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Čítajte v čísle

Zažiarila: Jedáleň budovy ZŠ Milana Hodžu na
Podjavorinskej ulici konečne získala dôstojný vzhľad.
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POMOC V ČASE
SUCHA

Lokalitu Hlboká cesta
čakajú významné zmeny

Školskú jedáleň oživila
vydarená rekonštrukcia
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POD KUPOLOU

Vďaka rekonštrukcii
neprišla Bratislava
o legendárnu spilku

Jedáleň Základnej školy na Podjavorinskej ulici čakala na
rekonštrukciu takmer tri desaťročia. Stálo to za to

A

by sme nenarušili vyučovanie, letné prázdniny zvykneme využívať na opravy
škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej
časti. Začiatkom septembra Mestská časť Bratislava-Staré Mesto
úspešne ukončila rekonštrukciu
priestorov jedálne Základnej
školy s materskou školou Milana
Hodžu na Podjavorinskej ulici.
Jedáleň čakala na obnovu takmer
tridsať rokov, no stálo to za to. Trochu stiesnené, tmavé zastarané
priestory obložené drevotrieskovými panelmi, s ošúchaným linoleom
na podlahe sa počas augusta zmenili na vzdušný, presvetlený interiér s dlažbou a príjemnou atmo-

sférou. Projekt bol realizovaný vďaka finančnej podpore Nadácie SPP.
„V rámci rekonštrukcie sme vymenili elektroinštaláciu, osvetlenie,
odstránili sme staré obklady, opravili povrch stien, vymenili podlahy
a taktiež odstránili priečky jedálne školy, čím došlo k vytvoreniu
kapacitne širších priestorov s možnosťou viacúčelového využitia,“
informovala starostka Starého Mesta Zuzana Aufrichtová.
„Školská jedáleň tak môže byť
okrem svojho hlavného účelu,
ktorým je, samozrejme, stravovanie
školákov, využívaná ako reprezentatívny priestor na organizovanie
rozšíreného vzdelávania alebo sprievodných vzdelávacích a osvetových

aktivít pre širšiu verejnosť,“ upresnilo oddelenie investícií, stratégie
a projektového riadenia, ktoré projekt pripravilo a zrealizovalo.
Projekt bol zrealizovaný vďaka finančnej podpore z dotačného programu Nadácie SPP v celkovej sume
35-tisíc eur. Rekonštrukcia stála 46
962,31 eur, Staré Mesto sa na nej podieľalo sumou necelých 12-tisíc eur.
Budova na Podjavorinskej ulici,
ktorá dnes slúži ako základná škola
pre 1. stupeň, bola postavená v roku
1885 v neoklasicistickom štýle.
V polovici osemdesiatych rokov
minulého storočia bola spolu s priľahlou záhradou vyhlásená za národnú kultúrnu pamiatku.
Viac fotografií nájdete na s. 5
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LODE PÁNA
PREZIDENTA

Smutný osud plavidla
Prezident Masaryk

ČÍSLO MESIACA

13, 52 mil.

Taká je vyvolávacia ceny za
lukratívne pozemky v susedstve kúpaliska Mičurin
VIAC SA DOČÍTATE NA S. 2

| AKTUÁLNE | 2

Pozemky v okolí kúpaliska Mičurin
idú do dražby. Záujem má aj mesto

vstupujeme do náročného obdobia, ktorým bude tohoročná jeseň
a zima.
Ak to spoločne správne uchopíme,
ešte stále môžeme prejsť pandémiou,
ktorá zasiahla celý svet, obstojne,
s minimalizovanými rizikami a bez
ohrozenia zdravia nášho a našich
blízkych.
Rok 2020 je mimoriadny v dopadoch na spoločnosť a doposiaľ sme
ním v Starom Meste prešli uspokojivo a dôstojne. Bolo správne byť
v prvej vlne zodpovední a držať spolu. V pandémii sme totiž bez rozdielu.
Vírus sa šíri vzduchom a ten dýchame všetci rovnako.
Nepochybujem, že obyvatelia
Starého Mesta sú najzodpovednejšia časť populácie Slovenska. Nepochybujem, lebo mám skúsenosť
a výsledky prvej vlny. Staromestskí
rezidenti zodpovedne a vysoko dôsledne dodržiavali nariadenia, často
nad rámec opatrení. Stretávala som
– a stretávam – na uliciach mnoho
ľudí v rúškach aj v čase, keď neboli
povinné. Teší ma tiež, keď počúvam,
že Staromešťania nepodliehajú dezinformáciám a konšpiráciám o pandémii. Máme radi miesto, kde žijeme
a chceme v ňom žiť zdravo.
Čísla pre Staré Mesto sledujeme
a ako centrálna časť jedného z európskych hlavných miest máme
v porovnaní s Prahou Viedňou či
Budapešťou lepšiu situáciu - čo je dôkazom, že vieme byť zodpovední. Byť
zodpovedný je nepochybne cestou
k rýchlemu návratu do bežných dní
bez pandemických obmedzení.
Za Staré Mesto zastávam názor
a premietam ho do rozhodnutí, že
život nemožno zamraziť, zastaviť
a rušiť všetko, čo je pre život v meste
typické.

Pri zodpovednom prístupe a dodržaní všetkých nariadení hygienikov,
je možné udržať aj kultúrny a spoločenský život v centre. Buďme zodpovední, nosme rúška, dodržujme
odstupy a pokiaľ je to možné, vyhýbajme sa veľkým skupinám.
KULTÚRA A SPOLOČENSKÝ ŽIVOT
Teraz trochu optimistickejšie.
Ukončili sme úspešné Staromestské
kultúrne leto rozšírené o Kultúrne
leto na nábreží 2020.
Kultúrny život organizovaný Starým Mestom napriek obmedzeniam
neustal a prinášal radosť tisíckam
ľudí, či už priamo na podujatiach
alebo prostredníctvom online prenosov. Že to robíme správne, potvrdzuje, že doteraz nemáme potvrdené
jediné rozšírenie koronavírusu z verejných kultúrnych akcií organizovaných Starým Mestom.
Strážime dodržiavanie nariadení
a pokiaľ to opatrenia umožnia, budeme realizovať aj podujatia počas
Staromestskej kultúrnej jesene. Zodpovedne a bezpečne. Keď nám pomôžete, nemusí sa život v Starom Meste
zastaviť.
SLUŽBY PRE SENIOROV
Vzhľadom na úspešný projekt staromestskej vývavorne zriadenej počas prvej vlny v Propelleri rokujeme
o novej forme a kvalitnejšom opätovnom zavedení tejto služby.
Staromestská vývarovňa zabezpečovala denný rozvoz stravy seniorom za zvýhodnené ceny do konca
júna 2020 a stretla sa s veľkým ohlasom.
Seniorov si v Starom Meste vážime
a chceme im aj teraz pomôcť rovnako zodpovedne ako počas prvej vlny
koronakrízy.
ZUZANA AUFRICHTOVÁ
starostka Starého Mesta

Areál Ekoiuventa:
Pozemky finančníka
Pavla Krúpu idú do
dražby.

L

ukratívne pozemky
areálu Ekoiuventa
v susedstve obľúbeného
FOTO: EKOIUVENTA
kúpaliska Mičurin idú do
dražby. Pozemky doteraz vlastnil ta, ktoré sú v okolí kúpaliska Mipodnikateľ a zakladateľ finančnej čurin. Pozemky sa dostali po predskupiny Arca Capital Pavol Krúpa. chádzajúcich netransparentných
Vyvolávacia cena za pozemky prevodoch z mesta do súkromného
s rozlohou takmer 25-tisíc m2 je vlastníctva,“ informovala na sociál13,52 milióna eur. Záujem zúčast- nych sieťach starostka Starého Mesniť sa dražby prejavilo aj hlavné ta Zuzana Aufrichtová, ktorá je záromesto. Na septembrovom zasadnutí veň mestskou poslankyňou. „Mičuto schválili mestskí poslanci.
rin je staromestská topka, oplatí sa
„Na mestskom zastupiteľstve sme spojiť sily a zabojovať,“ píše.
dnes odsúhlasili zámer zúčastniť sa
Dátum dražby bol stanovený na
dražby pozemkov areálu Ekoiuven- 5. októbra 2020.

Separujeme už aj
v Grasalkovičovej
záhrade

FOTO: TSSM

Vážení Staromešťania,

FOTO: U9

FOTO: BARBORA JANČÁROVÁ

K

oncom septembra pribudli pri
vchodoch do Grasalkovčovej
záhrady nové smetné koše. Sú určené na triedený odpad. Koše sme
do obľúbeného parku umiestnili aj
na základe požiadaviek návštevníkov. Veríme teda, že ich budú využívať správne a do jednotlivých časti
hádzať len to, čo do ich patrí.

