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To je priemerná úspešnosť 
piatakov ZŠ v Starom Meste 
v Testovaní 5 v matematike.
 VIAC SA DOČÍTATE NA S. 1

TAJOMNÝ DOM
Aká je história zvláštnej 
budovy na Župnom 
námestí? 

strany 10 – 11

Učitelia, vďaka. Žiaci zo 
Starého Mesta sú najlepší
Žiaci staromestských základných škôl boli v testovaní piatakov 

najúspešnejší z celého Slovenska

V  pravidelnom testovaní 
znalostí žiakov 5. roční-
kov základných škôl v ma-

tematike a v slovenčine najlepšie us-
peli staromestskí školáci. V celoslo-
venskom meradle boli dokonca vy-
soko nad národným priemerom.

Celoslovenské testovanie žiakov 
5. ročníka základných škôl sa usku-
točnilo 20. novembra 2019 na 1 490 
základných školách.

Testy písalo 48 605 piatakov, ofi-
ciálne vyhodnotenie bolo zverejnené 
začiatkom februára. Staromestské 
školy môžu byť na svoje výsledky 
právom hrdé. Učitelia, vďaka.

Lepší v matematike
Priemerná úspešnosť žiakov 

na celoslovenskej úrovni v teste z 

matematiky bola 63,4 percenta. 
Dievčatá riešili test s úspešnosťou 
62,7 percenta, chlapci 64,2 percenta.

Najúspešnejší v riešení úloh z 
matematiky boli žiaci základných 
škôl Bratislavy I, teda škôl v Sta-
rom Meste. V matematike dosiah-
li v priemere 80,1 percenta – čiže 
takmer o 17 percent viac, než bol ce-
loslovenský priemer.

Test zo slovenského jazyka a li-
teratúry písalo 45 668 žiakov. Prie-
merná úspešnosť žiakov v teste z 
celoslovenského hľadiska bola 64,8 
percenta a aj s úlohami zo sloven-
ského jazyka si najlepšie poradili 
žiaci staromestských základných 
škôl. V priemere za ne získali 79,5 
percenta.

Čo je Testovanie 5?
Cieľom testovania piatakov je mo-

nitorovanie úrovne vedomostí a 
zručností žiakov a získanie objek-
tívnych informácií o ich výkone pri 
vstupe na 2. stupeň ZŠ, ako aj po-
skytnutie spätnej väzby školám o 
pripravenosti žiakov pri prechode 
z 1. na 2. vzdelávací stupeň ZŠ. Záro-
veň tieto celoštátne výsledky pred-
stavujú vstupné údaje pri výpočte 
pridanej hodnoty vo vzdelávaní 
na základných školách na Sloven-
sku. Testovanie 5 zabezpečuje Ná-
rodný ústav certifikovaných meraní 
vzdelávania (NÚCEM).

Podrobné informácie a vý-
sledky nájdete na https://bit.
ly/31uspUq.

ŠŤASTNÁ NÁHODA
Judita Kopáčiková 
zveľaďuje knižnice už 
štyridsať rokov

strany 8 - 9

NA DRZOVKU
Dlhodobo stojace vozidlá 
rozčuľujú Staromešťanov. 
Čo môže samospráva?

strany 6-7

Vedomosti na úrovni: 
Deti staromestských 
škôl si lepšie poradili 

s matematikou, ako so 
slovenčinou.
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Chcete prispieť  
k rozvoju našej štvrti? 

Podporíme vás!

S tarostka Starého Mesta Zuzana 
Aufrichtová vyhlásila výzvu na 

udelenie individuálnej dotácie na 
podporu verejného života v mestskej 
časti. Výzva, ktorá sa udeľuje v ma-
ximálnej výške 500,- €, uvádza do 
života nové Všeobecne záväzné na-
riadenie (VZN) o prideľovaní dotácií 
zo staromestského rozpočtu schvá-
lené na miestnom zastupiteľstve v 
decembri 2019. 

Projekty je možné posielať do 30. 
septembra 2020, žiadosti bude sta-
rostka hodnotiť priebežne. Podanie 
žiadosti o pridelenie individuálnej 
dotácie je možné cez elektronický 
formulár, ktorý nájdete na https://
staremesto.egrant.sk/

Ďalšie výzvy z novej staromest-
skej dotačnej schémy budú zverej-
nené po schválení miestnym zastu-
piteľstvom 17.  marca 2020.

Veľká cena Starého 
Mesta 2020 v scrabble

V sobotu 8. februára 2020 sa v 
priestoroch Staromestského 

centra na Gaštanovej uskutočnila 
Veľká cena Starého Mesta 2020 v 
obľúbenej stolovej hre scrabble. 
Podujatie zorganizovalo o.z. Sloven-
ský spolok Scrabble. Turnaj bol zá-
roveň 5. kvalifikačným turnajom na 
v poradí už 22. majstrovstvá Sloven-
ska, ktoré sa na jeseň uskutočnia v 
Liptovskom Mikuláši. Nad turnajom 
prevzala záštitu starostka Starého 
Mesta Zuzana Aufrichtová. 

Po náročnom slovnom súboji 
tridsiatich piatich hráčov z celého 
Slovenska - a jedného dokonca aj z 
Belgicka - si prvé miesto, Cenu sta-
rostky Starého Mesta vybojoval 
Jozef Gajdoš z Bratislavy. Na dru-
hom mieste skončil Marián Šimko z 
Prešova, bronzovú priečku obsadila 
Viera Jambrichová z Nitry. Víťa-
zom blahoželáme!

Stromy na Heydukovej 
odstránili legálne 

D va stromy, sofory japonské, 
ktoré 18. februára vyrúbali na 

Heydukovej, boli odstránené na zá-
klade platného povolenia. To však 
vydal miestny úrad v Starom Meste 
už pred dvanástimi rokmi – a bez 
časového obmedzenia. „Výrub sa 
realizoval na základe povolenia z 
roku 2008. V súčasnosti sa platnosť 
povolenia obmedzuje, v prípade, že 
je povolenie na výrub vydávané z 
dôvodu plánovanej stavby, je dokon-
ca výrub viazaný na právoplatné 
stavebné povolenie. Žiaľ, rozhod-
nutie z roku 2008 takúto podmienku 
nemá a čas, v rámci ktorého mohlo 

dôjsť k výrubu, nebol preto nijako 
limitovaný. Výrub bol požadovaný 
z dôvodu tienenia a ohrozovania 
bezpečnosti, súčasťou povolenia 
je aj správa z obliadky (prebehla 
26. marca 2008), v ktorej sa konšta-
tuje, že jedna sofora je veľmi silno 
poškodená. Druhý strom je poško-
dený mierne, so silným redukčným 
rezom vykonaným vo vyššom veku, 
nezacelenými a následne tečúcimi 
ranami. Správny orgán konštatoval, 
že v danom priestore tieto jedin-
ce predstavujú značné ohrozenie 
chodcov,“ informovalo oddelenie 
životného prostredia.

Žiadateľovi bola nariadená ná-
hradná výsadba - štyri stromy, väč-
ší počet kríkov či popínavé rastliny. 

Milí Staromešťania,

ďakujem všetkým vám, ktorí ste 
boli voliť a využili možnosť rozho-
dovať o našej budúcnosti.

Po každej významnej zmene pri-
chádza chvíľkové zhoršenie stavu. 
Je to ako pri operácii – pooperač-
ný stav býva horší, ako stav pred 
zákrokom. Ak sa však kroky robia 
uvážene a odborne, prídu benefity. 

V Starom Meste sme nastavi-
li tretinový systém. Je to obrazné 
vymedzenie, ktoré poukazuje na 
potrebu myslieť na súčasnosť, mi-
nulosť a budúcnosť: jedna tretina 
aktivít pre produktívnu časť oby-
vateľov, druhá pre seniorov, tretia 
pre deti. K najcennejším projektom 
patria tie medzigeneračné. 

Tretinový princíp sa osvedčil aj v 
hospodárení. Ako v príbehu o troch 
grošoch – jeden je na súčasný život, 
druhý vraciame tým, čo nás vycho-
vali, tretí investujeme do detí. 

Okrem bežných výdavkov inves-
tujeme nemalé financie do výstavby 
zariadenia pre seniorov, rozširuje-
me kapacity základných škôl a sú-
časne šetríme na splatenie dvojmi-
liónovej pôžičky, ktorú Staré Mesto 
získalo od vlády pri príležitosti 
predsedníctva Slovenska v Rade EÚ.

Mestu vláda takúto pôžičku (10 
miliónov eur), v decembri 2019 od-
pustila. Staré Mesto považuje za 
spravodlivé, aby sa postupovalo 
konzistentne, no bez ohľadu na vý-
sledok rokovaní s vládou vytvára 
rezervu na splatenie pôžičky. Tieto 
prostriedky však potom chýbajú 
školám, škôlkam... Nesťažujem sa, 
konštatujem stav.

Staré Mesto je hrdé a schopné. 
Má takých ľudí. Preto viem, že to 
spoločne zvládneme. Na komunál-
nej úrovni a aj na celoštátnej.

7. marca si na námestí T. G. Ma-
saryka pripomenieme 170. výročie 
narodenia 1. československého pre-
zidenta. Poteší ma, ak sa stretneme.

ZUZANA AUFRICHTOVÁ  
starostka Starého Mesta

Nové zariadenie pre staromestských 
seniorov bude mať aj ovocný sad

Z ariadenie opatrova-
teľskej služby (ZOS), 

ktoré vyrástlo na rohu 
Dobšinského a Palári-
kovej ulice, skolaudu-
je mestská časť Staré 
Mesto už koncom aprí-
la. „Momentálne prebie-
hajú dokončovacie práce, 
zariadenie teda otvoríme s výraz-
ným predstihom,“ informovala 
starostka Starého Mesta Zuzana 
Aufrichtová. „Za rok sa nám poda-
rilo od nuly vybudovať tri poscho-
dia až po strechu, dokončiť hrubú 
stavbu a zatepliť ju,“ dodala. 

Okrem 42 lôžok, priestorov 
na fyzioterapiu a ergoterapiu, či 
práčovne a kuchyne, ktorá bude 
pripravovať stravu aj pre ostatné 
staromestské zariadenia, pribudne 
v centre ZOS aj park s ovocnými 
stromami, kvetinovými záhon-
mi a lavičkami. 

Zariadenie bude doslova oázou 
pokoja. „Prinášame prepracovaný 
návrh záhrady, kde máme v pláne 
pre klientov vytvoriť park s výsad-
bou ovocných stromov a kvetín. Sú-
časťou je aj komunitná záhradka 
na pestovanie zeleniny či kve-
tov,“ vysvetlila starostka.

V parku zariadenia nebude chý-
bať bezbariérová trasa na pre-
chádzky aj s rehabilitačnými po-
môckami, priestor na spoločen-
ské posedenie v podlubí a voľné 
sedenie na lavičkách v kvetinových 
záhonoch.

