aj celý  
ostrov. 

Keď svrčky plačú. Charles 
Martin, Lindeni 2019

A utor svetového bestselleru Hora medzi nami, 
ktorý sa stal predlohou úspešného filmu, 

prichádza s dojímavým príbehom bývalého špič-
kového kardiochirurga Jonathana Reesa Mitchel-
la, ktorý sa musí vyrovnať so stratou milovanej 
manželky. A navyše s tým, že práve ju skúsený 
srdciar nedokázal zachrániť.

Po jej smrti sa utiahne na samotu, zaprisahá sa, 
že už nikdy nevezme do rúk skalpel a s nevidiacim 
švagrom Charliem sa začne živiť renováciou sta-
rých pretekárskych lodí.

Jedného dňa stretne na ulici sedemročnú Annie, 
ktorá predáva citrónovú limonádu a doma cho-
vá svrčky, aby si zarobila na operáciu srdca. Trpí 
rovnakou diag-
nózou ako jeho 
žena a zachrá-
niť by ju mohol 
len mimoriadne 
nadaný lekár. 
Annin stav sa 
rapídne zhor-
šuje a Reese 
vie, že ak jej 
chce pomôcť, 
musí prezra-
diť, kým nao-
zaj je...

Nášmu tatovi preplo. Dana 
Hlavatá, Naše vojsko 2019, 
pre -násť ročných, ale aj ich 
rodičov a starých rodičov

S estry Lu-
jza a Do-

rotka by nie-
kedy svojich 
p r e h n a n e 
starostlivých 
rodičov, ktorí 
neustále do 
všetkého str-
kajú nos, naj-
radšej poslali 
na opustený 
ostrov. Ale 
kto by ich kŕ-
mil, chystal im desiatu, pral, nakupoval obleče-
nie a kontroloval školské úlohy? Ani im nena-
padlo, že ich predstava sa im naplní na päťde-
siat percent. Keď ich mama odíde na dlhší čas 
z domu, o dve sestry sa začne starať ocko. Má 
však veľa roboty, a tak ich zavesí na krk starým 
rodičom, s ktorými je úžasná zábava a nie sú 
takí precitlivení ako rodičia. Trvá to však len 
do okamihu, keď začnú špehovať a podozrie-
vať svojho otca. Bodaj by nie, keď zistia, že sa 
stretáva s niekým, kto nosí sukňu. Od strachu 
a jedu sestry vystrájajú psie kúsky. 
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Na nákup aj k lekárovi  
cestujte výhodnejšie

Veľký prehľad možností zvýhodnenej prepravy seniorov a osôb  
so zdravotným postihnutím

Nedávno sme v Staromest-
ských novinách informovali 
o možnostiach starostlivos-

ti o osoby so zdravotným znevýhod-
nením, o seniorov, aj o deti. Tentoraz 
prinášame prehľad možností pre-
pravy seniorov a osôb so zdravot-
ným postihnutím do zdravotníckych 
zariadení, ale aj na záujmové aktivi-
ty či bežné nákupy. 

Zľavy a výhody v MHD
Prepravovanie prostriedkami 
verejnej hromadnej dopravy osôb 
je veľmi využívaná možnosť. 
Podľa prepravného poriadku 
Integrovaného dopravného 
systému v Bratislavskom kraji sa 
zľavnené cestovné poskytuje:
● držiteľom preukazov ŤZP (ťažko 
zdravotne postihnutý) a ŤZP-S (ťaž-
ko zdravotne postihnutý so sprie-
vodom), osobám od dovŕšenia 60. 
roku, ktoré sú poberateľmi starob-
ného, invalidného resp. výsluhového 
dôchodku,
● osobám od dovŕšenia 62. roku 
(platí aj pre osoby staršie ako 70 ro-
kov, ak nevyužívajú osobitné cestov-
né formou SeniorPasu IDS BK,
● zľavnené cestovné vo forme oso-
bitného cestovného sa poskytuje: 
osobám nad 70 rokov vo forme pred-
platného cestovného lístka - Senior-
Pas IDS BK. 

Príspevky na taxíky – 
„taxíkové“ (peňažný 
príspevok na prepravu 
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)

Poskytuje sa osobe s ŤZP odká-
zanej podľa komplexného posudku 
na individuálnu prepravu osobným 
motorovým vozidlom, ktorej oblasť 
mobility je navrhnutá kompenzovať 
peňažným príspevkom na prepravu 

a má od ÚPSVaR-u právoplatné roz-
hodnutie o priznaní tohto peňažné-
ho príspevku.