TSSM zverejnili
harmonogram prác

S

taré Mesto to je aj takmer 650
pouličných smetných košov,
410-tisíc m2 vozoviek, 180-tisíc m2
chodníkov, 4 022 m2 verejných schodov a schodísk - plus ihriská, parky
a verejné záhrady.
Kedy budú upratané chodníky
na vašich uliciach a vyprázdnené
koše, okolo ktorých denne (alebo
občas) chodíte, sa dozviete na stránke Technických služieb Starého
Mesta (TSSM). Nájdete tam presný
harmonogram čistenia aj kalendár
plánovaných činností. Stačí kliknúť
na www.tssm.sk/vykaz-cinnosti/
Ak teda uvidíte nevysypaný kôš či
neupratanú ulicu, môžete si okamžite preveriť, či je dôvodom nedbalosť,
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Základná škola Dubová porastie do
výšky. Pribudne deväť tried

P

roblémy s nedostatkom kapacít na základných školách
majú všetky mestské časti v Bratislave a Staré Mesto nie je výnimkou.
To by sa však malo už onedlho zmeniť. Mestská časť totiž v septembri
získala právoplatné stavebné povolenie na realizáciu nadstavby
Základnej školy Dubová.
„Potreba nových tried v základných školách začína byť v Bratislave
alarmujúca. S nedostatkom kapacít
základných škôl sa boria viaceré
mestské časti Bratislavy, vrátane
Starého Mesta,“ hovorí starostka
Zuzana Aufrichtová. Právoplatné
stavebné povolenie na nadstavbu ZŠ
Dubová a vytvorenie deviatich nových tried je podľa nej „dôležitým

krokom k realizácii a zmierneniu
problému“.
Na vytvorenie rozšírenia školských kapacít v bratislavskom kraji
boli v rámci programu IROP zo
zdrojov EÚ vyčlenené financie.
„Zmeny vo vláde a koronakríza
posunuli pôvodné termíny v harmonogramoch realizácie projektov
bratislavských škôl, no problém nedostatku kapacít ostáva, takže veríme, že podpora do projektov, ktoré
sú pripravené na realizáciu nebude
ohrozená,“ dúfa Aufrichtová.
„Samosprávy sú odkázané na
externé zdroje EÚ alebo štátnu
pomoc pri realizácii takto finančne
náročných projektov,“ uzatvára starostka.
VIZUALIZÁCIA: STARÉ MESTO

Základná škola Dubová 1: Po realizácii nadstavby by mali pribudnúť
priestory pre deväť nových tried.

alebo skrátka len to, že zatiaľ neboli
na rade.
Zároveň vás prosíme, aby ste
mysleli na to, že práce sa realizujú
v priebehu celej pracovnej doby.
Takže preplnený kôš, ktorý vás naštve pri rannej ceste do práce, môže
byť už o hodinu prázdny.

Vyhľadávanie na
Úradnej tabuli v
aplikácii je ľahšie

P

otrebné informácie na Úradnej
tabuli v mobilnej aplikácii SOM

Staré Mesto nájdu používatelia ľahšie. Po nedávnej aktualizácii pribudol v sekcii Úradná tabuľa filter,
ktorý umožní spresniť vyhľadávanie iba na tému, ktorá vás práve
zaujíma.
Vybrať si môžete z:
 Verejné vyhlášky  Všeobecne záväzné nariadenia  Územné plánovanie  Stavebný úrad  Informácie
o stavbách posudzovaných v procese EIA  Životné prostredie, zeleň
 Výberové konania a zamestnanie
 Miestne zastupiteľstvo  Verejné obstarávanie  Prevod majetku
 Oznámenie o uložení zásielky 

Pozemky v Grasalkovičovej záhrade
sú už v správe Starého Mesta
FOTO: INSIDER/IMHD.SK

Grasalkovičova záhrada: Mestská časť sa o ňu stará roky, až teraz
získala od hlavného mesta zverovací protokol k pozemkom.

H

oci sa mestská časť stará
o zeleň v Grasalkovičovej
(Prezidentskej) záhrade dlhé
roky, až teraz získala od vlastníka
– hlavného mesta – zverovací protokol. Zverenie pozemkov historickej záhrady do správy Starého
Mesta schválili mestskí poslanci
na septembrovom zasadnutí mestského zastupiteľstva „za účelom
revitalizácie záhrady, zabezpečenia skvalitnenia čistoty a poriadku
v dotknutej záhrade, zjednotenia
starostlivosti a údržby verejného
priestranstva v danej lokalite“.
„Teší ma zverenie pozemkov Grasalkovičovej záhrady Starému MesZrušenie trvalého pobytu  Zámer,
verejné súťaže a dražby
Aplikáciu SOM Staré Mesto
si môžete bezplatne stiahnuť
v Google Play a App Store. Nájdete ju
pod názvom Staré Mesto.
Okrem Úradnej tabule aplikácia
ponúka aktuálne novinky z diania v mestskej časti, online verziu
Staromestských novín, informácie
o kultúrnych podujatiach, dôležité
kontakty, „návody“ na vybavenie
svadby, pohrebu, prepisu vozidla,
straty dokladov či ďalších udalostí,
ale aj Susedskú burzu či Správy od
starostky.

tu. O zeleň sa staráme už dlhé roky,
teraz sme vysporiadali aj pozemky. Táto nejednotnosť v území, kde
zeleň patrila Starému Mestu, no
pozemok hlavnému mestu, vnášala problémy do opravy závlahového systému a iných súčastí pod
zeleňou,“ uviedla starostka Starého
Mesta Zuzana Aufrichtová.
Ostáva doriešiť oplotenie Grasalkovičovej záhrady, ktoré zatiaľ
ostalo v majetku hlavného mesta
SR Bratislavy. „Podľa zverovacieho
protokolu ho preberieme dodatkom až po rekonštrukcii, ktorú
zabezpečí vlastník, teda hlavné
mesto,“ uzavrela Aufrichtová.

ZŠ Hlboká v projekte
finančnej gramotnosti

A

ko jediná bratislavská verejná základná škola sa staromestská ZŠ Hlboká stala súčasťou
projektu finančnej gramotnosti
a finančnej kultúry FinQ. Pomocou
projektu Nadácie Slovenskej sporiteľne sa majú žiaci finančne vzdelávať bez toho, aby im pribudol nový
predmet. Súčasťou je 25 základných
a stredných škôl z celého Slovenska.
Odborníci pripravili pre školy
metodické listy, ktoré učitelia včlenia priamo do výučby vo svojich
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Vyhliadkové koleso zarobilo
ZŠ Matky Alexie na pomôcky
FOTO: BARBORA JANČÁROVÁ

O

vstupného venovať na dobrý účel.
Navrhla som mu, aby obdaroval
jedného z neúspešných žiadateľov.“
František Fabian si vybral projekt ZŠ Matky Alexie. „Predovšetkým preto, že veľmi oceňujem
progresívny prístup k vyučovaniu matematiky, ktorý by bolo
dobré aplikovať aj na ďalších základných školách. A potom preto, že
tento projekt skončil tesne pod
čiarou v dotačnej výzve Starého
Mesta,“ vysvetlil.
Riaditeľke ZŠ Matky Alexie Monike Vaškovej 500-eurový šek
veľmi pomôže. Pomôcky na výuku
matematiky Hejného metódou sú
totiž pomerne nákladné a škola
by si ich nemohla dovoliť v takom
počte, ako teraz.

predmetoch. Hoci žiaci na hodine
prechádzajú štandardnú tému, vďaka systému, ktorý ponúka možnosti, ako ju preberať, sa budú rozvíjať
vo finančnej kultúre napríklad aj
na hodine dejepisu či matematiky.
Prvý vstupný test programu absolvovalo v septembri približne
2400 slovenských žiakov.

oslávil v septembri prvý rok existencie. Fond, ktorý nesie meno významného medzivojnového bratislavského architekta, je určený na transparentnú podporu skvalitňovania
verejného priestoru.
V priebehu prvého roka sa donormi projektov stali napríklad BPS
PARK, a. s., Nadácia Penta, WOAL,
s. r. o., J&T Real Estate a spoločnosť
YIT Slovakia. Vyhlásili sa tri výzvy
na podporu skvalitnenia verejného
priestoru, kultúry a tiež sociálnych
aktivít.
Cenu pre najlepšieho donora
získala spoločnosť YIT Slovakia za
podporu projektu revitalizácie
priestoru medzi Kmeťovým námestím, Študentským domom J. Hronca
a obytným komplexom Stein.
FAW v najbližšej budúcnosti pripravuje pro bono právnu poradňu,
ktorá bude k dispozícii všetkým Bratislavčanom, aj projekt revitalizácie Medickej záhrady s podporou
HB Reavis.

N

FOTO: BARBORA JANČÁROVÁ

efinančný staromestský Fond
architekta Weimwurma (FAW)

Špecializované zbery pokračujú aj
v októbri. Zbavíme vás bioodpadu aj
starého nábytku

Aj

dviezli ste sa na vyhliadkovom kolese na Vajanského
nábreží? Potom ste podporili dobrú vec. Časť zisku zo vstupného totiž poputuje do Základnej školy
Matky Alexie na Palackého ulici.
Šek v hodnote 500 eur odovzdala
spoločnosť Tour4U riaditeľke školy Monike Vaškovej. Peniaze škola
použije na nákup pomôcok na
inovatívnu výuku matematiky
Hejného metódou.
„Objem finančných prostriedkov
v dotačných výzvach Starého Mesta je, žiaľ, obmedzený. Hľadala som
preto spôsob, ako kvalitné projekty podporiť inak,“ vysvetlila
Z. Aufrichtová. „Preto som využila
ponuku prevádzkovateľa vyhliadkového kolesa, ktorý chcel časť zo

Fond architekta
Weinwurma má rok
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v októbri pokračujú špecializované zbery, ktoré dvakrát
ročne organizuje mestská časť Staré
Mesto.
Zber biologicky rozložiteľného
odpadu, teda konárov zo stromov
a kríkov po úprave záhrad, začína
5. októbra. Nezabudnite, že na zber
sa treba prihlásiť najneskôr štyri
dni pred začiatkom vašej trasy prostredníctvom elektronického formuláru, ktorý nájdete na webovej stránke staremesto.sk v sekcii Občan/Tlačivá/Životné prostredie. Na stránke
v sekcii Životné prostredie nájdete
aj kompletný harmonogram ulíc
a všetky potrebné informácie.
Zber veľkorozmerného odpadu
začal už v septembri. Starý nábytok
a ďalší podobný odpad (okrem starých televízorov či chladničiek) môžete vyhodiť do veľkokapacitných
kontajnerov pristavených na vašej
ulici alebo v jej susedstve.
Harmonogram:
5.10. – 6.10. – Škarniclova 1 – park.
miesto ZŠ, Šulekova 19, Timravina 6,
Godrova 1-3
7.10.- 8.10. – Havlíčkova – Prokopa
Veľkého, Gorazdova – Langsfeldova,