FOTO: BARBORA JANČÁROVÁ
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Oáza pokoja: V ZOS na Dobšinského nebude chýbať ani ovocný sad, 
kvetinová záhrada a bezbariérová trasa na prechádzky.

VIZUALIZÁCIA: MIROSLAV VRÁBEL
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Abaffy Tero
Albrechtová Martina

Barutová Zuzana
Bencová Iveta
Birmon Mário 

Brezinová Slávka
Čmaradová Veronika

Čarnoká Eva 
Čižmárová Diana 

Freytag Lukáš 
Gyenes Gabriel 

Holaňová Veronika 
Hutníková Katarína 

Kolenčík Vojtech 
Kovačíková Eliška 

Kožušková Lívia 
Kráľ Martin 

Kristín Branislav 
Malcová Alžbeta 

Mesárošová Kristína 
Mikyta Svätopluk  

Milčák Jakub 
Muchová Kleopatra

Ondis Andrea
Ondová Eva Mária 

Poliak Juraj
Rypáková Paulína

Sekelová Silvia

Pistoriho palác
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Srdečne Vás pozývame 
na vernisáž výstavy
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Priechod medzi 
Obchodnou a 

Jedlíkovou zamykajú

P riechod medzi Obchodnou a 
Jedlíkovovu ulicou cez pasáž s 

vietnamským trhoviskom na noc 
zatvárajú. Opatrenie je reakciou na 
početné sťažnosti obyvateľov loka-
lity. Práve na Jedlíkovej v noci zhro-

mažďovali hlučné partie pod vply-
vom alkoholu. Mesto preto nechalo 
osadiť do priechodu bránu, ktorá 
sa zamyká medzi 20.00 a 8:00 h. 

Staré Mesto prispelo k zvýšeniu 
bezpečnosti v lokalite skrátením 
otváracích hodín „večierok“ do 
23.00  a tiež umiestnením bezpeč-
nostných kamier, pričom jedna je 
namierená na problémové ihrisko 
na Jedlíkovej.

Osobnosti zo Starého Mesta získali 
prestížne ocenenia BSK

Ľ uďom, ktorí sa významným 
spôsobom zaslúžili o rozvoj 

BSK a jeho reprezentáciu, udelila 
Bratislavská župa 13. februára Vý-
ročné ceny Samuela Zocha a Pa-
mätné listy župana.

Toto prestížne ocenenie si od-
niesli aj osobnosti Starého Mesta. 
Výročnú cenu Samuela Zocha 
získala dvojnásobná dekanka Fa-
kulty architektúry a súčasná pro-
rektorka STU v Bratislave Ľubica 
Vitková, Pamätný list župana dl-

horočná riaditeľka Staromestskej 
knižnice Judita Kopáčiková. Bla-
hoželáme!

Novinkou bola tento rok Cena 
verejnosti BSK, pričom víťaza 
vyberali obyvatelia bratislavskej 
župy. „Ako župná poslankyňa som 
nominovala na ocenenie aj man-
želov Potočných ako dlhoročných 
trénerov detskej a dorasteneckej 
kanoistiky v Bratislave,“ prezradi-
la starostka Starého Mesta Zuzana 
Aufrichtová. „Je úžasné, že hlaso-
vanie širokej verejnosti potvrdilo 
moju nomináciu a víťazom Ceny 
verejnosti BSK 2020 sa stali práve 
Vojto a Mária Potoční. Za všetkých 
tisíc vodáckych odchovancov bla-
hoželáme a ďakujeme.“

Ocenenia udeľuje Úrad BSK od 
roku 2002, Sieň slávy Bratislav-
ského kraja už obsahuje vyše 100 
mien. 

FOTO: BARBORA JANČÁROVÁ

Najlepšia knihovníčka: Riaditeľka 
Staromestskej knižnice Judita 

Kopáčiková so županom J. Drobom.

Ľubica Vitková: 
Prorektorka STU.

FOTO: BARBORA JANČÁROVÁ
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Štatistici zisťujú aké 
sú životné podmienky 

domácností 

S lovenská republika sa prostred-
níctvom Štatistického úradu SR 

zapojila do realizácie Zisťovania 
o príjmoch a životných podmien-
kach domácností (EU SILC) v rámci 
projektu európskych štatistických 
zisťovaní. 

Cieľom projektu je vytvoriť 
spoločný rámec na systematickú 
tvorbu štatistík krajín EÚ o príj-
moch a životných podmienkach 

domácností. Jeho realizáciou sa zís-
kava harmonizovaný zdroj údajov 
o príjmoch, úrovni a štruktúre 
chudoby v krajinách EÚ. To umož-
ňuje z dlhodobého hľadiska nielen 
analyzovanie úrovne domácností na 
Slovensku, ale i medzinárodné po-
rovnávanie Slovenska v rámci EÚ.

Na Slovensku bolo pre rok 2020 
vybraných 377 miest a obcí, me-
dzi nimi aj mestská časť Brati-
slava-Staré Mesto. Do zisťovania je 
zaradených viac ako 6 900 domác-
ností.

Zisťovanie sa uskutočňuje od 3. 
februára do 17. júla 2020.

V tomto období vybrané domác-
nosti v MČ Bratislava-Staré Mesto 
navštívi pracovník-opytovateľ, 
ktorý je povinný preukázať sa 
osobitným poverením. 

Podrobnejšie informácie sa do-
zviete na stránke ŠÚ SR na adrese 
www.statistics.sk.

Opravujeme žľaby na 
Rybnom námestí

Ž ľaby na Rybnom námestí boli 
zničené, mriežky, ktoré mali 

okrem iného zabraňovať zraneniu 

chodcov, rozkradnuté. Mestská časť 
Bratislava-Staré Mesto však v súčas-
nosti začala realizáciu ich komplex-
nej opravy. 
„V prvej fáze sme, v záujme zabez-
pečenia bezpečnosti peších a iných 
účastníkov premávky v okolí frek-
ventovaného priechodu pre chodcov, 
osadili a doplnili chýbajúce žľaby 
do súvislej línie  s využitím pôvod-
ných žľabov,“ vysvetlil vedúci inves-
tičného oddelenia Lukáš Kamenistý.
„V ďalšej fáze budeme pokračovať 
v celkovej rekonštrukcii a výme-
ne existujúcich poškodených žľabov 
a tiež prepadov priľahlej dlažby.“

Staré Mesto ponúka na prenájom 
nebytové priestory na Štúrovej

M estská časť Bratislava – Sta-
ré Mesto oznamuje zámer 

prenajať na základe obchodnej 
verejnej súťaže nehnuteľný maje-
tok vo vlastníctve hlavného mesta 
SR Bratislavy zverený do správy 
mestskej časti, nachádzajúci sa v 
k. ú. Staré Mesto, a to: nebytový 
priestor na ulici Štúrova 6 v Bra-
tislave

Podmienky obchodnej verej-
nej súťaže sú zverejnené na inter-

netovej stránke www.staremesto.
sk v sekcii Podnikateľ a k nah-
liadnutiu v podateľni (Centrum slu-
žieb občanom) na Miestnom úrade 
Mestskej časti Bratislava–Staré 
Mesto na Vajanského nábreží, kde 
vám poskytneme aj podrobné in-
formácie. Podrobnosti o verejnej 
súťaži sa dozviete aj na tel.č. +421 
911 821 396. Svoje návrhy môžu 
záujemcovia podávať do 15. apríla 
2020 do 17.00 hod.

ČAJ O PIATEJ: Pondelky 
so starostkou v Café 

Propeller

Pravidelné stretnutia starost-
ky Starého Mesta Zuzany

Aufrichtovej s obyvateľmi pokra-
čujú aj v roku 2020. 
Najbližšie sa uskutoční 2. marca 
o 17.00 v Café Propeller na Rá-
zusovom nábreží.
Ďalšie stretnutia sa budú konať 
vždy prvý pondelok v mesiaci 
o 17.00. Tešíme sa na vás!

Židovskú skrášli nová dlažba
P osledný kúsok asfal-

tového chodníka na 
Židovskej v týchto dňoch 
mizne. Mestská časť v 
spolupráci s hlavným 
mestom aktuálne rea-
lizuje rekonštrukciu 
chodníka na tejto ulici 
v susedstve s novým 
pocket parkom, a tiež 
na Kapucínskej ulici. 

„Na strane Židovskej 
ulice ide o výmenu po-
škodeného, zle vyspá-
dovaného asfaltového 
chodníka za kamennú 
žulovú dlažbu, s klade-
ním do vejárového vzo-
ru,“ objasnil vedúci in-
vestičného oddelenia Lukáš Kame-
nistý. Realizácia počíta s úpravou 
a doplnením kamenných obrub-
níkov s bezbariérovými opatrenia-
mi, s pokládkou dlažby pre nevi-
diacich a s opravou odkvapového 
chodníka pri fasádach dotknutých 
bytových domov na Židovskej ulici 
vrátane výmeny poškodených po-
klopov suterénových svetlíkov. 

„Na strane Kapucínskej uli-
ce zrealizuje magistrát opravu 
dlažby pre nevidiacich, betónovú 
zámkovú dlažbu vymení za kamen-
nú žulovú kocku v záujme mate-
riálového zjednotenia povrchov v 
predmetnej lokalite Starého Mesta. 
Takisto sa zrealizujú bezbariéro-
vé úpravy nových kamenných ob-
rubníkov,“ uzavrel Kamenistý.

FOTO: BARBORA JANČÁROVÁ

FOTO: BARBORA JANČÁROVÁ

FOTO: BARBORA JANČÁROVÁ

FOTO: BARBORA JANČÁROVÁ

FOTO: STARÉ MESTO

FOTO:  BARBORA JANČÁROVÁ

Dom na 
Štúrovej 6: 

Nedávno prešiel 
vydarenou 

rekonštrukciou.

Veľkorysý priestor: 
Miestnosti sú priestranné, 
s vysokými stropmi.
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Fond architekta 
Weinwurma vyhlásil 

prvú výzvu

Až 3 000 eur môžu získať tí, 
ktorí sa rozhodnú v Starom 

Meste vylepšiť verejný priestor. 
Dotácia je súčasťou prvej výzvy 
Fondu architekta Weimwurma, 
ktorý vznikol v auguste 2019.
O dotáciu môžu požiadať právnické 
aj fyzické osoby, určená je na ob-
novy fasád, plotov, brán a predzá-
hradiek v kontakte s ulicou s dôra-
zom na kvalitu. Záujemcovia môžu 
posielať žiadosti do 30. septem-

bra 2020, hodnotené budú priebež-
ne – až do vyčerpania alokovaných 
finančných prostriedkov. V rámci 
výzvy je povinné spolufinancova-
nie zo strany žiadateľa na jednu žia-
dosť v minimálnej výške 10 percent. 