Peňažný príspevok na prepravu 
(používanie taxi služby) možno po-
skytnúť fyzickej osobe s ŤZP, kto-
rá na svoje pracovné, vzdelávacie, 
rodinné alebo občianske aktivity 
využíva prepravu zabezpečovanú 
osobou, ktorá má oprávnenie na 
vykonávanie prepravy, obcou ale-
bo registrovaným subjektom podľa 
osobitného predpisu.

Podmienka využívania osobného 
motorového vozidla na pracovné ak-
tivity je splnená aj vtedy, ak fyzická 
osoba s ŤZP podniká, prevádzkuje 
alebo vykonáva samostatnú zárob-
kovú činnosť v mieste svojho trvalé-
ho pobytu.

Osoba s ŤZP okrem iných povin-
ností uvedených v § 57 je povinná 
predložiť aj doklad o výdavkoch na 
prepravu za každú vykonanú cestu 
za každý kalendárny mesiac na vy-
účtovanie, najneskôr do 5. dňa na-
sledujúceho kalendárneho mesiaca 

(obsahuje najmä údaje o subjekte, 
ktorý zabezpečil prepravu, dátum 
prepravy a cenu). 
Peňažný príspevok nie je možné 
poskytnúť:
● ak sa osobe s ŤZP poskytuje pe-
ňažný príspevok na kompenzáciu 
zvýšených výdavkov súvisiacich so 
zabezpečením prevádzky osobného 
motorového vozidla
● ak je vlastníkom alebo držiteľom 
osobného motorového vozidla,
● ak príjem osoby s ŤZP a spolu po-
sudzovaných osôb prevyšuje päťná-
sobok sumy životného minima na 
jednu osobu alebo hodnota majetku 
osoby s ŤZP je vyššia ako 39.833 €.

Peňažný príspevok je možné po-
skytnúť mesačne najviac vo výške 
51,02 % sumy životného minima pre 
jednu plnoletú fyzickú osobu (naj-
viac 107,25 €).

Výška príspevku sa určí percentu-
álnou sadzbou v závislosti od preu-
kázaných nákladov na prepravu a od 
príjmu osoby s ŤZP.

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

Príspevky na motorové 
vozidlo – „benzínové“ 
(peňažný príspevok na 
kompenzáciu zvýšených 
výdavkov súvisiacich so 
zabezpečením prevádzky 
osobného motorového vozidla 
v zmysle zákona č. 447/2008 
Z. z.)

Zvýšené výdavky súvisiace so za-
bezpečením prevádzky osobného 
motorového vozidla na účely tohto 
zákona sú výdavky na pohonné lát-
ky, ktoré slúžia na prevádzku osob-
ného motorového vozidla, ktoré vy-
užíva fyzická osoba s ťažkým zdra-
votným postihnutím

● odkázaná na individuálnu pre-
pravu osobným motorovým vozid-
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lom na pracovné, vzdelávacie, rodin-
né alebo na občianske aktivity, 

● ak podniká, prevádzkuje alebo 
vykonáva samostatnú zárobkovú 
činnosť v mieste svojho trvalého 
pobytu,

● alebo je zaradená do chronické-
ho dialyzačného či transplantačné-
ho programu, alebo ktorej sa posky-
tuje akútna onkologická liečba a pri 
hemato-onkologickom ochorení aj 
udržiavacia liečba.

Výška peňažného príspevku na 
kompenzáciu zvýšených výdav-
kov súvisiacich so zabezpečením 
prevádzky osobného motorového 
vozidla je mesačne 16,70 % sumy ži-
votného minima (35,11 €).
Peňažný príspevok sa 
neposkytuje: 

● osobe s ŤZP, ktorej sa poskytuje 
celoročná pobytová sociálna služba, 
alebo ak je príjem osoby s ŤZP vyš-
ší ako trojnásobok sumy životného 
minima.

KDE SA VYBAVUJE: Úrad prá-
ce, sociálnych vecí a rodiny ( podľa 
miesta trvalého bydliska žiadateľa ), 
Bratislavčania: Vazovova 7/A , pora-
denstvo poskytuje oddelenie peňaž-
ných príspevkov na kompenzáciu 
ŤZP a posudkových činností.

Prepravná služba
Slovenský Červený kríž, územný 

spolok Bratislava-mesto, poskytuje 
podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o so-
ciálnych službách prepravnú službu 
pre
● fyzické osoby s ťažkým zdravot-
ným postihnutím odkázané na indi-
viduálnu prepravu osobným moto-
rovým vozidlom
● fyzické osoby s nepriaznivým 
zdravotným stavom s obmedze-
nou schopnosťou pohybu po rovine 
alebo po schodoch a s obmedzenou 
schopnosťou orientácie.