Na Vlčkovej parkujú
už len rezidenti

FOTO: BARBORA JANČÁROVÁ

Bohúňova – Gaštanová – Dubová, Kubániho – Čerešňová
12.10. – 13.10. – Záhorácka, Kysucká
– K železnej studienke, Západný rad –
Gaštanová, Súbežná – Matúšova
14.10. – 15.10. – Martinengova 1 –
Drotárska cesta, Drotárska cesta 3539, Drotárska cesta – Na hrebienku,
Rubinsteinova – Haydnova
19.10. – 20.10. – Bartókova 4-6, Svetlá – Tichá, Vetvová, Mozartova 10-16
21.10. – 22.10. – Révová – Na kopci,
Žižkova 24, Nábr. arm. gen. L. Svobodu 18, Nad lomom – Buková
26.10. – 27.10. – Za Sokolovňou, Sokolská 3, Urbánkova 5, Radvanská –
Medzierka
28.10. – 29.10. – Krížna – Záhradnícka, Justičná – Karadžičova, Poľská 2,
Chorvátska 8
2.11. – 3.11. – Poľná – Sasinkova,
Moskovská 18, Lazaretská – Cintorínska, Továrenská 8
s trvalým pobytom v mestskej časti, zvyšok sú miesta pre ŤZP osoby
a voľné parkovacie miesta pre návštevy.

Memorandum s NBS
prinesie zveľadenie
okolia banky

S
V

FOTO: TSSM

yše päťdesiat parkovacích
miest určených len pre rezidentov Starého Mesta pribudlo vyznačením novej rezidentskej parkovacej zóny na Vlčkovej a Dohnalovej ulici. Značenie bolo zrealizované
v priebehu septembra.
V rezidentskej parkovacej zóne
Starého Mesta je aktuálne k dispozícii 3 406 parkovacích miest, z toho
2 563 je určených pre obyvateľov

taré Mesto a Národná banka
Slovenska (NBS) podpísali v septembri memorandum o spolupráci.
Týka sa zveľadenia a revitalizácie
verejného priestoru okolo budovy
ústredia banky. Okrem stavebných
úprav by mala pribudnúť aj nová
zeleň a viacero vzrastlých stromov.

Lekáreň u Salvatora
opäť otvorená

L

egendárna Lekáreň u Salvatora
na Panskej ulici je po čiastkových úpravách opäť prístupná pre
verejnosť. Aspoň počas trvania
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Dobrovoľníci pomohli vyčistiť kus
Starého Mesta

Pozrite sa, ako sa zmenila
Zrekonštruovaná jedáleň na ZŠ s MŠ
M. Hodžu na Podjavorinskej ulici

FOTO: MONIKA SUCHOVSKÁ

TERAZ

skrášliť Staré Mesto podstatne nižší ako po iné roky, urobili obrovský kus práce.
Spolu sme upravili vnútFOTO: MONIKA SUCHOVSKÁ
roblok Karadžičova-Krížoronakríza výrazne ovplynila na, buriny zbavili ulice Múzejnú
aj Týždeň dobrovoľníctva, a Prešernovu, Fajnorovo nábrežie
ktorý sa už od roku 2015 vždy či Jakubovo námestie, kde gymnav druhej polovici septembra organi- zisti s učiteľkou vyčistili pieskoviszuje Bratislavské dobrovoľnícke ko na detskom ihrisku a postarali sa
centrum. No aj keď bol počet dobro- aj o úpravu zelene – vrátane bylinkovoľníkov, ktorí sa rozhodli pomôcť vého záhona. Ďakujeme!

FOTO: LUKÁŠ KAMENISTÝ

FOTO: MONIKA SUCHOVSKÁ

KEDYSI

FOTO: LUKÁŠ KAMENISTÝ

TERAZ

FOTO: LUKÁŠ KAMENISTÝ

K

Zber odpadu
s obsahom škodlivých
látok. Čo môžete
priniesť?

M

estská časť Bratislava-Staré
Mesto v spolupráci s magistrátom, OLO, a.s. a spoločnosťou
ARGUSS, s.r.o. pripravuje zber komunálnych odpadov z domácností
s obsahom škodlivých látok.
Zber sa uskutoční v sobotu 24.
októbra od 10.30 do 12.30 h. na

rohu ulíc Kýčerského a Jozefa Kronera. Občania – fyzické osoby nepodnikatelia – môžu priniesť tieto
komunálne odpady: staré náterové
hmoty, odpadové rozpúšťadlá, pesticídy, oleje a tuky, batérie a akumulátory, žiarivky a iný odpad obsahujúci
ortuť, vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluorované uhľovodíky
a vyradené elektrické a elektronické
zariadenia – elektrospotrebiče.
POZOR! Rozpúšťadlá, oleje, pesticídy, farby, lepidlá musia byť uzavreté v pevných obaloch, z ktorých
sa neuvoľňuje odpad. Jedna osoba
môže odovzdať najviac 5 kg takýchto odpadov.

FOTO: ARCHÍV

výstavy fotografií, ktoré dokumentujú minulosť lekárne. Výstava je
otvorená denne okrem pondelka
v čase od 10.00 do 18.00 h od 19. septembra do 31. októbra.
V lete 2020 lekáreň získalo hlavné
mesto od súkromníka do stopercentného vlastníctva. Budovu, ktorú dal v roku 1904 postaviť bohatý
prešporský lekárnik Rudolf Adler,
ešte čaká komplexná rekonštrukcia.

FOTO: LUKÁŠ KAMENISTÝ

KEDYSI

FOTO: LUKÁŠ KAMENISTÝ

FOTO: LUKÁŠ KAMENISTÝ

KEDYSI

N

ádherná budova základnej
školy bola postavená v roku
1885 v neoklasicistickom štýle.
V osemdesiatych rokoch ju spolu
so záhradou vyhlásili za národnú kultúrnu pamiatku. Súčasťou komplexu Základnej školy
M. Hodžu sa stala v roku 1973,
kedy sa Základná deväťročná škola
(ZDŠ) na Podjavorinskej spojila so
ZDŠ na Zochovej. Meno minister-

TERAZ

ského predsedu československej
vlády Dr. Milana Hodžu bolo škole
opätovne prinavrátené v roku
2002. Dovtedy niesla meno spisovateľa Petra Jilemnického.
Školská jedáleň čakala na obnovu
takmer tridsať rokov. Mestská časť
zrealizovala rekonštrukčné práce
v čase letných prázdnin, aby deťom,
pedagógom a rodičom nekomplikovala život počas školského roka.

Autom, či po svojich?
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Zákaz parkovať pri hlavnom vstupe do Horského parku vyvolal vášne. Petícia žiada
vybudovať parkoviská. Zisťovali sme, čo si o tom myslia poslanci

Od

1. júla pribudla
v Starom Meste
nová
„promenáda“ – v Horskom parku a jeho
okolí. Obytná zóna, ktorá vznikla
na uliciach Nekrasovova, Lesná
a Novosvetská však priniesla aj
určité obmedzenia. Najväčšie vášne
vyvoláva zákaz parkovania v celej
lokalite obytnej zóny. Na zvrátenie
tohto stavu a opätovné zavedenie
možnosti odstaviť auto najmä v okolí Horárne vznikla dokonca petícia.
Aj keď má nová „verzia“ okolia
Horského parku viac fanúšikov
než odporcov, mestské zastupiteľstvo (MZ) je povinné zaoberať sa obomi skupinami.
Na ostatnom zasadnutí staromestského parlamentu
28. septembra sa schvaľovalo aj stanovisko miestneho zastupiteľstva k vybudovaniu
lokálnych
parkovísk na vhodných
miestach v blízkosti hlavného vstupu do Horského
parku a Horárne. Výsledok
hlasovania poslancov nájdete na stránke staremesto.sk.
Ešte pred hlasovaním sme
poslancom položili dve otázky:

1, AKÝ JE VÁŠ NÁZOR NA
ZAVEDENIE OBYTNEJ ZÓNY
(ZÁKAZ STÁTIA A MAX. RÝCHLOSŤ 20 KM/H) NA ULICIACH
BEZPROSTREDNE SUSEDIACICH
S HORSKÝM PARKOM?