Žiadateľ podáva žiadosť pro-
stredníctvom elektronického sys-
tému weinwurm.egrant.sk, kde sa 
zaregistruje a vyplní elektronický 
formulár. Žiadosť nie je potrebné do-
ručiť  aj v „papierovej verzii“.

Všetky podrobnosti nájdete na 
oficiálnej webovej stránke Starého 
Mesta staremesto.sk.

| AKTUÁLNE |
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Nový pocket park už ničia bezohľadní chodci aj šoféri. Ako tomu zabrániť? 
N ové záhony na Židovskej boli zni-

čené krátko po vysadení. Podľa 
niektorých obyvateľov je dôvodom ne-
správny typ výsadby. Spýtali sme sa na 
to TOMÁŠA FERENČUCHU z oddelenia 
životného prostredia v Starom Meste.
Záhony pocket parku na Židov-
skej sú už poničené. Podľa oby-
vateľov je dôvodom nevhodná 
výsadba – kvetinové záhony.

Pred realizáciou revitalizácie pocket 
parku boli ostrovčeky prešliapavané 
chodcami, zemina bola zhutnená a bez 
vegetácie. Dlhoročná snaha o zazelena-
nie tejto problematickej plochy bola neúspešná.

Cieľom navrhnutého riešenia bola revitalizácia 
zelene a zabezpečenie bočného svahu električko-
vej trate voči vodnej erózii vytvorením oporné-
ho múru z pohľadového betónu, ktorý eliminuje 
terénne nerovnosti svahu a zabezpečuje dosta-
točné vsakovacie podmienky pre dažďovú vodu. 
Zároveň sa vytvorili miesta na sedenie.

Samotná výsadba bola riešená ako extenzívny 
trvalkový záhon s mulčovaným drveným kame-
nivom frakcie 8/16mm. Ide o zmiešanú trvalkovú 
zmes s vyšším stupňom autoregulácie a extenzív-
nou (opak intenzívnej) údržbou. Trvalkový záhon 
predstavuje súčasný trend v použití trvalkových 
záhonov v mestskom prostredí. Koncept takých-

to typov výsadby vychádza zo snahy o šetrnej-
šie využívanie zdrojov a minimalizáciu nutných 
vstupných energií a využitie potenciálu prírody.

Princíp fungovania takýchto typov záhonov je 
založený na znalostiach a využívaní rastlinnej so-
ciability a životnej stratégie. Tieto princípy, spolu 
s využitím mulčovania, dávajú predpoklad vzni-
ku celoročne vizuálne atraktívnych, dynamic-
kých a zároveň na údržbu úsporných záhonov.

Autoreguláciou tu myslíme vzájomné vzťahy 
medzi rastlinami a ich dynamickú rovnováhu. 
Výsledkom je stav, keď do výsadieb človek za-
sahuje iba minimálne. Na rastlinách sa tak majú 
možnosť rozvinúť nielen kvety, ale aj dozrieť se-
mená a prirodzene uschnúť. To dáva šancu na po-

travu a úkryt mnohým živočíchom. 
Veľká druhová rozmanitosť zmesi 
ponúka pastvu pre včely, čmeliaky, 
motýle a ostatný hmyz. Záhony sa tak 
zapájajú do podpory života a zvyšo-
vania biodiverzity v mestách.
Nebolo vhodnejšie na toto ex-
ponované miesto vysadiť krí-
ky, prípadne zvýšiť záhon nad 
úroveň chodníka?

Ak by tam mali byť kry, museli by 
mať cez 100 centimetrov - aby plnili 
funkciu zamedzenia pohybu ľudí cez 
záhon. Tým pádom by sa zvýšili cel-

kové vstupné náklady, o povýsadbovej starostli-
vosti nehovoriac. Ak by sa aj napriek tomu zreali-
zoval tento variant, je dosť pravdepodobné, že by 
to viedlo len ku kumulácii odpadu tak, ako to je 
momentálne v blízkosti ulice Zochova.
Existuje spôsob, ako ochrániť staro-
mestskú zeleň tohto typu (kvetinové zá-
hony) pred bezohľadným správaním? 

Pri navrhovaní tejto úpravy sa pravdepodob-
ne dokonale nezohľadnili ľudské návyky a po-
chôdzne trasy v tejto lokalite. Riešením by mož-
no bolo ohraničiť záhon spôsobom, ktorý by aj v 
zimnom období, kedy sú trvalkové výsadby nie až 
také viditeľné, poukazoval, že ide o okrasný zá-
hon a nielen štrkovú plochu. 

Technické služby Starého Mesta, a.s. Žilinská 1, 
811 05 Bratislava    h ľ a d a j ú

- Remeselníka
- Vodiča - skupina B
Zamestnanecké výhody:
Hlavný pracovný pomer
Gastro lístky
Príplatky za nadčas
Vianočne odmeny
Nástup: ihneď
Plat: 650 € brutto
Adresa spoločnosti: Žilinská 1, 

811 05 Bratislava
Kontakt: Maroš Slušný
Telefón: 0914 222 055
Mail: maros.slusny@tssm.sk

Technické služby Starého Mes-
ta, a.s., majú zameranie na celko-
vú údržbu a čistotu komunikácii 
a parkov v správe Mestskej časti 
Bratislava – Staré Mesto.

VIZUALIZÁCIA: STARÉ MESTO

Pocket park na 
Židovskej: Takto by 

mohol vyzerať.
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Na drzovku
Takzvané dlhodobo stojace vozidlá rozčuľujú nielen Staromešťanov. 

Má samospráva na ich majiteľov účinné páky?

Odparkovali auto a zmizli. Aj 
keď väčšinou neporušujú 
žiadny zákon, obyvateľov 

okolitých domov to rozčuľuje, pri 
akútnom nedostatku parkovacích 
miest potom totiž sami nemajú kde 
nechať svoje vozidlo. Ibaže dôvody, 
pre ktoré stojí auto nepohnute na 
ulici niekoľko týždňov, ba až mesia-
cov, môžu byť rôzne. A rovnako rôz-
ne sú aj podmienky na odstránenie 
auta z ulice. Miestna samospráva nie 
je zďaleka jediná, kto má do tohto 
procesu čo povedať. O tom, ako od-
straňovanie dlhodobo stojacich áut 
funguje a čo všetko môže a nemôže 
ovplyvniť samospráva, sme sa zho-
várali s MARTINOM ČILLIKOM z 
referátu životného prostredia staro-
mestského miestneho úradu.
Čo je to vlastne dlhodobo 
stojace vozidlo? Je vôbec 
priestupok voči zákonu parko-
vať niekde dlho?

Tu treba vysvetliť, že agendu „dl-
hodobo stojacich vozidiel“ rieši od-
delenie životného prostredia z po-
hľadu zákona o odpadoch č. 79/2015 
Z. z. V tomto zákone takýto pojem 
neexistuje, no § 67 definuje povin-
nosť majiteľa vozidla „umiestniť a 
uchovávať vozidlo tak, aby nepoško-
dzovalo alebo neohrozovalo životné 
prostredie, aby sa zachoval este-
tický vzhľad obce alebo osobitne 
chránenej časti prírody a krajiny“. 
Inak povedané - my riešime „vra-
ky“. Teda, ak vozidlo stojí na jednom 
mieste roky, ale je v poriadku, nie je 
napríklad havarované, mimoriadne 
znečistené alebo má platnú STK a 
EK, nemôžeme ho riešiť z pohľadu 
porušenia paragrafu 67. Ak vozidlo 
vytvára prekážku na komunikácii, 
čI nesprávne parkuje, to rieši polícia, 
ak nemá ŠPZ správca komunikácie. 
Niektorí špekulanti vraj ne-
chávajú auto na ulici zámer-
ne, keď sa chystajú na dlhý 
pobyt v zahraničí, lebo ak im 
ho aj odtiahnu, zaplatia zaň 
pri vrátení iba pár eur v po-
rovnaní s tým, čo by ich stálo 
strážené parkovisko.

To je nezmysel. Keď sa majiteľ vo-
zidla, ktoré sa po odtiahnutí ocitne 

na vrakovisku - v zákone o odpadoch 
sa používa pojem „určené parkovis-
ko“ - prihlási a bude si chcieť svoje 
auto zobrať späť, musí zaplatiť spo-
ločnosti prevádzkujúcej parkovisko 
poplatok za odtiahnutie a tiež popla-
tok za každý deň státia tohto vozidla 
na ňom. Čo môže byť aj 10 eur za 
deň. To potom rozhodne nie je „lacný 
ročný parking“.
V ktorej chvíli môže miestny 
úrad proti takému „parkova-
čovi“ zasiahnuť?

Pokiaľ máme nahlásené vozidlo, 
ktoré vykazuje znaky vraku, v pr-
vom rade si overíme, či sa vozidlo 
nachádza na komunikácii v správe 
našej mestskej časti (komunikácie 

3. a 4. triedy), alebo magistrátnej ko-
munikácii, alebo je vozidlo na súk-
romnom pozemku. Pokiaľ je vozidlo 
na magistrátnej ulici, odstupujeme 
ho na magistrát, ak je na súkrom-
nom pozemku, upozorníme majiteľa 
nehnuteľnosti. Ak je na našej ko-
munikácii, konáme podľa zákonom 
stanoveného postupu uvedeného v 
paragrafe 67 zákona o odpadoch. V 
kompetencii úradu túto agendu rieši 
referát životného prostredia z odde-
lenia životného prostredia, správ-
nych konaní a verejného poriadku, 
pričom táto povinnosť nám vyplýva 
priamo zo zákona o odpadoch. Tu je 
potrebné uviesť, že my túto činnosť 
– myslím tým odstránenie vozidla - 

samostatne nevykonávame, máme 
na to uzavretú zmluvu so spoloč-
nosťou, ktorá má na to oprávnenie 
– P+K, s.r.o. Bratislava.
Je možné auto odtiahnuť 
hneď, ako sa ukáže, že nemá 
v poriadku STK a EK alebo je 
očividne vrakom?

Vozidlo je možné odtiahnuť ihneď 
len v prípade, že priamo poškodzuje 
životné prostredie, napríklad z neho 
vytekajú oleje, resp. stav vozidla je 
taký, že to bezprostredne hrozí. Ta-
kéto prípady sú však ojedinelé, za 
posledné dva roky sme tu mali len 
jeden. Inak postupujeme štandardne 
- vyzveme majiteľa na odtiahnutie 
vozidla, informujeme ho tromi spô-
sobmi, doručenou zásielkou, výzvou 
umiestnenou na prednom skle vo-
zidla a vyvesením výzvy na úradnej 
tabuli. Následne musíme podľa záko-
na počkať 60 dní. Pokiaľ majiteľ ani 
po tejto lehote vozidlo neodstráni, či 
nezabezpečí jeho riadny technický 
stav, posielame výzvu autorizovanej 
spoločnosti, ktorá vozidlo odtiahne 
a uloží na určenom parkovisku – 
autovrakovisku. Ale takto končí len 
približne 10 až 15 percent z rieše-
ných vozidiel. K väčšine sa majitelia 

Rôzne dôvody: Za dlhodobo 
stojacim autom môže byť aj 
náročná operácia, nie je to 
vždy arogancia majiteľa.

