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MAJSTER PRVEJ
TRIEDY

V šesťdesiatke sa stal
triednym prváčikov

Celkom nové
ihrisko:
Škôlkari
z Beskydskej
konečne
nemusia
kvôli ihrisku
absolvovať
prechádzku
na Račianske
mýto.

Zničený dvor materskej školy
sa zmenil na nepoznanie
Deti zo škôlky na Beskydskej ulici sa konečne môžu hrať na
vlastnom, modernom ihrisku so záhradou

M

aterská škola na Beskydskej ulici patrí v Starom
Meste k tým menším,
zvyčajne tu v dvoch triedach nie je
viac ako tridsať detí. Výhodný malého, rodinného kolektívu však už
takmer štyri roky zatieňoval fakt,
že malí škôlkari boli ukrátení
o vlastný dvor. Ten pri škôlke bol
zanedbaný, plný betónu a asfaltu, s minimom zelene, takže deti
museli za vonkajšími ativitami každý deň precupkať až do parku na
Račianske mýto.
Pravidelná cesta za pieskoviskom
a preliezkami je však už minulos-

ťou. Koncom októbra totiž mestská
časť v spolupráci so spoločnosťou
Finep dokončila kompletnú rekonštrukciu škôlkarskeho dvora. Spustnuté ihrisko sa zmenilo na nepoznanie, úprav sa dočkala aj budova
škôlky.
Sivé steny aj vyblednutý plot oživili farby. Maľby ozdobili aj múr,
ktorý škôlku obkolesuje – zvonka
i zvnútra -, schody výtvarníci zmenili na farebné pastelky.
Okrem dvora úpravami prešla aj
kanalizácia, dažďové zvody a dažďové koše. Škôlka dostala novú fasádu, sokel, zrealizovala sa aj izolá-

cia rozľahlej terasy. Mestská časť
tiež vymenila vonkajšie umývadlá.
„Asfalt a betón nahradila tráva,
deti dostali nové a bezpečné preliezky – nechýbajú certifikované
dopadové plochy. Som presvedčená, že to ocenia deti aj rodičia,“ teší
sa starostka Starého Mesta Zuzana
Aufrichtová. Ako dodáva, bonusom
je, že projekt dodržal aj najprisnejšie normy udržateľnosti. Okrem
zväčšenia zatrávnenia totiž pribudli
aj mlátové chodníky. „Vodozádržné
opatrenia ešte zvyšujú kredit ihriska,“ uzavrela Z. Aufrichtová.
Viac fotografií nájdete na s. 3
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V Bratislave sa revolúcia
začala o deň skôr

IE
CELOPLOŠNÉ TESTOVAN
Čo vás čaká na odbernom
mieste? Viac na s. 6
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KRÁSA STROHOSTI

Weinwurmova obradná
sieň židovského cintorína
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Toľko rokov mal skladateľ
Franz Liszt, keď prvý raz
koncertoval v Bratislave
VIAC SA DOČÍTATE NA S. 15

Staromestské vianočné trhy
tento rok nebudú
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žijeme dobu, ktorá je ťažká a komplikovaná. Zaručený recept na zvládnutie koronavírusovej pandémie nemá
nik. Vlády hľadajú riešenia, nasadzujú
opatrenia, snažia sa poučiť z prvej
vlny. Ich cieľom je spomaliť šírenie
ochorenia a zároveň minimalizovať
dopad opatrení na ekonomiku a budúcu kvalitu života. To isté sa deje na
úrovni samospráv.
Staré Mesto ustálo prvú vlnu príkladne. Boli ste skvelí, zodpovední
a disciplinovaní.
V čase prvej vlny sme sa intenzívne
starali o stovky seniorov v našich zariadeniach opatrovateľskej služby, ale
aj o seniorov odkázaných na pomoc
našich terénnych opatrovateliek. Dnes
sme v rovnakej situácii a zvládame
to dobre. Ďakujem všetkým, ktorí sú
s nimi v dennom obetavom kontakte.
Samostatnejším seniorom poskytla
samospráva podporu vo forme zvýhodneného Staromestského menu
doručovaného domov. Po vyhlásení
núdzového stavu sme od 26. októbra
tento systém spustili opäť.
V čase mimoriadneho a núdzového
stavu je ťažiskom aktivít samospráv
predovšetkým sociálna oblasť. Staré
Mesto však citlivo vníma aj dopad krízy na kultúrny segment.
V kultúre pracuje veľké množstvo
ľudí, ktorých pandémia pripravila
o živobytie. Staromestský Fond architekta Weinwurma preto vyhlásil dve
mimoriadne výzvy na podporu sociálnych a kultúrnych projektov.
Rok 2020 priniesol udalosti a situácie, ktoré do chodu samospráv zasiahli
veľmi negatívne. Namiesto napĺňania Staromestského programu 2019
– 2021 sa musíme sústrediť na nové
úlohy plynúce z pandemickej situácie.
Nik z volených zástupcov nečakal, že
namiesto rozvoja bude riešiť donášku
stravy pre seniorov, distribúciu rúšok,
náročnú logistiku súvisiacu s celoploš-