2, MYSLÍTE SI, ŽE BY V LOKALITE MALI BYŤ VYTVORENÉ PARKOVACIE STÁTIA PRE REZIDENTOV A NÁVŠTEVNÍKOV?
Ľubomír Boháč (Staromestský klub)

1. V kontaktných územiach Horského parku sa postupným zahusťovaním výstavby zvýšil tlak na
dynamickú a stacionárnu dopravu
do takej miery, že začína neúnosne
ohrozovať relaxačno-oddychový
charakter samotného Horského
parku. Svoju funkciu parku ako
prírodného relaxačného priestoru
s celomestským významom môže
plniť iba za predpokladu dodržiava-

nia určitých regulácií v samotnom
parku ako aj v kontaktných územiach. Preto zriadenie obytnej zóny
v kontaktných územiach považujem
za prospešné opatrenie chrániace
relaxačno-oddychový
charakter
Horského parku .
2. Vlastníci nehnuteľností

to pravé orechové. Tento návrh som
podporil, aj keď som mal výhrady
k nedoriešenému parkovaniu v oblasti.
2, Určite áno. Dnes sme však
svedkami vyháňania áut odvšadiaľ
progresívcami v nebývalej miere. Staromestská
dopravná

CT

FO
OJE
resp. rekomisia
TO:
V E C TO
N PR
R S M A R K E T/N O U
zidenti majú
nemala probmožnosť parkovať
lém ma prehlasovať,
na vlastných pozemkoch, tí ktorí keď som nesúhlasil s návrhom cyknemajú takú možnosť by mali mať listických protismeriek v kopcoviprávo krátkodobého zastavenia na tých Palisádach, magistrát na zrevyhradených miestach ulice. Dlho- konštruovaných komunikáciách „zadobé parkovanie rezidentov a ich búda“ na parkovacie miesta a uprednávštev by malo byť zabezpečené nostňuje cyklostojany, prípadne
v dostupnej vzdialenosti. Návštevní- všade osadí stĺpiky, čo je rovnako
ci Horského parku by mali využívať prípad Palisád a ďalších. Tento trend
vytvorené záchytné parkoviská tak je v rozpore s reálnymi potrebami
ako je to bežné u obdobných mest- ľudí, ktorí logicky prestúpili z petriských parkov.
ho misiek (MHD) do ekonomicky výhodných individuálnych dopravných
Vladimír Palko (nezaradený)
prostriedkov, čo sú v tomto prípade
1. Vznik obytnej zóny je reak- bicykle, ale najmä autá, keďže biciou obyvateľov a mestskej časti na cykel je sezónna záležitosť. Ako vnídivoké parkovanie návštevníkov mam súčasnú administratívu mesta,
Horského parku, ktorí mali pocit, nebude sa s budovaním nových parže natrieskať sa autom až k lesu je kovacích miest veľmi obťažovať.

Team Vallo za Staré Mesto

Vytvoreniu Korza Horský park sa
intenzívne venujú poslanci Teamu
Vallo Dana Kleinert a Ivan Bútora
už vyše roka. Ide o občiansku iniciatívu obyvateľov, ktorí nás oslovili
na spoluprácu a pomoc. V oblasti
už nebolo bezpečne z hľadiska neúnosnej statickej dopravy a autá tam
jazdili vysokou rýchlosťou. Horský
park ako oblasť 4. St. pásma ochrany
našu pozornosť potrebuje. Po 3 mesiacoch vidíme upokojenie situácie
a výrazne menej áut. Ešte nás čakajú pozitívne zmeny prinavrátenia
zelene, lavičiek, či prvkov podporujúcich „zelené“ a udržateľné mesto.
Dana Kleinert: 1. Od začiatku sme veľa diskutovali ako vyriešiť problémy
tohto vzácneho miesta.
Rýchlosť, bezohľadnosť
vodičov, divoký parking
v zeleni - všetko sme poctivo zvažovali. Najrozumnejšia je obytná zóna. Vodiči môžu vojsť, ŤZP môžu
parkovať a rýchlosť musí byť
malá - 20km/h.
2. Poskytli sme náhradu - parkovisko na Búdkovej, pár metrov
od vstupu. Park je výborne dostupný MHD zo všetkých strán a iný parking pre návštevníkov nemá zmysel
robiť. Žijeme v jednom meste a je
dobré myslieť aj na druhých, nielen
na svoje pohodlie. Ale najmä - myslime na naše deti, aby sme im zanechali zdravé a zelené mesto.
Ivan Bútora: 1. Pre tieto ulice je
to výborné. Obytná zóna podporuje
peší pohyb, využitie na prechádzky. Koexistencia chodcov, cyklistov
a motorových vozidiel je správne
riešenie pre túto lokalitu.
2. Nie. Parkovanie je problém
šírkovo umiestniť. Tvorba ďalších
parkovacích miest je kontraproduktívna, generuje viac áut. Lokalita je
dobre prístupná inak, vrátane prístupu autom a zaparkovaní nablízku. Nemôžeme si pri každej situácii
v meste neustále klásť otázku, kde
budú parkovať autá.
Damas Gruska: 1. Rýchlosť 20
km/hod podporujem, perspektívne
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by celé Staré Mesto s výnimkou dopravných tepien - ako je to trendom
v zahraničí - malo prejsť na zónu
s rýchlosťou 30, prípadne 20 km/h.
2. Horský park je dobre obslúžený
MHD, budovanie ďalších parkovacích miest bude zvyšovať individuálnu automobilovú dopravu so všetkými negativami, na druhej strane
podporujem vytvorenie 1-2 miest
pre ZŤP v blízkosti Horárne.”
Hana Dojčánová: 1. Park patrí
k top rekreačným miestam. Je to
prakticky les uprostred mesta a tak
k tejto lokalite treba aj pristupovať.
Súhlasím s uvedenými opatreniami.
2. Parkovacia téma vždy prináša
ostré diskusie. Ale ak rezidenti nemajú možnosť parkovať na svojich
pozemkoch, malo by im to byť umožnené. I návštevníkom - starším,
handikepovaným, matkám s deťmi -, pre ktorých by bol iný prístup
problematický.
Juraj Mikulášek: 1. Zriadenie
obytnej zóny a obmedzenie rýchlosti
je logickým riešením pre bezpečný
pohyb najmä detí a peších v tejto lokalite a plne ho podporujem.
2, Želáme si čo najzdravšie a najzelenšie mesto. Budovať parkovanie
v centre mesta a privádzať ďalšiu individuálnu dopravu je nesystémové.
Obyvatelia majú dostatok priestoru
na svojich pozemkoch. Som za zvýšenú frekvenciu ekologickej MHD do
tohto územia.
Adam Berka: V prvej odpovedi
súhlasím s Hankou. Čo sa týka parkovacích miest - oceňujem vytvorenie parkovacích kapacít na kraji
Horského parku. To umožní jednoduchý prístup aj pre tých, ktorí
sa chcú dopraviť autom a nebude
dochádzať k ohrozovaniu chodcov.
Rezidenti majú aj naďalej umožnený prístup autami k svojim pozemkom, čo považujem za kompromisné riešenie.
Peter Skalník: 1. Vítam toto rozhodnutie. Pohyb po uliciach pre
peších návštevníkov Horského parku, často s deťmi, je omnoho bez
pečnejší.
2. Nebudujme niečo, čo patrí do
minulého storočia. Rezidenti majú
dostatok priestoru na svojich pozemkoch, návštevníci môžu do obytnej zóny vojsť, vysadiť deti či rodičov a zaparkovať mimo obytnú zónu.
Prediskutujme s magistrátom aj
zavedenie linky Hodžovo námestie Patrónka, elektrický minibus obsluhujúci Horský park.

Pomoc v čase sucha

Lokalitu Hlboká cesta čaká zmena. Úpravou svahu chce
Staré Mesto dosiahnuť využiteľnosť dažďovej vody,
polievať ňou bude aj záhradu v základnej škole

FOTO: BARBORA JANČÁROVÁ
Hlboká cesta: Zelená vstupná brána do nového Korza Horský park
sa dlho potýka s dôsledkami prívalových dažďov. Nové opatrenia by to mali napraviť.

V

iac ako 240-tisíc eur investuje Staré Mesto do realizácie vodozádržných opatrení v lokalite Hlbokej cesty. Až deväťdesiatpäť percent sumy by malo
pritom uhradiť Ministerstvo životného prostredia SR.
Zásahy, ktoré výrazne zlepšia zadržiavanie dažďovej
vody a jej následné využitie – napríklad na polievanie
školskej záhradky na základnej škole na Hlbokej ceste –
by mala mestská časť zrealizovať do novembra 2021.
Úvodné práce by mali začať už v januári nového roku.
Efektívne zavlažovanie
„Aktivity projektu sú zamerané na vytvorenie dvoch
vodozádržných opatrení s možnosťou ďalšieho využívania zadržaných vôd. Pri prvom opatrení zrealizovanom v objekte základnej školy Hlboká bude zadržiavaná voda slúžiť na zavlažovanie vegetácie v období
sucha. Pri druhom – na Hlbokej ceste - bude zadržiavanou vodou podporovaná vegetácia, ktorá bude chrániť pôdu pred degradáciou a zosuvmi v svahovitom
teréne počas extrémnych období sucha, sprevádzaných
rázovitými prívalovými dažďami,“ opisuje projekt Lucia Lanáková zo staromestského oddelenia investícií,
stratégie a projektového riadenia.
Celková plocha, z ktorej budeme zachytávať vodu,
je až 12 370 m2.
Pribudne trávnik aj zámková dlažba
Svah na Hlbokej ceste bude upravený efektívne, ale
zároveň efektne a v súlade s prostredím – pomocou pozdĺžnych zábran z dubovej guľatiny. „Ešte predtým
bude však potrebné vyčistiť okraj cesty vyčistiť od nánosov a vyrovnať ho. Obľúbená trasa bude teda nielen

v súlade s opatreniami na zlepšenie klímy, ale konečne
aj upravená,“ dodáva.
„V areáli školy je zasa cieľom opatrení zachytiť vodu,
ktorá teraz tečie zo strechy cez potrubie priamo do
kanalizácie,“ vysvetľuje L. Lanáková. „Vodu zachytíme zo žľabov a privedieme do záhrady.“ Zachytenou
dažďovou vodou bude polievaná bylinková záhradka
a stromy v školskom parku. Nespotrebovaná voda sa
bude zbierať v nádrži – „a v čase sucha sa využije na
polievanie záhrady,“ upresňuje Lanáková a dodáva, že
pre lepšie vsakovanie sa tiež upravia niektoré nepriepustné povrchy. „Konkrétnejšie - asfaltový chodník
nahradí zámková dlažba a obnovíme tiež trávnaté
plochy v areáli školy,“ prezrádza Lucia Lanáková.
Úpravy aj na „Jakubáku“
„Projekt je naším príspevkom k zlepšeniu a udržateľnosti klímy v Starom Meste,“ vysvetľuje starostka
Starého Mesta Zuzana Aufrichtová, „ no a zároveň pritom ešte aj ušetríme finančné prostriedky za vodné
a stočné.“
„Udržiavanie zelene s dôrazom na vodozádržné opatrenia je jedným z opatrení Staromestského programu
2019-2022. Tento projekt je teda dôkazom, že sľuby,
ktoré sme dali, plníme,“ hovorí Z. Aufrichtová.
Mimochodom, projekt pre lokalitu Hlbokej cesty
nie je jediný. Mestská časť pripravuje aj projekt vodozádržných opatrení pre Jakubovo námestie.
„Tam sa bude voda zadržiavať z priľahlého parkoviska a polievať budeme zeleň v parčíku na Jakubáku,“
uzatvára starostka.
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Pod kupolou

FOTO: MIDDLECAP REAL ESTATE

FOTO: BARBORA JANČÁROVÁ

Vďaka veľkorysej rekonštrukcii posledného symbolu pivovaru Stein – spilky –
neprišla Bratislava o jednu z legendárnych budov

Dvere zo starej spilky:
Viaceré sa podarilo opraviť.