FOTO: ODKAZPRESTAROSTU.SK

Čo hovorí zákon o odpadoch - z paragrafu 67
(1) Držiteľ vozidla je povinný zabezpečiť na vlastné náklady odstráne-

nie vozidla z miesta, na ktorom  poškodzuje alebo ohrozuje životné pros-
tredie alebo narušuje estetický vzhľad obce (….) Ak držiteľ vozidla nesplní 
povinnosť uvedenú v odseku 1 (…) , vozidlo je povinný odstrániť a následne 
umiestniť na určené parkovisko a) správca cesty, ak sa vozidlo odstraňuje 
z cesty alebo verejného priestranstva, b) obec so súhlasom vlastníka ne-
hnuteľnosti, z ktorej sa vozidlo odstraňuje, alebo c) vlastník nehnuteľnos-
ti uvedenej v písmene b), ak nedal súhlas na odstránenie vozidla obcou. (…) 
Náklady s tým spojené je povinný uhradiť držiteľ tohto vozidla.
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prihlásia a vozidlo v určenej lehote 
sami odstránia. 
Čo sa potom s autom deje?

Potom už koná bratislavský 
Okresný úrad, odbor starostlivosti 
o životné prostredie. To rozhoduje 
o ďalšom osude vozidla, pričom po-
kiaľ sa ani teraz majiteľ neprihlási, 
zostane vrak k dispozícii autovra-
kovisku, ktorý ho rozoberie a spra-
cuje. Chcem zdôrazniť, že mestská 
časť autovrakovisku za odtiahnutie 
nič neplatí, náklady spojené s tou-
to službou si môže autovrakovisko 
vykompenzovať práve z predaja 
druhotných surovín (železa) či ešte 
funkčných súčiastok vraku. 
Koľko spoločností, ktoré vy-
konávajú takúto činnosť v 
Bratislave existuje?

V Bratislave a okolí funguje zhru-
ba 5 -6 takýchto spoločností. 
Je to dosť?

Ťažko posúdiť, či je táto kapacita 
je dostatočná, nakoľko v súčasnosti 
tento systém zjavne nefunguje opti-
málne.
Ľudia sa občas hnevajú, že 
dlhostojace vozidlá neriešia 
inšpektori verejného poriad-
ku. Ale iba obyvateľ ulice vie, 
či nejaké auto stojí na mieste 
dlhodobo, nie?

Je potrebné uvedomiť si, že táto 
agenda neslúži na riešenie parkova-
nia v uliciach Starého Mesta, ale na 
zabezpečenie verejných priestorov 
voči potenciálnym nebezpečným 
vrakom, ktoré ohrozujú životné pro-
stredia alebo výrazne poškodzujú 
estetický vzhľad obce. Inšpektor ve-
rejného poriadku vždy upozorní na 
takéto vozidlo, ale je prirodzené, že 
nemôže sledovať platnosť nálepiek 
STK či EK pri stovkách áut v jeho 
rajóne. 
Z reakcií niektorých obyvate-
ľov však vidieť, že cieľom ich 
sťažností nie je obava z ohro-
zenia životného prostredia, 
ale práve riešenie parkovania 
na ich ulici. 

To je síce legitímny dôvod, ale 
z pohľadu zákona o odpadoch nie 
dostatočný na to, aby mohlo byť 
vozidlo z ulice odstránené. Treba si 
uvedomiť, že za neplatnou STK či EK 
kontrolou môžu byť aj rôzne životné 
situácie, napríklad náročná operácia 
majiteľa vozidla, dlhodobá liečba v 
ústave, ale aj úmrtie. Nie je to teda 
vždy ľahostajnosť či arogancia maji-
teľa, ktorá spôsobí, že vozidlo nejaký 
čas stojí na ulici v takomto stave. 

V poslednom čase sa množia 
sťažnosti na prieťahy v kona-
ní. Aj keď výzva na odstráne-
nie uplynie, autá naďalej sto-
ja na mieste a nič sa s nimi 
nedeje. Prečo?

Bohužiaľ, je to pravda. Riešené 
vozidlá naozaj zostávajú na uliciach 
aj po uplynutí výzvy. Tento stav 
tu máme zhruba od októbra 2019. 
Zmluvná spoločnosť podľa ich vy-
jadrenia nemôže vozidlá umiestňo-
vať na určené parkovisko z dôvodu 
naplnenia kapacity. Oslovili sme 
všetky autorizované spoločnosti, 
ktoré môžu túto službu poskytovať v 
Bratislavskom kraji, ani jedna nemá 
momentálne kapacitu pre umiest-
ňovanie ďalších vozidiel. Problém 
je v tom, že vozidlá musí pred likvi-
dáciou vyradiť Okresný úrad, ktorý 
však dlhodobo túto agendu nerieši 
v potrebnom rozsahu. Vozidlá tak 
stoja na parkovisku bez možnosti 
likvidácie a čakajú na rozhodnutie 
Okresného úradu – niektoré údajne 
už roky. 
Pokúšali ste sa túto situáciu 
riešiť? Oslovili ste Okresný 
úrad?

Na tento stav sme Okresný úrad 
upozorňovali už dávnejšie, aj oficiál-
nymi listami. Odpoveď prišla taká, 
že sa ide o časovo a administratívne 
náročné úkony, ktoré nie je možné 
urýchliť alebo vynechať. Rád by 
som zdôraznil, že uvedená situácia 
nenastala nečinnosťou nášho úradu, 
ani jej podceňovaním. Rovnako je 
to momentálne aj v ostatných mest-
ských častiach a vraky neodťahujú 
ani magistrátu. Iniciujeme, aby tento 
problém zastrešil magistrát, zvola-
ním stretnutia s Okresným úradom 
a možno aj s Ministerstvom životné-
ho prostredia SR, keďže je to prob-
lém širšieho záberu. 
A čo dovtedy? Alebo čo ak sa 
situácia nevyrieši? Existuje 
nejaká alternatíva?

Alternatíva k tomuto nie je. Ale 
možno ani nemusí byť. Len treba 
dotiahnuť niektoré procesy, ktoré 
som spomenul. Som presvedčený, že 
účelom zákona o odpadoch nebolo 
odťahovanie z ulíc päť-šesťročných 
vozidiel, ktoré sú úplne v poriadku, 
akurát majú mesiac zmeškanú kon-
trolu STK. Na toto slúžia iné mecha-
nizmy a zákonné postupy. Potom by 
nebol taký nápor na vrakoviská a ani 
na ďalšie zodpovedné úrady a všet-
ko by šlo rýchlejšie a efektívnejšie.

                                                      (maca)
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Najšťastnejšia náhoda
„Vždy sa dá bojovať, ale vždy sa dá hlavne spolupracovať,“ hovorí čerstvá držiteľka 

ocenenia župana BSK, riaditeľka Staromestskej knižnice Judita Kopáčiková

Niekde v miestach, kde má 
dnes kanceláriu, mali ke-
dysi v pavlačovom dome 

byt jej starí rodičia. Strávila tam 
značnú časť detstva a vraj možno 
preto sa tam teraz cíti tak dobre. 
Knihovníčkou sa stala náhodou, 
ale ako vraví, bola to náhoda nes-
mierne šťastná. Svoju prácu miluje 
a štyridsať rokov strávených „me-
dzi knižnými regálmi“ je najlepším 
dôkazom – ocenenia, ktoré pokrý-
vajú steny jej kancelárie to iba do-
kresľujú. Za svoj prínos k vzdeláva-
niu a za rozvíjanie lásky ku knihám 
vo februári získala ďalšie uznanie 
- Pamätný list predsedu BSK. O jej 
vzťahu k literatúre, ale aj o minu-
losti a budúcnosti knižníc, sme sa 
zhovárali s riaditeľkou Staromest-
skej knižnice JUDITOU KOPÁČI-
KOVOU.
Získali ste ďalšie ocenenie. 
Máte ich ešte kam dávať?

(Smiech.) Ešte sa nájde miesto. 
Ale toto, čo tu vidíte, a vlastne aj to 
posledné ocenenie, nie je len moje. 
Je to ocenenie práce celého môjho 
tímu. Lebo my sme tu ako jedna 
rodina. Rodina, ktorú som zhodou 
okolností vytvorila ja. Viem, že to 
možno znie ako klišé, ale bez nich 
by dnes tie steny boli prázdne.
Bolo to pre vás zadosťuči-
nenie?

Viete, na tom udeľovaní (Cena 
župana BSK, pozn. aut.) bolo veľa 
ľudí. Veľa ľudí v rokoch. A to ma 
potešilo. Že niekto oceňuje tých, 
ktorí očividne pre čosi žijú, za-
svätili tomu celý život. Tých, ktorí 
veci robia nie preto, že z nich majú 
prospech, ale preto, že k nim majú 
vzťah. Nechcem vyzerať ako ufr-
fľaná tetka, ale zdá sa mi, že dnešní 
mladí toto nezažívajú. Nevydržia 
pri jednej práci tak dlho, aby si 
k nej stihli vybudovať vzťah. Po 
piatich rokoch odídu, lebo sú vy-
fľusnutí. Odídu, aby prežili. Škoda.
Vy ako dlho robíte v knižni-
ci?

Štyridsať rokov. Teda nie v jed-
nej knižnici. Štyridsať rokov po 
skončení školy pracujem. A vždy v 
knižnici.

Kde ste začínali?
Po vysokej škole – vyštudovala 

som knihovníctvo a vedecké in-
formácie s francúzštinou – som 
nastúpila do Mestskej knižnice, 
do oddelenia metodiky. To bola 
perfektná skúsenosť. Riešili sme 
nové trendy, podujatia, usmerňo-
vali knižnice – získala som veľmi 
dobrý základ. Mimochodom, na-
stupovala som s vysokoškolským 
platom 1750 korún! Odtiaľ som 
išla na generálne riaditeľstvo in-
žinierskeho staviteľstva, do centra 
vedecko-technických informácií, 
potom do Pedagogickej knižnice 
a odtiaľ na Univerzitu Komenské-
ho do študijného informačného 
strediska. Po revolúcii si práv-
nická fakulta vydobyla vlastnú 
knižnicu – dovtedy mali spoločnú 
s filozofickou a Ústavom marxiz-
mu-leninizmu – a ja som tam odiš-
la s mojou vtedajšou šéfkou. Po 
deviatich rokoch som „prestúpila“ 
do Slovnaftu, do informačného 
strediska, a to bolo teda špico-
vé! Tam som prvý raz počas celej 

mojej pracovnej histórie zažila, že 
nebol problém s peniazmi, ani so 
vzdelávaním. Mala som osvietenú 
šéfku, strašne som sa tam veľa na-
učila, ale keď to prebrali noví maji-
telia, nechcela som sa pozerať ako 
likvidujú tú skvelú knižnicu, tak 
som odišla. To už som vedela, že 
riaditeľka Staromestskej knižnice 
sa chystá do dôchodku, ale keďže 
sa stále nič nedialo, nastúpila som 
do Centra vedecko-technických in-
formácií, dnešnej technickej kniž-
nice. Do roka vypísali konkurz na 
toto miesto, vybrali ma a odvtedy 
som tu. Prvého apríla 2020 to bude 
šestnásť rokov.
Takže vy ste očividne chceli 
byť odjakživa knihovníčkou?