Služba je určená pre osoby s ŤZP 
a ich sprievodcov, ale aj pre seniorov 
nad 62 rokov (preukázanie občian-
skym preukazom) na prepravu do 
inštitúcií, na pohreb, spoločenské 
podujatie, návštevu príbuzných a 
spoločenského podujatia, do zdra-
votníckeho zariadenia, lekárne a 
pod. Jazda v rámci mesta stojí 7 €/
jedna trasa. 

KDE SA VYBAVUJE: Najneskôr 
deň vopred vyplnením formulára 
na stránke http://bratislava.red-
cross.sk/prepravnasluzba , mailom 
na: prepravnasluzba.ba@redcross.
sk alebo telefonicky - 0948 858 
951 (8:00 - 15:00)

Poskytovanie fi nančného 
príspevku na dopravu 
(v zmysle Zásad 
o poskytovaní fi nančného 
príspevku na dopravu pre 
obyvateľov mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto)

Zásady upravujú podmienky a 
postup pri poskytovaní finančného 
príspevku na dopravu pre obyvate-
ľov mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto, ktorí sú poberateľmi starob-
ného dôchodku alebo majú uzatvo-
renú zmluvu o poskytovaní sociálnej 
služby v dennom stacionári.

Príspevok na dopravu sa posky-
tuje výhradne na zabezpečenie do-
pravy z miesta trvalého bydliska do 
zdravotníckeho zariadenia, denného 
stacionára alebo späť.

Oprávnenou osobou na poskytnu-
tie príspevku na dopravu je obyvateľ 
s trvalým pobytom v mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto, ktorý spĺňa 
nasledovné podmienky súčasne:
● je poberateľom starobného dô-
chodku
● alebo má uzatvorenú zmluvu na 
poskytovanie sociálnej služby v den-
nom stacionári a nie je poberateľom 
peňažného príspevku na kúpu, úpra-
vu osobného motorového vozidla, 
peňažného príspevku na prepravu 
alebo peňažného príspevku na kom-
penzáciu zvýšených výdavkov súvi-
siacich so zabezpečením prevádzky 
osobného motorového vozidla od 
úradu práce, sociálnych vecí a rodi-
ny.

Príspevok na dopravu je v sume 
2,50 € na každú jazdu a vypláca sa 
oprávnenej osobe spätne, jedenkrát 
za štvrťrok. Celková suma príspev-
ku na dopravu nie je obmedzená. 

KDE SA VYBAVUJE: Miestny úrad 
Bratislava-Staré Mesto, Vajanské-
ho nábrežie 3, oddelenie sociálnych 
vecí: Mgr. Michala Žifčáková, 02/ 
59246227, pondelok a streda od 8,00 
– 12,00 a 13,000 – 17,00 

Aktivity pre seniorov
DENNÉ CENTRUM, Heydukova 25, 

Bratislava-Staré Mesto
DECEMBER 2019
10. 12. o 13.00 – Tvorivé dielne (Ing. Vlasta Lazová)

 Oznamujeme návštevníkom Denného centra na Heydukovej 
25, že aktivity pre seniorov končia v piatok, dňa 13. 12. 2019 
a v roku 2020 začínajú v utorok, dňa 7. 1. 2020.

Vianočné posedenie 
pre osamelých

S tarostka mestskej časti Bratisla-
va-Staré Mesto pozýva osamelých 

seniorov, ktorí nemajú nikoho blízke-
ho, žijú sami a nie sú umiestnení v 
zariadení pre seniorov na Vianočné 
posedenie 19. 12. 2019 o 12.00 hod. 

Záujemcovia sa môžu prihlásiť 
osobne do 11. 12. 2019 na Miest-
nom úrade mestskej časti Brati-
slava-Staré Mesto, na oddelení 
sociálnych vecí, kancelária č. 
20/a (Mgr. Miroslava Hulíko-
vá). Info na t. č.: 02/592 46 392

UPOZORNENIE
P ríspevky poskytované úra-

dom práce nie sú nároko-
vateľné a o ich priznaní rozho-
duje po individuálnom posúdení 
žiadosti príslušný úrad. Obsah 
článku má informatívny charak-
ter a neobsahuje všetky potrebné 
informácie, preto odporúčame 
obrátiť sa osobne na príslušné 
inštitúcie a pracoviská za účelom 
vybavenia príspevkov.
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