FOTO: MIDDLECAP REAL ESTATE

FOTO: BARBORA JANČÁROVÁ

Typická zelená kupola:
prinavrátená ominanta
Starého Mesta .

K

upola spilky, kvasiarne
slávneho bratislavského
pivovaru Stein, bola dominantou lokality na hranici Starého
Mesta od 50. rokov minulého storočia. V roku 2007 však vtedajší majitelia skrachovali a komplex pivovaru, vrátane spilky, začal chátrať.
Pivovarské budovy postupne nahradil nový obytný komplex Stein2
a no spilku – sa rozhodli Krajský
pamiatkový úrad (KPÚ) a developer
(MiddleCap Real Estate) zachovať
a zrekonštruovať.
Bolo to veľké sústo. Nielen kvôli
rozlohe budovy a skutočnosti, že
od roku 1985 je národnou kultúrnou pamiatkou. Ale aj kvôli jej extrémnemu poškodeniu – interiér bol
doslova vypitvaný a zdevastovaný,

nehovoriac o streche, z ktorej zmizli
všetky medené pláty - a tiež absolútnej zmene funkčného využitia.
Dnes už vieme, že developer i realizátor, architektonický ateliér Bouda & Masár, obstáli v tejto komplikovanej výzve viac než so cťou.
Zachované relikty
Podľa medializovaných informácií sa suma za rekonštrukciu vyšplhala na 10 miliónov eur. Ak si uvedomíme, v akom stave bola spilka pred
obnovou, zdá sa to až málo.
V súlade s požiadavkami KPÚ
bolo z pôvodnej budovy zachované
všetko, čo sa zachovať dalo. V objekte tak nájdete kade na kvasenie
pivného moku – s nečakane zaujímavým novým využitím -, pôvodný
nákladný výťah s typickým drátko-

Zničená: Takto vyzerala
spilka pred rekonštrukciou.

Kade na kvasenie
piva: Ponúkajú
nečakané využitie.

vým sklom (samozrejme, pribudli aj
nové výťahy), dvere (jedny funkčné,
zvyšné vo forme vkusnej dekorácie),
lampy (v pivárni), pôvodné schodisko s typickým terazzovým povrchom, ale najmä pôvodné obloženie.
To pokrýva nosné monumentálne
nosné stĺpy, ktoré sú tiež zachovanou súčasťou konštrukcie.
Mimochodom, statické riešenie
(projekt vypracoval v roku 1950
architekt Herbert Zrnovský, autor
mnohých priemyselných podnikov
na Slovensku) je také výnimočné, že
sa vraj istá spoločnosť zaoberajúca
sa búraním budov vyjadrila, že spilku by veru demolovať nechceli.
Opálové obkladačky
Vráťme sa ešte k obkladačkám.
Budúci návštevník si ich teda

všimne na nosných stĺpoch a dovolíme si ho upozorniť, že sú to práve
tie, ktoré vyzerajú ako znečistené.
Špinavé však nie sú. „Kachličky sú
zreštaurované odborníkmi – to
bola jedna z podmienok pamiatkarov, že ich zachováme a doplnením vznikne kontrast pôvodného
a nového stavu. Tie, ktoré sa nedali
opraviť, sme nechali vyrezať na
mieru, keďže nejde o keramiku, ale
o opálové sklo,“ upresnil Robert Michalica, šéf MiddleCap Real Estate.
Spilka má päť nadzemných a jedno podzemné podlažie. To však
developeri šikovne rozdelili na dve
časti – v jednej je kuchyňa patriaca
k pivnej reštaurácii Svijany na prvom podlaží, pod ňou ešte technická miestnosť, ktorá ukrýva všetko,
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Lukratívny priestor:
Najvyššie podlažie ponúka
svetlú výšku 13,5 m.

FOTO: BARBORA JANČÁROVÁ

Nosné stĺpy: Dokázali uniesť
hektolitre piva, dnes sú aj
zaujímavou dekoráciou.

FOTO: BARBORA JANČÁROVÁ

FOTO: BARBORA JANČÁROVÁ

Priestranná: Piváreň
sa rozkladá na 1250 m2.

Pôvodný výťah:
V pôvodnej spilke
bol jediný.

Unikátne: Nových
nájomníkov čaká
jedinečný presitor.

FOTO: BARBORA JANČÁROVÁ

Chladnička: Pri teplote
12 stupňov tu odpočívajú
tanky s pivom Svijany.
čo nebolo možné umiestniť na budovu. „To je pri rekonštrukcii kultúrnych pamiatok najväčší problém – že nemôžete nič špatiť fasádu
ani strechu. Pri nových budovách
s umiestnením rozvodov počítate
a skryjete ich hneď pri projektovaní, tu sme museli byť veľmi vynaliezaví,“ hovorí R. Michalica.
Veľkolepý priestor
„Každá pamiatka sa musí obnoviť tak, aby sa do nej vrátil život.
Lebo urobiť to pekne, ale bez oživenia a funkcie, to nemá zmysel.
Zas by len chátrala, potrebuje ľudí,
život,“ vysvetľuje Robert Michalica.
Nová funkcia a využitie spilky sú už
jasné – administratívne centrum.
A budúci nájomníci sa veru majú
na čo tešiť! Veľkorysé priestory so

svetlou výškou 6 metrov, na najvyššom podlaží pod kupolou dokonca neuveriteľných 13,5 metra.
Plus obrovská panoramatická terasa. „Tento priestor čaká na špeciálneho zákazníka,“ verí Michalica.
Rozhodne. Monumentálny priestor pripomína vďaka obrovskej
kupole nad hlavou chrám. Otvor
uprostred strechy, ktorým kedysi unikali pary z kvasenia piva
(a ktorá predbehla dovtedy povolenú výšku v lokalite na špeciálne
povolenie Ministerstva národnej
obrany) nahradil presklený svetlík,
ktorý vnáša do priestoru kupoly
svetlo.
Medzi požiadavky pamiatkarov
patrilo aj zachovať zelenú farbu kupoly. Farba mala čo najviac koreš-

FOTO: BARBORA JANČÁROVÁ

Cit pre detail: Piváreň
SPILKA beer & restaurant
dizajnoval Iľja Skoček.
pondovať s vežou susedného evanjelického Nového kostola. Keďže
vzhľadom na iné zloženie ovzdušia
– vrátane znečistenia – než aké bolo
v 50. rokoch, by medená strecha
zoxidovala dočierna a nie dozelena,
nechali reštaurátori vyrobiť zelenú
krytinu špeciálne pre tento účel.
Odkaz na pivnú históriu
Prvého obyvateľa už zrekonštruovaná spilka má. Štýlového,
s jasným odkazom na pôvodný
účel budovy. Český pivovar Svijany.
Reštaurácia SPILKA beer & restaurant sa rozprestiera na prvom podlaží, na 1 250 m2. Na mieru zákazníka ju dizajnoval známy slovenský
architekt Iľja Skoček. V centre unikátneho priestoru je umiestnená
obrovská „chladnička“ s pivnými

tankami, obkolesená desiatkami
väčších či menších stolov – podľa
toho, na akú spoločnosť budú mať
hostia náladu. Okrem ohromného
výčapného barového pultu – s dĺžkou 8,35 metra – originálnych thonetiek na sedenie, využil množstvo
praktických vychytávok. Napríklad háčiky na kabelky na stoloch,
zásuvky na nabíjanie mobilov aj
s policou na ich odkladanie skryté
za lavicami. Aby zabránil nepríjemnej ozvene v rozľahlej miestnosti,
dosky stolov nechal zospodu potiahnuť filcom. Už len otvoriť.
Podľa našich informácií by mala
testovacia prevádzka začať 5. októbra. Naplno by mala reštaurácia
fungovať 15. októbra.
(maca)
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Loď Prezident Masaryk: Na vodu ju spustili v októbri 1930,
tento rok by oslávila deväťdesiatku.
FOTO: ARCHÍV E. H.

FOTO: ARCHÍV E. H.

FOTO: ARCHÍV E. H.