Nikdy som nechcela byť knihov-
níčkou! Vybrala som si ten odbor 
kvôli francúzštine, ktorú som sa 
učila od základnej školy. Chcela 
som byť prekladateľkou, ale tam 
bolo treba protekciu a tú som ne-
mala. A keďže som celý život bočila 
od matematiky, hľadala som niečo 
v kombinácii s jazykom - a vyšlo mi 

knihovníctvo. Mala som obrovské 
šťastie, že ma tá práca baví, že som 
sa v nej našla. Bola to teda náhoda 
- ale šťastná.
A s francúzštinou ešte niečo 
robíte, využívate ju?

V podstate nič. Píšem si s kama-
rátkami! (Smiech.)
Niekomu to možno príde 
ako nudná práca, ale je veľa 
filmov a kníh, kde sú knihov-
níci doslova hrdinami. Vy to 
ako vidíte?

Ono je to tak, ešte aj dnes si 
niektorí predstavujú knihovníka 
prísneho a zamračeného človeka s 
glotovými rukávmi. Keď som začí-
nala, nebolo to ďaleko od pravdy. 
Sama som zažila knihovníčku, kto-
rá vešala do regálov nápisy – Vŕtať 
sa v knižkách zakázané! Všetko 
závisí od človeka. Dobrý knihov-
ník vo verejnej knižnici musí mať 
tú prácu rád, musí rád pracovať s 
ľuďmi, nemôže si denne vravieť – 
musím odísť, lebo tá práca nie je 
zaplatená. Túto prácu nemôže ro-
biť človek, ktorý nedokáže slúžiť 

Judita 
Kopáčiková: 

„Musíte byť 
vizionár, ale 

zároveň aj pri 
zemi,“ definuje 

podmienky 
úspechu vo 

svojom fachu 
riaditeľka 

Staromestskej 
knižnice.

FOTO: BARBORA JANČÁROVÁ
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iným, je to naozaj práca vo verej-
nom záujme. Možno v tom je to hr-
dinstvo. A ešte možno v tom – as-
poň tu u nás – že sme sa za tie roky 
naučili vyskakovať s prázdnymi 
vreckami. A to je obrovské umenie. 
Lebo je ľahké vyskakovať si, keď 
máte dosť peňazí, ale keď ich máte 
málo...
Čo sa od vašich začiatkov 
najviac zmenilo?

Rozhodne technika. Čo mne veľ-
mi vyhovuje, lebo strašne nezná-
šam zakladať katalógové lístky. 
Mňa až brucho bolí, keď to mám 
robiť! (Smiech.)
A čo peniaze? Nebolo ich 
kedysi viac?

Iste, bolo to lepšie. Napríklad aj 
preto, že knižky neboli drahé. Ale 
nemôžeme veci vytrhávať z kon-
textu. Keď som robila na vysokej 
škole, nakupovali sme skriptá 
pre študentov v pomere jedna ku 
trom, teda troje skriptá na jedného 
študenta. Dnes máte jeden jediný 
exemplár pre všetkých. Ale! – dnes 
študenti nie sú odkázaní na to, aby 

sa učili zo skrípt. Majú elektronic-
ké informačné zdroje a tak ďalej. 
Skrátka, bolo to kedysi jednoduch-
šie, ale aj ťažšie. Napríklad, keď 
som robila na právnickej fakulte, 
zahraničnú literatúru sme naku-
povali za takzvané fišky. To bolo 
čosi ako bony, také papieriky, ktoré 
ste dostali z ministerstva školstva 
ako kvótu. Bolo, ja neviem, pätnásť 
vysokoškolských knižníc na Slo-
vensku, a každá z nich za tú kvótu, 
za tie fišky, mohla nakúpiť zahra-
ničné publikácie. Tak si viete pred-
staviť, čo to bolo!
O to sa dalo nejako bojovať? 
Kšeftovať s tým?

Vždy sa dá bojovať, ale vždy sa dá 
hlavne spolupracovať. Existovala – 
aj stále existuje - medziknižničná 
výpožičná služba. Keď nemáte nie-
čo v ponuke, požiadate, aby vám to 
požičali z inej knižnice. Takže my 
sme sa koordinovali, čo kto nakú-
pi a dokopy sme boli schopní mať 
všetko. Vo verejných knižniciach sa 
bojovalo aj so zakázanou literatú-
rou. Tú ste mohli dostať len na zák-
lade špeciálneho potvrdenia, že ju 
potrebujete na štúdium, k práci.
Ale vy ste mohli prečítať za-
kázané knihy, či nie?

Ani náhodou! Boli uložené v špe-
ciálnych uzamknutých skladoch 
a nemohli sme tam vôbec vstúpiť. 
Boli tam odborné knihy, ale aj be-
letria.
Ako dieťa ste rada čítali?

Láska ku knihám záleží do znač-
nej miery od rodičov, ale najmä 
od učiteľa slovenčiny. Ja som mala 
takú učiteľku, že som prečítala 
všetky knihy z poznámok pod čia-
rou. Ale samozrejme, to nie je kva-
lifikácia na to, aby ste boli dobrým 
knihovníkom, to je kvalifikácia, 
aby ste boli spokojným čitateľom. 
Čítala som rada vždy. Aj dnes. Tel-
ku takmer nepozerám, večer ne-
zaspím bez toho, aby som si niečo 
prečítala.
Čítate aj z profesionálneho 
záujmu? Vyberáte si knihy, 
ktoré do knižnice kupujete?

Určite áno, máme akvizičnú ko-
misiu a tam sa spolieham na ľudí, 
ktoré dlhé roky v knižnici robia. 
Robíme aj prieskumy, naši čitatelia 
majú možnosť napísať nám – chceli 
by sme takú a takú knižku.
Je to bežné?

Je. Každý normálny riaditeľ to 
takto robí. Lebo my sme tu pre 
ľudí a pokiaľ im nebudeme mať 

čo ponúkať, môžeme skončiť. Mať 
dobré zbierky, dobrý fond, to je alfa 
omega knižnice, lebo my tu nie sme 
samoúčelne, to je to, prečo k nám 
ľudia chodia – požičiavať si kniž-
ky, čítať si tu, nadviazať sociálny 
kontakt. Keď nebudeme mať kni-
hy, ktoré chcú, nemusíme tu byť. 
Preto je také dôležité, aby sme mali 
peniaze na nákup literatúry. Keď 
dostanem rozpočet na prevádzku 
150-tisíc na celý rok, na päť pra-
covísk, tak od toho hneď odrátam 
40-tisíc na nákup kníh. A ten zvy-
šok – si viete predstaviť, ako sa 
obraciame. To sú nájmy, energie, 
internet, celé fungovanie, externis-
ti, letná čitáreň...
Vychádza veľa dobrých kníh, 
ale aj veľa braku. Ako sa k 
tomu staviate – snažíte sa 
vychovávať čitateľa, alebo 
ste za to, aby ľudia hlavne 
čítali?

My sme tu na to, aby sme formo-
vali vkus hlavne mladého čitateľa. 
Dospelého človeka neprerobíte. Ak 
braková literatúra vychádza a on 
ju čítať chce, my ju kúpime. Nemô-
žeme mať len kvalitnú literatúru. 
Všetky tie naše pobočky sú stava-
né ako rodinné knižnice.
Ale robíte akcie, kde sa sna-
žíte presvedčiť, ukázať star-
ším čitateľom, že by mohli 
skúsiť aj iné knihy. Či?

My im aj odporúčame, lebo často 
prídu s tým, že - dajte mi niečo. Ta-
kže, samozrejme, snažíme sa im 
ponúkať literatúru, o ktorej sme 
presvedčení, že je kvalitná.
Myslíte si, že knižnice vydr-
žia, nezaniknúˇ? A majú vô-
bec ešte zmysel?

Môj švagor mi so železnou pra-
videlnosťou vykrikoval – zrušíme 
knižnice! A vidíte, prešlo štyrid-
sať rokov a knižnice sú stále tu. 
Preto v knižniciach nemôžu robiť 
skostnatení ľudia s glotovými ru-
kávmi, lebo na ten rýchlik, ktorý 
sa rúti krajinou, musíme nasko-
čiť. Dnes to už naozaj nie je iba o 
požičiavaní kníh, aj keď to je v 
knižniciach stále úplne zásadná 
vec. Napokon, knihy majú rôzne 
formy - sú zvukové, elektronic-
ké... Mimochodom, aj my sa chys-
táme v Týždni slovenských kniž-
níc spustiť službu požičiavania 
e-kníh. Stačí, aby ste boli členom 
Staromestskej knižnice a môžete 
si požičať z viac ako sedemtisíc  
titulov.

Úžasné! Máte takú databá-
zu?

Nie, to nie, ale uzavreli sme 
zmluvu s portálom Palm Knihy. Je 
to český portál, ale majú knihy v 
češtine, aj v slovenčine.
Čo všetko dnes treba robiť 
inak, aby ľudia neprestali 
chodiť do knižnice?

Netreba zaspať na vavrínoch, je 
to beh na dlhé trate. Musíte byť vi-
zionár, ale zároveň aj pri zemi – to 
kvôli tým obmedzeným financiám. 
My každý rok prichádzame aspoň 
s jedným novým projektom – ten-
to rok je to požičovňa e-kníh, ale 
aj projekt Čítame s najmenšími, 
záštitu nad ním prevzala starost-
ka Starého Mesta. Ide o komunitné 
stretnutia rodičov vždy posledný 
štvrtok v mesiaci, kde si spolu číta-
me knihy pre deti od nula do troch 
rokov. V januári ich prišlo deväť, 
verím, že ich počet bude rásť.
Ako sa o vašich aktivitách 
ľudia dozvedia?

Na to, aby ľudia o vás vedeli mu-
síte dobre zvládnuť marketing. 
Strašne som rada, že máme v Staro-
mestských novinách svoju rubriku, 
aj keby som mala dušu vypľuť, tak 
tam musíme každý mesiac dodať 
článok, lebo ľudia o nás musia ve-
dieť. V zhruba poldruha mesačnej 
periodicite vydávame Mailového 
spravodajcu, ktorý posielame všet-
kým čitateľom mailom, poslancom, 
riaditeľom verejných knižníc...