Lode pána prezidenta
Dve plavidlá pokrstili v prvej polovici 20. storočia menom T. G. Masaryka. Jedno dnes
slúži vodákom, druhé stretol smutný osud

L

en pred rokom vzniklo v Starom Meste nové námestie
nazvané podľa prvého československého prezidenta T. G. Masaryka. Stojí na ňom neveľká socha
veľkého štátnika, od známeho prvorepublikového sochára Ladislava
Šalouna. Bratislavu však oveľa skôr
s menom Masaryka spájali dopravné
prostriedky - civilná a vojenská loď.
Veľkolepý dar
Rok 1930 bol pre vtedajšieho prezidenta zaujímavý – veď sa v dobrom zdraví dožil osemdesiatky. A že
aj dostal dary hodné prezidenta! Pre
jeho cesty prezidenta bol vytvorený
špeciálny salónny vozeň Aza 1-0080,
no a pre cesty na vode zasa loď - hoci
aj presne nestihla okrúhle narodeniny prezidenta. V roku 1929 začali

v Lodeniciach v Komárne stavať
bočnokolesový remorkér s menom
Prezident T. G. Masaryk. Loď na svoju dobu modernú, nie parnú - ale už
motorovú. Bola to revolučná konštrukcia, lebo ani väčšie lodenice si
na vyvedenie výkonu motora k bočným kolesám netrúfali. Loď mala
dĺžku 63 metrov, posádku 12 členov.
Spustenia na vodu a krstu v roku
1932 sa prezident Masaryk zúčastnil
osobne. Loď existuje doteraz, je vo
vlastníctve Klubu vodáctva a raftingu Starý Dunaj, trvalo kotví na Jaroveckom ramene, ako ich základňa.
Hliadková loď Prezident Masaryk
V polovici 20. rokov 20. storočia
sa československé vojnové loďstvo
skladalo len z dvoch delových člnov,
z ôsmich motorových vlečných čl-

nov, šiestich strážnych, dvoch spojovacích, troch hliadkových a dvoch
mínových člnov. K tomu zmes malých lodí a pontónov či veslových mínových lodičiek schopných položiť
jednu riečnu mínu.
Ich úlohou malo byť zabrániť maďarskej flotile prekročiť Dunaj a najmä zabrániť vojenskému výsadku
na ČSR stranu. Bolo jasné, že s touto
flotilou, aj proti siedmim maďarským
delovým člnom a ďalšej menšej lodnej
výzbroji je to nadľudská úloha. Československo problém začalo riešiť.
Najprv politicky, uzatvorením Malej
dohody, druhým riešením bolo posilniť vojenskú prítomnosť na Dunaji.
ČSR k tomu malo skvelú základňu –
Škodove závody vyrábajúce zbrane
a prenájom Lodenice Komárno. Už

v roku 1927 sa začalo s plánmi vo februári 1929 bola zadaná objednávka
v hodnote takmer 7 miliónov korún
a už v októbri 1930 loď Prezident Masaryk s dĺžkou 47,5 metra a výtlakom
210 ton spustili na vodu. Tento rok by
teda oslávila devätdesiatku.
Museli ju prerábať
Žiaľ, nie nadlho. Konštruktéri sa
inšpirovali podobnou konštrukciou
z Rakúska, no našim pomerom nevyhovovala a bolo ju treba viackrát
opravovať, ba aj prerábať. Až 8. augusta 1931 oficiálne prevzatá do vojenskej služby.
Napriek počiatočným technickým problémom to bola krásna loď.
A dobre vyzbrojená. V dvoch delových vežiach po dve 66 mm delá od
Škodovky s dostrelom do diaľky až
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Tajný život mestských častí

Andy Sváková sa rozhodla prejsť Bratislavu krížom-krážom

Andy
Sváková:
Pri počítaní
krokov
objavuje
hlavné mesto.

Má

FOTO: FACEBOOK

11,5 km – to sú na tie časy veľmi
dobré čísla. K tomu dve guľometné
veže s dvomi ťažkými guľometmi
ráže 7,92 mm, kde bolo možné pripevniť ešte tretí, protilietadlový.
Loď mohla niesť desať riečnych mín,
posádku tvorilo od 38 do 44 mužov.
Prezident Masaryk ako typ lode
nemal byť len jeden, Škodovka plánovala ešte jedného – možno dvoch.
Aj preto cena bola relatívne nízka,
lebo sa počítalo, že na ďalších stratu
dobehnú. Nakoniec sa tak nestalo.
Zhabaná Nemcami
Československá flotila vydržala
do začiatku apríla 1939. Plavidlá
zhabali Nemci a 18. apríla bola podpísaná dohoda o prevzatí všetkých
vojenských plavidiel niekdajšej československej dunajskej flotily. Spolu
s ostatnými v máji 1939 odplávala
do Linza aj naša najväčšia loď Prezident Masaryk. No už premenovaná
na Bechelaren, po mýtickom hrdinovi z cyklu o Niebelungoch Rüdigerovi
von Bechelaren.
V roku 1943 loď absolvovala rekonštrukciu a modernizáciu. Boli
osadené dva dieselové ponorkové
motory MAN, odstránili sa komíny,
čím sa znížila silueta lode a spaliny
sa odvádzali výfukmi po bokoch.
Keďže sa zmenil aj charakter vojny a významným sa stalo letectvo,
na uvoľnené miesto po komínoch
pribudol 20 mm protilietadlový
štvorkanón a vykonali sa ďalšie
menšie zmeny. V zime 1945 bojovala
pri Budapešti, po spotrebovaní 66
mm streliva dostala dva ponorkové
88 mm kanóny a v apríli ešte stihla
potopiť dva delové člny sovietskej
dunajskej flotily. Koniec vojny ju zastihol v Linzi, kde sa vzdala Američanom. V roku 1947, už odzbrojená,
sa vrátila do Bratislavy. Do služby sa
vrátila v 1951.
Zošrotovaná
V tom čase už sa zmenila vojenská
situácia. Československá republika
nemala na Dunaji priameho nepriateľa a takáto výkonná loď stratila
zmysel. Po úvahách zmeniť ju na
protilietadlovú loď či rozšíriť jej palubu nadstavbou a urobiť z nej výletnú loď, nakoniec sa trup už bez nástavieb používal ako sklad. Smutný
osud našej najväčšej vojnovej lode sa
dokonal v roku 1978 - bezo zvyšku ju
zošrotovali.
Ernest Húska, vedúci referátu
kultúry MČ Staré Mesto, bývalý
riaditeľ STM-Múzeum dopravy
Bratislava

niekoľko vysokých škôl, vrátane psychológie
či práva, pomáhala s kampaňami Ivete Radičovej aj Braňovi Gröhlingovi So svojím startupom sa
dostala do Sillicon Valley, získala Fulbrightovo štipendium, vďaka ktorému pracovala v Svetovej banke vo
Washingtone – a v prvej dekáde druhého milénia bola
aj poslankyňou staromestského zastupiteľstva. Spolu
s Marcelom Dzurillom vtedy vypracovali projekt na
revitalizáciu Jakubovho námestia - a odvtedy Jakubák
žije. Andy Sváková je šikovná hlavička – ale na rozdiel
od známeho príslovia má aj „v nohách“. Zhruba pred
rokom ju totiž opantala chôdza. Chôdza po Bratislave.
10 000 krokov
Celé to vraj vzniklo tak, že jej kvôli korone skončili
hodiny jógy a potrebovala náhradnú fyzickú aktivitu.
Hoci tvrdí, že jej jediným cieľom bol - a stále - je výlučne počet krokov, aj vedľajší efekt – spoznávanie neznámych zákutí, ľudí a života v hlavnom meste – ju baví.
Pôvodných 10 000 krokov naordinovaných smartfónmi ako denný ideál, postupne narastal. Dnes Andy
chodí každý deň dve až tri hodiny. „Na začiatku som
mala niekoľko okruhov – štandardný bol napríklad
Most Apollo, Starý most, Nový most, most Lafranconi.
Lenže po čase to začala byť nuda a keď som pochodila
celé Staré Mesto, vybrala som sa do ostatných mestských častí. Rača, Lamač, Koliba, celý Ružinov, Petržalka...,“ hovorí. Denne prejde vyše 12 kilometrov.
Ako sa mení mesto
Prechádzky mestom priniesli Andy nečakané bonusy. „Napríklad som zrazu zistila, ako je Bratislava pre-

pojená – v zmysle, že som si vizualizovala mapu mesta
a zistila som, že mnohé miesta sú pri sebe bližšie, než
som predpokladala. Stačilo ísť pešo.“
Pravidelné putovanie jej dáva prehľad o tom, čo sa
v meste zmenilo. Čo nové sa otvorilo, čo zaniklo, kde
ako ľudia žijú. Aby sa vyhla nepríjemným prekvapeniam, ktoré občas zažila pri používaní Google Maps,
stiahla si české mapy, na ktorých sú trasy vyznačené
turistami.
Mestská záhradka
Andy priznáva, že luxus chodiť denne dve až tri hodiny po meste si nemôže dovoliť každý. Ona má tú výhodu, že pri tom dokáže aj pracovať. Dokonca lepšie.
„Zistila som, že počas chôdze prídem na kopec dobrých
nápadov. A vybavím aj veľa pracovných vecí. Hlava je
čistá, mám pocit, že by som mala celý deň chodiť, lebo
vďaka tomu vyriešim všetko a stále mám pritom kopec
času,“ vysvetľuje.
Čo ju vraj prekvapilo, že počas prechádzky po meste
sa človek môže celkom slušne najesť. Nie v reštauráciách, hoci aj tie si dopraje a objavila veľa dobrých. „Všade
je strašne veľa ovocia, černice, jablká... A napríklad na
Dlhých dieloch som v parku našla výborné hrušky!“
Čo sa dá vidieť v Lamači?
Zo svojich potuliek dáva správy na sociálnych sieťach. Odtiaľ získava aj tipy na zaujímavé miesta. „Minule som sa pýtala, čo sa dá vidieť v Lamači - a ľudia sa
smiali. Že čo sa už môže dať vidieť v Lamači! Ale prečo?
Nakoniec sa ukázalo, že je tam veľmi pekné kúpalisko
a pôsobivý kostol sv. Rozálie. No a bola som pozrieť aj
bývalé bydlisko mafiána Piťa,“ vypočítava.
V Rači ju zaujala stará časť štvrte, v Ružinove ju prekvapilo, ako pekne majú ľudia upravené záhradky pred
panelákmi. Za Mostom Apollo objavila mestskú džungľu – „ľudia tam jazdia na koňoch“. Zaujíma ju, ako sa
ľudia starajú o svoje domy a priestor okolo nich. „Objavila som množstvo pekných vnútroblokov, s obrovskými stromami, o ktorých pri pohľade zvonku netušíte.
Len škoda, že nie sú poľudštené, tí ľudia tam jednoducho nefungujú,“ konštatuje sklamane.
Tak trochu exot
Okrem toho, že objavila zaujímavé zákutia, bistrá
a reštaurácie, stala sa Andy Sváková živým smerovníkom. „Dobre sa orientujem, takže vždy, keď sa ma niekto spýta, kde sa nachádza to či ono – podnik, obchod,
opravovňa -, viem ho nasmerovať. Mimochodom, zaujímavým zistením bolo, že v Bratislave stále ostali malé
špecializované obchody či krajčírske dielne.“
Andy rada komunikuje s obyvateľmi iných mestských častí, no je pre nich vraj trochu exotom. „Táto intermestská turistika tu veľmi nefunguje. Vždy sú prekvapení, keď poviem, že som zo Starého Mesta. A čo tu
robíte? – pýtajú sa. Nejde im do hlavy, keď odpoviem, že
skrátka len chodím,“ vraví.
Ešte je čo objavovať
Andy Sváková je presvedčená, že v Bratislave sa dá
ešte objaviť veľa zaujímavého – „len sa musíš pozerať
a hľadať“. Ona sama to plánuje robiť aspoň do osemdesiatky.
(maca)
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Záhadné vraždy, aj príbehy
psích najdúchov

Začítajte sa do jesennej ponuky noviniek zo Staromestskej knižnice
Klbko zmijí.
Dominik Dán, Ikar 2020

Povedz mi, ako
chrániť prírodu.
Sophie De
Mullenheim.
Stonožka 2020,
pre deti
od 6 rokov

D

ve vraždy. Na prvý pohľad žiadna súvislosť. Doma v posteli zastrelili okresného prokurátora a o dva dni aj kandidáta
na starostu mestskej časti. Meno zavraždeného prokurátora je spojené s korupciou.
Po objavení a vypočutí jeho asistentky sa
prípad síce začína vyjasňovať, no detektív
Richard Krauz veľmi rýchlo zisťuje, že riešenie dvoch
vrážd vôbec
nebude jednoduché.

K

Manželka a vdova. Christian
White, Tatran 2020

K

ate je úplne podriadená svojmu mužovi
Johnovi. Život bez neho si nevie predstaviť. Jedného dňa zistí, že manžel už nejaký
čas nepracuje v nemocnici a ona o tom ani
netušila. S hrôzou si uvedomí, že žila s človekom, ktorý bol pre ňu cudzincom.
Abby pracuje ako predavačka v supermarkete. Stará sa o manžela Raya
a o deti, so svojím životom je spokojná. Odlišné osudy oboch hrdiniek sa
postupne zlievajú do jedného celku. Obe sa snažia zachrániť svoje rodinu.

Krásny život tučniakov.
Ivana Alexi, Ikar 2020

M

iriam má dvadsaťšesť a žije život zamestnanej ženy bez záväzkov. Miluje svoju babi a psa, ktorý sa k nej náhodne pridal na
ulici. Jej babi, jej opora však náhle zomrie. Miriam nachádza útechu v mailovej komunikácii
s neznámym, ktorá prerastie do osobnejšieho
vzťahu. Akú úlohu zohrajú tučniaky a jeden
príbeh dvoch
autorov, ktorý
nemal nič spoločné s realitou?

Hrady pre deti. Viera
Poláková, Daniel Kollár.
Dajama 2020

Ď

alšia kniha z edície Výlety s deťmi ponúka 25 najkrajších výletov pre deti po
hradoch západného Slovenska. Množstvo informácií, textov, fotografií a ilustrácií je ideálnym námetom na plánovanie rodinných výletov a zmysluplného trávenia voľného času s deťmi. Doplnkom knihy je aj maľovaná mapa západného Slovenska s naznačenými výletmi na hrady. Súčasťou mapy sú nálepky
jednotlivých hradov.

Ebík a Edko.
Michaela Kalamárová.
FemCode 2020,
pre deti od 8 rokov.

niha prináša odpovede
na vyše 200 otázok, ktoré odhalia neuveriteľné bohatstvo našej planéty a ukážu, čo robiť, aby sme ju chránili. Odpovie vám na otázky:
Čo je to uhlíková stopa? Existujú ohrozené druhy rastlín?
Čo je to odlesňovanie? Kto je
to pytliak? A ešte oveľa viac...

E

bík a Edko nie je hocijaká rozprávka. Nájdete v nej príbehy zo života
mnohých psíkov. Niektorí našli svoj
domov po boku ľudí hneď, no niektorí to šťastie nemali. Kniha je určená
deťom, ale rovnako i dospelým. Mala
by sa dostať do každej rodiny, ktorá
zvažuje, že si zaobstará štvornohého
kamaráta. Nájdete v nej aj zoznam
toho, na čo by sa mala rodina pripraviť, ak sa rozhodne darovať domov
novému členovi.

Flórin prírodný
ateliér. Výtvory
z listov, šišiek
a kamienkov.
Kristína
Digmanová.
Tatran 2019,
pre deti od 9 rokov.

V

šade na zemi ležia šišky,
kamene, listy a semienka. Môžeš z nich vyrobiť veľa
zaujímavých vecí. Potrebuješ
iba papier, lepidlo, farbu a fantáziu. Listy môžeš premeniť na
strašidlá, ryby a vtáky, šišky
na veselých psíkov a obal z gaštana na milých ježkov alebo lienky. Jedinečná kniha plná inšpirácie.
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Na odchode

On the leave

Briti žijúci v Slovenskej republike majú
možnosť zachovať si terajší status

Britons living in Slovakia have a chance
to keep their current status

V Starom Meste žije mnoho cudzincov. Dostať sa
k informáciám o dianí
v mestskej časti, alebo jednoducho k informáciám,
ktoré potrebujú pre svoju
život u nás, je často problém. Preto sme spojili sily
Migračným informačným
centrom a od septembra
je súčasťou Staromestských novín pravidelná
rubrika Cudzinci v Starom
Meste.

T

he end of 2020 marks an
important milestone for
the nationals of United Kingdom of Great Britain and Northern
Ireland (UK) and their family members who live in Slovakia or plan to
move here. From January they lose
the status of EU nationals and they
will be subject to the same rules on
residence as all other migrants from
countries outside of the EU.
UK nationals who already live
in Slovakia or who will come here
until 31 December are protected
by the Withdrawal Agreement. The
agreement grants them equal status
as that enjoyed by the EU nationals.
However, they have to meet certain
conditions. This is a very important
and time-limited period in the life of
UK nationals. There are more than
2,600 of them living in Slovakia, out
of whom more than 400 reside in
the Old Town.
Free support and advice
The International Organization
for Migration (IOM) offers them
free of charge support with securing their residence rights as well as
counselling about business, study
and other areas of life affected by
the UK’s departure from the EU.
„Between June and the end of
August more than 40 nationals of
United Kingdom contacted IOM and
we provided them with more than
100 consultations. Our website had
more than 4,400 unique visitors for
the first three months. Most clients
contact us by phone or email. However, we have had clients whom we
support by accompanying them to
certain offices. We provide them
with complex assistance with registering their residence and with

+421 908 342 340.
„Služby sú určené primárne ľuďom, ktorí pre jazykovú bariéru,
zdravotné postihnutie, bariéry
v gramotnosti či pre chýbajúci prístup k technológiám nemajú dostatok informácií, nerozumejú presným
požiadavkám, nevedia alebo nemôžu registrovať svoj pobyt na Slovensku. Z týchto dôvodov môžu čeliť
problému, ako si zabezpečiť pobyt
na Slovensku po odchode Británie
z EÚ,“ dopĺňa Z. Vatráľová.
Informačné stretnutia
Ak to pandemická situácia a opatrenia dovolia, IOM zorganizuje na jeseň v krajských mestách stretnutia
s britskými občanmi. Dozvedia sa
o dopadoch odchodu Veľkej Británie
z EÚ na ich ďalší život na Slovensku
a môžu prebrať svoje otázky s právnikmi IOM. Dve zo stretnutí sú plánované aj v Bratislave.
„Na stretnutiach budeme poskytovať osobnú pomoc občanom Spojeného kráľovstva, ktorí sa dostávajú
k informáciám inak ako online.
Aj takto by sme služby s informáciami radi dostali k čo najširšej skupine britských občanov. Informácie
o stretnutiach
budú zverejnené na plagátoch
na
výlepných
plochách miest
a na webovej
stránke www.
u k n a t ion a l s .
iom.sk,“ uzatvára Zuzana Vatráľová.
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oniec roku 2020 je dôležitým míľnikom pre
britských občanov a ich
rodinných príslušníkov, ktorí žijú
na Slovensku alebo sa sem plánujú
presťahovať. Od januára strácajú
postavenie občanov Európskej únie
(EÚ) a budú sa na nich vzťahovať
rovnaké pobytové pravidlá ako na
všetkých cudzincov pochádzajúcich
z krajín mimo EÚ.
Britov, ktorí sa už nachádzajú na
Slovensku, alebo sem pricestujú do
31.decembra 2020, chráni tzv. Dohoda o vystúpení. Tá im zaručuje
zachovanie rovnakého postavenia,
ako majú v súčasnosti ako občania
únie. Musia však spĺňať presne stanovené kritériá. Ide o veľmi dôležité
a časovo prísne obmedzené obdobie
v živote britských občanov. Na Slovensku ich žije vyše 2 600, z toho
viac ako 400 býva v Starom Meste.
Bezplatná podpora
a poradenstvo
Medzinárodná organizácia pre
migráciu (IOM) poskytuje bezplatnú podporu pri zabezpečení pobytových práv a poradenstvo o podnikaní, štúdiu a ďalších sférach života
na Slovensku, na ktoré má vplyv odchod Veľkej Británie z EÚ.
„Od júna do konca augusta 2020
sa na IOM obrátilo už vyše štyridsať
občanov Spojeného kráľovstva, ktorým sme poskytli viac ako stovku
konzultácií. Našu webovú stránku
navštívilo za prvé tri mesiace viac
ako 4 400 ľudí. Klienti poradenstvo
využívajú najmä telefonicky alebo emailom, niektorých klientov
osobne sprevádzame na úrady.
Poskytujeme im komplexnú
pomoc pri registrácii pobytu
a pri vybavení si potrebných
dokladov,“ hodnotí vedúca Úradu IOM v SR Zuzana
Vatráľová.
Občania UK, ktorí si potrebujú zabezpečiť pobytové práva na Slovensku po
vystúpení ich krajiny z EÚ, nájdu
základné informácie na webovej
stránke IOM www.uknationals.
iom.sk. Na IOM sa môžu obrátiť
aj emailom na UKnationalsSK@
iom.int a telefonicky na čísle