Druhá vec je vedieť, aké firmy, 
aké školy, aké občianske združe-
nia sú vo vašom okolí, s kým sa dá 
spolupracovať. My sa napríklad 
pravidelne zúčastňujeme Kmeťo-
vania, ktoré organizuje OZ Kme-
ťovo námestie. Oslovili nás, lebo 
sme súčasťou komunity. A z toho 
sa potom odvíjajú iné priateľstvá a 
iné kontakty.
Staromestská knižnica na 
Blumentálskej vraj stojí na 
mieste, kde bývali vaši starí 
rodičia.

Kedysi tu stával paralelný dom 
s Májkovou – adresa Odborár-
ske námestie 3. Bol to pavlačový 
dom, kde na prízemí bývali moji 
starí rodičia. Bývali možno v tých 
miestach, kde ja mám dnes kance-
láriu, takže keď som uspela vo vý-
berovom konaní, poďakovala som 
sa aj môjmu starému otcovi, že to 
takto zaradil. Ktovie, možno preto 
mi je tu tak dobre.

(maca)

Inšpirujú ďalšie 
knižnice

S taromestská knižnica v Bra-
tislave vytvorila viacero 

novátorských projektov. Svo-
jím klientom-seniorom posky-
tuje donášku kníh v prípade, že 
si po ne nemôžu prísť sami, pre 
žiakov základných škôl organi-
zuje každý rok „prespávačku“ 
v knižnici v rámci Noci s An-
dersenom. Staromestskí novo-
rodenci zas dostanú zadarmo 
preukaz čitateľa, ktorý platí 
do šiestich rokov. „My sme ten-
to projekt odkukali zo Škótska, 
škótska vláda dáva všetkým 
novonarodeným deťom čitateľ-
ský preukaz do verejnej knižni-
ce zadarmo,“ hovorí riaditeľka 
Staromestskej knižnice Judita 
Kopáčiková. Za projekt Môj 
prvý čitateľský preukaz zís-
kala knižnica výročné ocenenie 
Slovenskej asociácie knižníc 
za aktívny čin  roka 2016 a po-
stupne ho do svojich progra-
mov zaraďujú aj ďalšie knižnice 
v Bratislave a na Slovensku. Pro-
jekt by sa mohol stať v blízkej 
budúcnosti súčasťou aktuálne 
pripravovanej stratégie roz-
voja knižníc. 
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Utajené zákutia Starého Mesta: 
Záhada domu na Župnom námestí

Kedysi v ňom bol obchod s nábytkom, nový majiteľ chcel z neho urobiť 
netradičný hotel. Teraz sa ho chystá zrekonštruovať

Zvláštny dom na Župnom ná-
mestí číslo 2 si jednoducho 
nemôžete nevšimnúť. Na-

priek tomu, že vznikol začiatkom 
tridsiatych rokov 20. storočia, 
jeho vzhľad sa absolútne vymyká 
štýlu budov v jeho okolí, ktoré boli 
postavené v tomto období. Zatiaľ čo 
Vladimír Karfík len o pár metrov 
ďalej menil vzhľad starej Bratislavy 
hypermoderným funkcionalistic-
kým Domom služieb Baťa, jeho 

kolega z brandže, Rudolf Nahodil, 
projektoval objekt, ktorý by skôr za-
padol do temnej štvrte z kníh H. P. 
Lovecrafta, než do modernizujúcich 
sa ulíc medzivojnovej Bratislavy. 

Pol milióna korún 
československých

Veľké členité okná, ale najmä tri 
oblúky, ktorú formujú prednú fa-
sádu domu nemajú v Starom Mes-
te žiadnu dvojičku. Snáď len dom 
na Dobrovičovej 10 - na rozdiel od 

stavby na Župnom ide o kultúrnu 
pamiatku - trochu pripomína štýl, 
ktorý si v roku 1931 pre svoju nový 
dom zvolili majitelia Arnošt (niekto-
ré zdroje uvádzajú Ernest) a Róza 
Neumannovci. 

Budova mala nahradiť schátraný 
nájomný dom, ktorý musel byť pre 
zlý stav zbúraný. Neumannovci, kto-
rý pozemok získali od predchádza-
júcej majiteľky, vdovy po Michaelovi 
Samuelovi - v starom dome mali ob-

chod s galantériou - s požiadavkou 
oslovili kanceláriu pôvodom české-
ho architekta Rudolfa Nahodila, kto-
rá sídlila na Šafárikovom námestí. 
Ktovie, možno to bol práve spomína-
ný dom na susednej Dobrovičke, 
ktorý Nahodila inšpiroval k vytvo-
reniu netypickej stavby s tromi po-
zdĺžnymi „arkiermi“. 

Stavebné povolenie bolo vydané 
16. októbra 1931. Výstavba domu 
– realizovala ju firma Bedricha 

Župné 
námestie 

kedysi a dnes: 
Na čiernobielej 

snímke vidno 
budovu, ktorá 

v 20. rokoch 
20. storočia 

stála na mieste 
domu s tromi 

„arkiermi“.

FOTO: BARBORA JANČÁROVÁ
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Ehrenwalda - stála majiteľov 455-ti-
síc korún československých.

Dom má z prednej strany päť, zo 
strany priekopy až sedem podla-
ží, podľa projektov, ktoré sme našli 
v Archíve mesta Bratislavy, ďalšie 
dve sú pod zemou. Na jednom pod-
laží boli byty, v suteréne skladiská.

Na prízemí boli obchodné priesto-
ry. Neumann – mimochodom, ako 
jeden z prvých mal zavedený telefón 
s číslom 539 -, väčšinu spodného 

podlažia prenajal obchodu s ná-
bytkom Mucke-Melder Werke. Ich 
kvalitné kovové ohýbané kresielka 
a stoly ste mohli nájsť aj v neďale-
kom „ Baťovi“. 

Zvyšok tvorili veľkoryso riešené 
byty. Podľa projektu bol na každom 
poschodí jeden komplexne vybave-
ný trojizbový apartmán so vstup-
nou halou, vlastnou kúpeľňou, toa-
letou, veľkou kuchyňou, za ktorou 
nechýbala izbička pre slúžku. 

V ľavej časti domu sa šplhalo toči-
té schodisko. Manželia Neumannov-
ci neskôr nechali v dome vybudovať 
nákladný výťah. 

Poškodený vojnou
Väčšina obyvateľov domu, vráta-

ne majiteľov, pravdepodobne skon-
čila v koncentračnom tábore. V roku 
1945 musel byť „bývalý židovský 
dom“, ako ho nazývajú archívne do-
kumenty, zrekonštruovaný, keďže 
bol „poškodený priamym zásahom 
vojnových udalostí v apríli 1945“.

Až do revolúcie v roku 1989 slúžil 
dom ako nájomný. Z roku 1956 sa 
v Archíve mesta Bratislavy zachovali 
dokumenty, ktorými národný výbor 
nariaďuje správkyni Márii Pukovej 
bezodkladne zrealizovať viaceré 
opravy, lebo zlý stav domu ohrozuje 
zdravie obyvateľov, keďže do hor-
ných bytov zo strechy zateká. 

Známou postavičkou bol starý 
pán, ktorý ešte koncom 90. rokov 20. 

storočia sedával v obchodíku s ple-
teným tovarom. Podľa niektorých 
informácií išlo o potomka majiteľov, 
no nepodarilo sa nám zistiť, či ide 
o pravdu, alebo iba mestskú legendu. 

Majiteľ chystá rekonštrukciu
V roku 1998 kúpil dom Ladislav 

Kordoš, ktorý ho vlastní dodnes. Pô-
vodne chcel dom zmeniť na netra-
dičný hotel, projekt sa podľa jeho 
slov pozdával aj dcére architekta, 
ktorá ešte stále žije v Nemecku. Aké 
plány s ním má dnes, nevieme. Kaž-
dopádne spodné podlažia fungujú už 
dlhšie ako nočný klub. 

Ako sme sa však dozvedeli, v naj-
bližšom čase by chcel súčasný maji-
teľ budovu začať rekonštruovať – 
minimálne fasádu a niektoré ďalšie 
akútne vady. Zostáva len dúfať, že 
obnova nezabije potenciál a ducha 
budovy, ktorá je jednou z najkrajších 
a najtajomnejších v Starom Meste. 

(maca)

Vila ako loď

Obytný dom na Župnom 
námestí nebol jediným 

zásahom Rudolfa Nahodi-
la do architektúry Starého 
Mesta. V roku 1934 podľa 
jeho návrhu vznikla aj vila 
dr. Telleka na Bartoňovej 
ulici. Postavil ju Emil Brüll. 

Zvyšky vývesných štítov: Nechýba ani Drobný pletený tovar, obchod 
fungoval aj po revolúcii v roku 1989.

Od priekopy: Zozadu má dom až 
sedem podlaží.

Novostavba: Dom na Župnom 
námestí nechal postaviť  
v roku 1932 podnikateľ  
Arnošt Neumann.

Rudolf Nahodil: Autor projektu 
má dome tabuľu.

FOTO: BARBORA JANČÁROVÁ
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Marec v knižnici
Mesiac knihy v Staromestskej knižnici? Divadlo, prednášky  

aj celkom nová služba pre tých, čo majú plné police

S tretnutie štvrtákov zo ZŠ Va-
zovova s verejnou ochranky-
ňou práv Máriou Patakyovou 

pod názvom Chráňme práva detí 
bude jedným z mnohých pútavých 
podujatí, ktoré pre svojich malých i 
veľkých čitateľov pripravila Staro-
mestská knižnica počas 21. roční-
ka Týždňa slovenských knižníc. 
Táto tradičná celoslovenská knižnič-
no-knihovnícka akcia sa uskutoční 
od 2. do 8. marca.

Novinka – požičovňa e-kníh
Okrem generálnej amnestie, 

bezplatného zápisu nových čita-
teľov, vyhodnotenia jubilejného 15. 
ročníka veľkej čitateľskej súťaže 
Čítam, čítaš, čítame prichádza kniž-
nica Starého Mesta s celkom novou 
službou – požičiavaním kníh v 
elektronickej forme v spolupráci s 
portálom Palmknihy.cz.

Od 2. marca čitatelia knižnice 
budú mať možnosť stiahnuť si do 

svojej čítačky alebo mobilu vybra-
ný titul e-knihy. Požičiavanie bude 
jednoduché - cez online katalóg 
knižnice. Podrobné informácie zve-
rejníme na našej webovej stránke 
www.starlib.sk.