applying for the documents they
need,“ explains the head of IOM office in Slovakia Zuzana Vatráľová.
UK nationals who need to secure
their residence rights in Slovakia
after their country has left the EU
can find the basic information on
IOM website www.uknationals.iom.
sk. They can contact IOM by email
at UKnationalsSK@iom.int and by
phone at 00421 908 342 340.
„The services are primarily intended for people who face specific
challenges, such as people living
with disabilities, those with chronic
illness, language and literacy barriers, or barriers in accessing technology. These people may not have
enough information, understand
the exact requirements and procedures, or don’t know how or cannot
register their residence in Slovakia
and can consequently face problems
with securing their residence rights
now that the UK has left the EU,“
adds Zuzana Vatráľová.
Information meetings
Provided that the pandemic situation and adopted measures enable
it, IOM will organize meetings with
UK nationals in all eight regional capitals in autumn. UK nationals will
learn information about the impact
of UK’s departure from the EU on
their life in Slovakia and will have
a chance to discuss their questions
with IOM legal counsellors. Two of
these meetings will be held in Bratislava.
„At the meetings we will provide
personal support to UK nationals
who access information by other
than online means. We want that
the information on our services reaches as many UK nationals living
in Slovakia as possible. Information
about the meetings will be available
on posters around the cities as well
as on our website www.uknationals.iom.sk,“ concludes Zuzana Vatráľová.
Pripravilo: Migračné informačné
centrum Medzinárodnej
organizácie pre migráciu/Prepared
by Migration Information Centre of
the International Organization
for Migration
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Posudková činnosť ukáže,
akú pomoc potrebujete

Sociálne služby v Starom Meste zabezpečuje Seniorcentrum,
postarajú sa o odkázaných, prinesú aj obed

M
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Posudková činnosť

estská časť Bratislava-Staré Mesto vykonáva zdravotnú a sociálnu posudkovú činnosť na účely
posúdenia odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby a na
účely posúdenia odkázanosti na
sociálnu službu.
Sociálna služba sa poskytuje ambulantnou, terénnou, pobytovou
alebo inou formou podľa nepriaznivej sociálnej situácie a prostredia,
v ktorom sa fyzická osoba zdržiava.

N

K žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu je potrebné doložiť vyjadrenie o zdravotnom stave žiadateľa (prípadne odborné lekárske nálezy, prepúšťacie
správy). Všetky tlačivá sú dostupné
na webovej stránke mestskej časti
www.staremesto.sk v sekcii Občan/
Tlačivá/Sociálne služby a zdravotníctvo.
Mestská časť posudzuje odkázanosť na tieto sociálne služby:
 zariadenie pre seniorov,

 riadi sa zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych
službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991
Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších
predpisov

Na koho sa obrátiť

Kompletné sociálne poradenstvo ohľadom posudkovej činnosti pre občanov s trvalým pobytom v bratislavskom Starom Meste a pre ich rodinných príslušníkov poskytuje Mgr. František Pozdech. Kontaktovať ho môžete mailom na frantisek.pozdech@staremesto.sk, telefonicky na tel. č. 02/ 59 246 396 alebo
osobne priamo na Miestnom úrade Bratislava-Staré
Mesto na Vajanského nábreží 3, oddelenie inklúzie,
sociálnych vecí a kultúry, kanc. 020/b dvor.

 zariadenie opatrovateľskej služby,
 denný stacionár,
 opatrovateľská služba
Výsledkom posudkovej činnosti je
posudok a rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu, ktoré sú
potrebné k poskytovaniu sociálnej
služby.
V mestskej časti Bratislava-Staré
Mesto zabezpečuje sociálne služby
Seniorcentrum Staré Mesto - opatrovateľskú službu (aj rozvoz obedov)
a pobytovú službu v zariadeniach.
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Ako sa dostať
na miestny úrad

Na miestny úrad sa dostanete
pešo, autom (v okolí úradu sú platené parkovacie miesta BPS, aj parkovacie miesta vyhradené pre invalidov), ale aj pohodlne električkami
č. 1 a 4 (zastávka Nám. Ľ. Štúra).

Máte viac detí? Prispejeme vám na ich záľuby

áklady na výchovu detí rastú. Mnohé rodiny
majú problém finančne zvládnuť požiadavky školy, na pokrytie voľného času už potom peniaze neostávajú.
Záleží nám na tom, aby aj deti z početnejších
rodín v Starom Meste mali šancu venovať sa
svojím záľubám – a to bez toho, aby ukrátili svojich súrodencov.
Mnohodetné rodiny v našej mestskej časti aj
tento rok môžu požiadať o finančný príspevok
vo výške max. 100,- € na jedno dieťa. Príspevok
je možné poskytnúť jedenkrát do roka a týka sa
rodín s najmenej štyrmi nezaopatrenými deťmi.
Poskytuje sa výlučne na platby realizované
po 1. januári príslušného kalendárneho roka. Je

možné využiť ho napríklad na preplatenie nákladov spojených s navštevovaním základnej umeleckej školy (ZUŠ), jazykového vzdelávania,
záujmovej činnosti v centrách voľného
času, športových kluboch, či náklady na
návštevu jazykového vzdelávania v materskej škole.
Žiadosť je potrebné
podať najneskôr do 15.
októbra 2020 do podateľne Miestneho úradu na
Vajanského
nábreží 3
alebo pria-

KONTAKTNÁ OSOBA:
MGR. ANDREA ŠOTNÍKOVÁ, ODDELENIE SOCIÁLNYCH VECÍ,
DVOR 020/C, TEL.: 02/592 46 391, andrea.sotnikova@staremesto.sk

mo na referát inklúzie a sociálnych vecí. Bližšie
informácie o poskytovaní finančného príspevku
mnohodetným rodinám sú dostupné na webovej stránke mestskej časti www.
staremesto.sk, tlačivo nájdete
v sekcii Občan/Tlačivá/Sociálne služby a zdravotníctvo.
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Nevzdávame to:
Zvyčajné letné
aktivity úspešne
nahradil
nordic walking

M
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imoriadna situácia v súvislosti s Covid-19
narušila naše zvyčajné letné aktivity pre
staromestských seniorov v Dennom centre na
Heydukovej ulici a v Staromestskom centre
kultúry a vzdelávania na Školskej 14.
Oddelenie inklúzie sociálnych vecí a kultúry sa
však vynašlo a pre staromestských seniorov pripravilo celkom nový, mimoriadny letný program
– bezplatný kurz nordic walking.
Kurz sa uskutočnil počas letných mesiacov na
Železnej studničke. V štyroch termínoch si ho vychutnalo vyše tridsať seniorov.
Nordic walking palice sme zapožičali zdarma,
kurz viedla profesionálna sprievodkyňa nordic
walkingu Eva Soldánová.
Podobné aktivity pre seniorov plánujeme
a budeme organizovať aj v budúcnosti.
#spolutozvladneme

S cieľom podporiť myšlienku aktívneho starnutia a medzigeneračnej
spolupráce, Klub Luna Senior Friendly, o. z. a OZ Bagar pripravili v rámci
mesiaca úcty k starším V. ročník podujatia Senior Friendly 50 +,
ktorý sa uskutoční v dňoch 23.10. - 24.10. 2019 v Zichyho paláci
na Ventúrskej 9 v Bratislave.

Piatok 23.10.2020
9.00 - 13.00
Konferencia: Aktívne starnutie a medzigeneračná spolupráca.
(program a prihlasovanie na www.seniorfriendly.sk)
17.00 - 20.00
Slávnostné vyhlásenie víťazov V. ročníka súťaže o ocenenie
Senior Friendly 2020 a vernisáž viacgeneračných fotografií
víťazov súťaže Krásne Spolu.
Vstup na pozvánky.

Sobota 24.10.2020

Počas soboty od 10. do 17. hodiny je pre Bratislavčanov aj návštevníkov
Bratislavy všetkých vekových kategórií pripravený zaujímavý program,
z oblasti zdravia, medicíny, výživy a životného štýlu, tréningu pamäti,
pohybových aktivít, ortopedických pomôcok a mnohých ďalších.
Súčasťou podujatia budú aj workshopy, besedy a poradenstvo s odborníkmi,
ako aj stretnutia s inšpiratívnymi seniorskými osobnosťami, medzigeneračná
módna prehliadka a tvorivé dielne pod názvom: Tvorivosť nepozná vek.
Vstup voľný.
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