O detskej knihe, archeológii
aj o mozgu

Tento rok začínajú verejné kniž-
nice hlavného mesta s novým pro-
jektom Detská kniha putuje Bra-
tislavou. Projekt je zameraný na 
popularizáciu diel súčasných slo-
venských autorov a zapojili sa doň-
ho Mestská knižnica, Staromestská 
knižnica, Knižnica Ružinov, Knižni-
ca Bratislava-Nové Mesto a Miestna 
knižnica Petržalka, ktoré sa rozhod-
li pre Rok Sivka Ohniváka od Tone 
Revajovej. Svoje dielo predstaví 
autorka v pobočke knižnice na Zá-
hrebskej 8, o jeho divadelnú drama-
tizáciu sa postará herečka Barbora 
Krajč Zamišková. 

Šiesteho marca porozpráva Marta 
Šurinová deťom v Centre pre deti a 
mládež na Blumentálskej o svojej 
knižke Pimpuš a padajúca hviezda. 

Už päťdesiatšesť rokov je u nás 
marec venovaný knihám (na počesť 
šíriteľa knižnej kultúry Mateja Hre-
bendu, ktorý sa narodil i zomrel v 
marci) a pestrá ponuka Staromest-
skej knižnice bude pokračovať až do 
jeho konca - napríklad prednáškou 
Mladý archeológ o najstarších deji-
nách Bratislavy pre 1. stupeň ZŠ Va-
zovova na pracovisku Blumentálska 
a opačne. Starším čitateľom je veno-
vaný výklad Mozog náš každoden-
ný na pobočke Panenská (v spolu-
práci so Slovenskou Alzheimerovou 
spoločnosťou a Centrom Memory). 
Seniorom je určený Tréning pamä-
ti, ktorý sa začne 17. marca v Cen-
trálnej knižnici na Blumentálskej. 

Čítať bude aj starostka
Dňom ľudovej rozprávky, spoloč-

ným čítaním rozprávok a kvízmi, si 
v polovici marca všetky pracoviská 
Staromestskej knižnice pripomenú 
výročie narodenia Pavla Dobšin-
ského (16. 3. 1828).

Muzikoterapiou pre škôlkarov 
24. marca v pobočke Karadžičova a 
komunitným stretnutím rodičov 
a detí do 3 rokov v Centre pre deti 
a mládež 26. marca sa mesiac kniž-
níc a kníh dostáva k záveru - ale ne-
končí! Nad posledným spomenutým 
podujatím (a nielen nad ním) tento 
rok prevzala záštitu starostka 
Starého Mesta Zuzana Aufrichto-
vá, ktorá 27. marca príde na vyvr-
cholenie všetkých marcových akcií 
v knižnici – Noc s Andersenom – , 
aby si s ňou deti nocujúce v knižnici 
užili spoločnú chvíľku podvečerné-
ho čítania.

Anna Zajacová, vedúca 
knižnično-informačných služieb 

Staromestskej knižnice

Noc s Andersenom: Vyvrcholením mesiaca knihy bude nočné dobrodružstvo v Staromestskej knižnici pre najlepších knihožrútov.  
Čítať príde aj starostka Starého Mesta.

FOTO: BARBORA JANČÁROVÁ
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1.3. 17:00 MÁRIIN RAJ 5€/3€

1.3. 19:00 1917 5€/3€

2.3. 17:00 PLNOTUČNÁ SEBALÁSKA 5€/3€

2.3. 19:00 PARAZIT 5€/4€

3.3. 17:00 SVIŇA 5€/3€

3.3. 19:00 ZAŽIŤ TO ZNOVU 5€/3€

4.3. 11:00 MÁRIIN RAJ 5€/2€

4.3. 17:00 POĎME KRADNÚŤ KONE 5€/3€

4.3. 19:15 1917 5€/3€

5.3. 17:00 SVIŇA 5€/3€

5.3. 19:00 BEDÁRI 5€/3€

6.3. 17:00 V SIETI 5€/3€

6.3. 19:00 BEDÁRI 5€/3€

7.3. 17:00 SVIŇA 5€/3€

7.3. 19:00 BEDÁRI 5€/3€

8.3. 17:00 DOKONALÝ PACIENT 5€/3€

8.3. 19:15 BEDÁRI 5€/3€

9.3. 17:00 BIELY, BIELY DEŇ 5€/4€

9.3. 19:00 CHVENIE 5€/4€

10.3. 17:00 CHVENIE 5€/4€

10.3. 19:00 SRDCOVÁ KRÁĽOVNÁ 5€/3€

11.3. 11:00 BEDÁRI 5€/2€

11.3. 17:00 BEDÁRI 5€/3€

11.3. 19:00 SVIŇA 5€/3€

12.3. 17:00 ALCHYMICKÁ PEC 5€/4€

12.3. 19:15 V SIETI 5€/3€

14.3. 17:00 V SIETI 5€/3€

14.3. 19:30 SAMOTÁRI - DIVADLO V KINE FILM EUROPE 7€ - 10€

15.3. 17:00 BEDÁRI 5€/3€

15.3. 19:00 ZAŽIŤ TO ZNOVU 5€/3€

16.3. 18:00 MA MA 4 €

17.3. 17:00 ZAŽIŤ TO ZNOVU 5€/3€

17.3. 19:00 POĎME KRADNÚŤ KONE 5€/3€

18.3. 17:00 DOKONALÝ PACIENT 5€/3€

18.3. 19:15 BEDÁRI 5€/3€

19.3. 17:00 RAJ NA ZEMI 5€/3€

19.3. 19:00 TO MUSÍ BYŤ NEBO 5€/3€

20.3. 17:00 TO MUSÍ BYŤ NEBO 5€/3€

20.3. 19:00 SLUŽOBNÍCI 5€/3€

21.3. 17:00 RADIOACTIVE 5€/3€

21.3. 19:00 TO MUSÍ BYŤ NEBO 5€/3€

22.3. 17:00 TO MUSÍ BYŤ NEBO 5€/3€

22.3. 19:00 SLUŽOBNÍCI 5€/3€

23.3. 18:00 JE MI FAJN, S.R.O. 4 €

24.3. 17:00 RAJ NA ZEMI 5€/3€

24.3. 19:00 TO MUSÍ BYŤ NEBO 5€/3€

25.3.

26.3.

27.3.

28.3.

29.3.

30.3.

31.3.

PROGRAM marec / 2020

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

02 KFE-program-SN-marec-2020.indd   1 19.02.20   17:29

Štupel Fest opäť pomôže ťažko chorým deťom
P red dvomi rokmi sa po prvý 

raz predstavil bratislavské-
mu publiku benefičný kon-

cert Štupel Fest. Jeho názov je odvo-
dený od zbierania vrchnáčikov z PET 
fliaš, čo je pre mnohé rodiny ťažko 
chorých detí jediný dostupný spôsob, 
ako získať financie na náročnú 
liečbu svojich ratolestí. „Koncerta-
mi chceme 
deťom po-
môcť, aby 
svoju liečbu 
získali hneď 
a nemuseli sa 
aspoň chvíľu 
zaoberať zbieraním štupľov,“ vysvet-
lil jeden z organizátorov podujatia 
Juraj Bilčík. 

Prvé dva Štupel Festy pomohli 
siedmim zdravotne ťažko postih-
nutým deťom. Predajom lístkov sa 
podarilo vyzbierať 7 538,32 €, ktoré 
boli odovzdané rodičom Sabínky, Ma-
reka, Filipka, Mie, Tamarky, Dominika 
a Edka, aby im čiastočne pomohli hra-
diť výdavky na nákladné liečenie.

Výťažok z tretieho ročníka Štupel 
Festu bude rozdelený medzi štyri 

deti ťažko choré deti - Maximka, 
Matiaska, Samka a Améliu, dievčat-
ko postihnuté najťažšou formou spi-
nálnej svalovej dystrofie. Jej príbeh 
ste mohli sledovať aj v médiách.

Liek, ktorý by jej mohol pomôcť, 
síce existuje, no ide o najdrahší liek 
na svete – stojí takmer 2 milióny eur. 
Améliini, ale rovnako aj Maximkovi, 

Matiakovi a 
Samkovi ro-
dičia nepre-
stávajú bo-
jovať o život 
svojich detí 
a vy im môže-

te pomôcť. Stačí prísť na koncert – a 
zabaviť sa.

Štupel Fest 2020 sa opätovne usku-
toční v bratislavskom Majestic Mu-
sic Clube na Karpatskej ulici a to 
27. marca, kde vystúpi šestica ska/
punk-rockových kapiel.

Okrem skupín Smola a Hrušky, ži-
linských punkrockerov Hoten Toten, 
buranpunkovej partie a alkopunke-
rov Grobiani zahrajú aj hostia - z Čes-
kej republiky príde legendárna kape-
la SPS, z Tirolska Die Analphabeten.

Štupel Fest
KEDY: 27. marca od 17.30 do 03.00
KDE: Majestic Music Club, 
Karpatská 2 (YMCA), Bratislava
VSTUPNÉ: 13 €
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Na môj prvý deň v jas-
liach – ich oficiálny 
názov je zariadenie 

starostlivosti o deti do troch ro-
kov - nikdy nezabudnem. Tak, ako 
sa nezabúda na prvý deň v škole, v 
novom zamestnaní, v novom byte. Z 
pozície vedúcej oddelenia sociálnych 
vecí mi prináležalo zoznámiť sa so 
zariadeniami sociálnych služieb, 
ktoré zriadila Mestská časť Bratisla-
va-Staré Mesto.

Podľa textu zákona v „jasliach“ 
sa poskytujú „sociálne služby na 
podporu zosúlaďovania rodin-
ného života a pracovného života 
poskytovaním starostlivosti o die-
ťa do troch rokov veku, ak sa rodič 
pripravuje na povolanie štúdiom, 
pripravuje sa na trh práce alebo vy-
konáva aktivity spojené so vstupom 
alebo s návratom na trh práce alebo 
vykonáva zárobkovú činnosť. Laic-
ky povedané: starajú sa o deti, kým 
rodičia študujú, či pracujú. 

Malí človiečikovia
Keď som tam vstúpila, vrátil sa 

čas. V hlave mi vírili dávne spo-
mienky na prvý deň môjho syna v 
jasličkách. Vôňa žemľovky z kuchy-
ne. Usmievavé vedúce, zhovorčivé 
a pozitívne naladené opatrovateľ-

ky, kuchárky, upratovačky. Farebné 
brázkové steny, nástenky, prekrásne 
hračky. Voňavo a čisto.

A samozrejme, malí človiečikovia. 
Niektorí so slzičkami, iní ostýchaví, 
poniektorí nevšímaví, no väčšinou 
zvedaví. Cítila som ako Snehulienka 
medzi trpaslíkmi. „Toto je pýcha Sta-
rého Mesta“, pomyslela som si.

Záujem narastá
Kapacita zariadenia na Čajkovské-

ho je štyridsaťpäť detí, rozdelené 
sú do troch skupín na Levíčatá, Krt-
kov a Kuriatka, na Záhrebskej je to 
tridsať detí - Lienky a Včielky.

K 31. januáru 2020 bola obsa-
denosť stopercentná a záujem o 
umiestnenie detí v našich zariade-
niach narastá. Úhrada za sociál-
nu službu pozostáva z paušálneho 
mesačného poplatku a z poplatku 
za stravovanie. A čím sa môžu staro-
mestské „jasle“ pochváliť?

Všestranný rozvoj
V rámci odborných činností opat-

rovateľky zabezpečujú všetky zlož-
ky výchovných činností.

Pri rozumovej výchove rozvíja-
jú vnímanie detí, pamäť, pozornosť, 
porozumenie reči, spoznávanie oko-
lia, prírody, predmetov, seba samé-
ho, rozširujú slovnú zásobu detí.

V pracovnej výchove rozvíjajú 
zručnosť, tvorivé schopnosti, vý-
tvarnou výchovou motivujú a pod-
porujú deti kreslením na základe 
predstáv, predlôh alebo zážitkov.

Hudobnou výchovou rozvíjajú 
sluch, spev, rytmus, tanec, inštru-
mentálnu činnosť. Radosť z pohybu 
rozvíja telesná výchova. Už od útle-
ho veku si deti osvojujú základné po-
hybové zručnosti: lezenie, chôdzu, 
beh, skákanie, začiatky akrobacie.

Správna výživa,
aj otužovanie

V našich zariadeniach ctíme a do-
držujeme správnu výživu, kvalitu 
a pestrosť stravy. Vychádzame v 
ústrety aj alergikom - na bielkovi-
ny z kravského mlieka, deťom s his-
tamínovou intoleranciou a celiakiou.

V rámci doplnkových činností ve-
dúce poskytujú aj poradenstvo - v 
oblasti správnej výživy, používania 
správnej obuvi, výchovy a starostli-
vosti o deti do 3 rokov či vhodnosti 
doplnkových očkovaní.

Pravidelným správnym umýva-
ním zúbkov pestujú u detí návyk k 
tejto činnosti. Každodenným po-
bytom na čerstvom vzduchu za 
každého počasia v primeranej dĺžke 
predchádzajú chorobnosti detí. Obe 

zariadenia majú vlastnú záhradu, 
zariadenie na Záhrebskej aj kryté 
terasy s hracími prvkami. V zaria-
dení na Čajkovského si deti osvojujú 
základy nemeckého jazyka.

Pod prísnym dohľadom
K zvyšovaniu úrovne starostli-

vosti prispieva pravidelný hĺbkový 
rozbor pitnej vody s výborným vý-
sledkom, používanie germicídnej 
lampy a zvlhčovačov vzduchu, pra-
videlné ošetrenie stromov v areáli a 
údržba hracích prvkov v záhradách.

Na Záhrebskej má čestné miesto 
Oskar bez bariér 2017. Ocenenie 
udeľuje Združenie miest a obcí Slo-
venska za odstraňovanie architekto-
nických i medziľudských bariér.

Srdcom oboch zariadení sú ich 
vedúce – Marta Rojková na Čajkov-
ského 2 a Helena Doršicová na Zá-
hrebskej 9. Pod ich vedením perso-
nál s profesionálnym, a zároveň ľud-
ským prístupom vytvára domov 
pre malé poklady, ktoré staromest-
ské mamičky s dôverou každé ráno 
pracovného týždňa vkladajú do ich 
rúk. A ja vám garantujem, že tie ruky 
sú nežné a starostlivé.

PhDr. Janka Langová
vedúca oddelenia

sociálnych vecí

Domov pre staromestské poklady
Čo všetko čaká deti v staromestských jasliach? Pobyt v nich „nebolí“

Kde ich nájdete, 
ako sa s nimi 

spojíte
Zariadenie starostlivosti o 
deti do 3 rokov veku dieťaťa 
Čajkovského
Čajkovského 2, 811 04 Bratislava
Vedúca zariadenia: Marta Rojková
Tel.: 02/ 524 98 132, 0905 767 364
marta.rojkova@staremesto.sk

Zariadenie starostlivosti o 
deti do 3 rokov veku dieťaťa 
Záhrebská
Záhrebská 9, 811 05 Bratislava
Vedúca zariadenia: Helena 
Doršicová
Tel.: 02/ 529 25 311, 0905 767 234
helena.dorsicova@staremesto.sk

Ako v rozprávke: 
Vychovávateľky nezabúdajú ani 
na rozvoj detskej fantázie.

FOTO: STARÉ MESTO
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17. 3. o 13.00 – Tvorivé dielne (Ing. Vlasta Lazová)

Prehľad aktivít na prvý polrok 2020

16. 3. o 15.00 – Komunikačná inteligencia medzi pacientom a lekárom. Odborný 
a právny vzťah medzi pacientom a lekárom od prvej návštevy po poslednú, o akútnej 
i chronickej bolesti a právnom vzťahu medzi pacientom a poskytovateľom zdravotnej 
starostlivosti. (Doc. MUDr. Jaroslava Wendlová, PhD.)
23. 3. o 16.00 – Antišarlatanizmus. Geriater MUDr. Peter Belan o tom,  čomu 
v medicíne veriť a ako vám šarlatánska liečba môže uškodiť. V spolupráci s 
Transparency International Slovensko.
26. 3. o 15. 00 – Na chodidlách záleží. Prečo sú  chodidlá dôležité a čo pre ne 
môžeme urobiť. (Bc. Darina Polášová - fyzioterapeutka a certifikovaná inštruktorka 
Moderného Nordic Walkingu)
30. 3. o 15.00 – Čo prospieva mozgu a ako sa oň starať. Prednáška spojená s 
tréningom pamäte. (trénerka pamäti a lektorka Alexandra Palkovič)

11. 3. o 17.30 – Vedomý muž. Stretnutie mužov v kruhu, kde sa otvorene, 
pravdivo a s dôverou pozrú na svoj život, jeho zmysel a poslanie. Vstupné: 10 € 
Prihlásenie: vladimirtlcikst@gmail.com, matej.ciger.ba@gmail.com 
13. –15. 3. – Muzikoterapia, víkendový workshop pre dospelých.
Prihlasovanie a bližšie informácie: e-mail: katkaprobstova@gmail.com
21.–22. 3. o 9.00 – 17.00 – Kognitívno-behaviorálne metódy, využitie KB metód 
u detí s ADHD a poruchami správania, víkendový workshop. Prihlasovanie a 
bližšie informácie: e-mail: katkaprobstova@gmail.com
28. 3. o 9.00 – 17.00 – Ako porozumieť emóciám pomocou arteterapie, workshop 
pre dospelých, lektorka: K. Mihinová. Prihlasovanie a bližšie informácie: e-mail: 
katkaprobstova@gmail.com

Kluby a združenia
pondelok a štvrtok od 12.30 – 16.30 – Klub seniorov, Jednota dôchodcov – štvrtok 
od 13.30 – 17.00 /13.30 cvičenie, 15.00 – úradné hodiny, 16.00 – Bridžový klub

Pre deti
11. 3. o 14.00 – VESELÝ ZEMEPIS (AFRIKA), zábavno-vzdelávací program pre deti, 
účinkuje: divadlo Zanzara, vstupné: 2 € (1.50 € - skupina nad 10 ľudí)
18. 3. o 14.00 – STOLČEK, PRESTRI SA, divadelné predstavenie, účinkuje: Teátro 
NELINE, vstupné: 2 € (1.50 € - skupina nad 10 ľudí)
Každý piatok od 9. 30 – KRTKOVA ZÁZRAČNÁ MUZIKA – hudobno-vzdelávací 
program pre deti od 1 do 3 rokov, Prihlásenie: sonytamusic.ba@gmail.com

Kurzy
pondelok a štvrtok – Pilates, pondelok – Body balance, pondelok – Kondičné 
cvičenie pre ženy, pondelok – Gitara, utorok – Čchikung, utorok – Ahamkára, streda 
– Joga, streda – Radosť z pohybu, štvrtok – Tai-chi chuan, štvrtok – Etikoterapia

DENNÉ CENTRUM, Heydukova 25, Bratislava-Staré Mesto

STAROMESTSKÉ CENTRUM KULTÚRY A VZDELÁVANIA, 
Školská 14, Bratislava-Staré Mesto

PISTORIHO PALÁC, Štefánikova 25

STAROMESTSKÉ CENTRUM KULTÚRY A VZDELÁVANIA, 
Gaštanová 19

Čas aktivity  doobeda  poobede
Pondelok
Utorok

Streda

Štvrtok

Piatok 

Pondelok
Utorok

Streda

Štvrtok

10.00 Kondičné cvičenie pre seniorky (ing. Marta Mitrová)
10.00 Tradičná hatha joga (Sasha Ovečková)
10.00 Počítačový kurz pre seniorov. v spolupráci s o.z. AkSen, 
vstupné: 3 €
10.00 Kondičné cvičenie pre seniorky (ing. Marta Mitrová)
18.30-19,45 h Radosť z pohybu. Nový kurz s Ivet (od 4. 3.) Účastnícky 
poplatok 10 €/hod.,Prihlásenie+info: spontantanzen@gmail.com
9.30 Jóga v dennom živote (PhDr. Viera Diešková) vstupné: 4 €; 
seniori 2 €. 
9.30 Konverzačná nemčina pre seniorov, v spolupráci s o.z. AkSen, 
vstupné: 2 €
11.00 Konverzačná angličtina pre seniorov, v spolupráci s o.z. 
AkSen, vstupné: 2 €

 Veľká telocvičňa  Malá telocvičňa
Utorok

Štvrtok 

14.00 – 16.30 Klubová činnosť
13.00 – 15.00 Prednášky  
a Tvorivé dielne
14.30 – 15.30 Muzikoterapia 
(doc. PhDr. Zuzana Vitálová)

14.00 – 15.00 Trénig pamäti 
(Ing. Silvia Valovičová)

10.00 – 11.00  
Pilates a Cvičenie 
na stoličkách (JUDr. 
Tatiana Stanová)

8.45 – 9.45  
Zdravý chrbát 
I. skupina (Mgr. 
Mária Bakošová)
9.30 – 10.30 
Zdravý chrbát 
III. skupina (Mgr. 
Mária Bakošová)

10.00 – 11.00 
Zdravý chrbát 
II. skupina (Mgr. 
Mária Bakošová)

10.00 – 11.00 Koordinačné 
cvičenia (Ing. Silvia Valovičová)
9.30 – 11.00 Ruský jazyk
11.00 – 12.30 Francúzsky jazyk 
(PaedDr. Ľubomíra Matejčeková)
9.30 – 11.00 Anglický jazyk  
(Mgr. Zuzana Bellová)
9.30 – 11.00 Nemecký jazyk  
(doc. PhDr. Darina Pallová, CSc.)

Aktivity pre seniorov
Marec 2020
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