ným testovaním či karanténne byty.
V Starom Meste sme dobre fungujúci
a vyvážený tím – vedenie, poslanci
a zástupcovia miestneho úradu, my
všetci podávame slušný výkon a konáme v mene dobrého úradu. Sme v polovici volebného obdobia a môžem napísať, že napriek ťažkým okolnostiam sa
nám podarilo urobiť veľa užitočného.
Na zelenej lúke sme vybudovali
moderné Zariadenie opatrovateľskej služby Seniorcentra Staré Mesto.
Mestská časť má tak nové moderné
zariadenie na európskej úrovni.
Zrekonštruovali sme päť odborných
učební na staromestských základných
školách, vynovili a zmodernizovali sme
jedáleň základnej školy na Podjavorinskej ulici. Materská škola na Beskydskej má nový dvor s krásnymi hracími prvkami a projekt navyše spĺňa aj
kritériá udržateľnosti (vodozádržné
opatrenia). Aktuálne prebieha obnova
školského areálu na ZŠ Vazovova a pripravené sú projekty úprav areálov
ďalších základných škôl. Obrovským
krokom vpred bude chystaná nadstavba ZŠ Dubová – tento projekt významne rozšíri kapacity základnej školy.
Realizovali sme projekt odvĺhania
Pistoriho paláca, kompletnou rekonštrukciou prešla aj Zelená ulica v historickom centre. Zrekonštruovaný
Propeller priťahuje pozornosť milovníkov architektúry, ale priniesol mestskej časti aj oživenie kultúry. V čase
prvej vlny koronakrízy zohral dôležitú
úlohu aj ako vývarovňa s donáškou
jedla pre našich seniorov.
Na rok 2021 sme pripravili výsadbu
zelene v Starom Meste, iniciovali sme
právne úpravy v koncepcii nízkoemisných zón v hlavnom meste. Ako veľmi
efektívnu vyhodnocujeme spoluprácu
s občianskymi združeniami zameranými na odbornú údržbu zelene.
Nemožnu tu vymenovať všetky veci,
ktoré sa podarili. Korzo Horský park,
nové povrchy viacerých ulíc, nové rezidentské parkovacíie zóny, zavŕšenie
projektu blumentálskej cyklotrasy
či participačné procesy pri príprave
projektov na obnovu zóny Panenská –
v tomto volebnom období by sme radi
ukončili pilotný úsek a postupne začali
realizovať ďalšie časti zóny. Bude to
náročné, lebo pandémia mala negatívny dopad na rozpočet. No Staré Mesto
je hospodárne, verím, že to zvládneme.
Buďme zodpovední, zachovajme si
zdravý rozum a hlavu hore.
ZUZANA AUFRICHTOVÁ
starostka Starého Mesta

Koronakríza naruší aj vianočnú atmosféru: Staromestské vianočné
trhy nebudú, stromček a adventný veniec však chýbať nebudú.

Po

hlavnom meste zrušilo
vianočné trhy aj Staré
Mesto. „Do poslednej chvíle sme dúfali, že sa nám tradičnú vianočnú akciu podarí zorganizovať aj tento rok,
aj keď len v oklieštenej podobe. No
napokon sme dali prednosť zdravému rozumu a zodpovednosti
– a Staromestské trhy, ktoré sa zvyčajne konajú na Hviezdoslavovom
námestí, tento rok rušíme,“ uviedla starostka Starého Mesta Zuzana
Aufrichtová. Starostka dodáva, že
„stále hľadáme spôsob, ako tradič-

Staromešťanom
pribudne 380
parkovacích miest
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Vážení Staromešťania,
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V

bratislavskom Starom Meste do konca roka pribudne
ďalších takmer 380 parkovacích
miest určených výhradne pre obyvateľov s trvalým pobytom v mestskej časti. Desať percent z novovytvorených parkovacích miest bude
voľných – pre návštevy či remeselníkov. S realizáciou značenia na pät-

nú vianočnú atmosféru priniesť
na Hviezdoslavovo námestie a do
Starého Mesta aj tento rok - pri dodržaní všetkých bezpečnostných
opatrení a nariadení“.
Ani tento rok však nebude chýbať vianočný stromček a adventný veniec, ktorý bude umiestnený
na prekrytej 70-metrovej „dunajskej“ fontáne, ktorá sa ťahá stredom
námestia. Vianočný stromček by mal
zažiariť najneskôr do 4. decembra, presný termín zatiaľ mestská
časť nešpecifikovala.
nástich uliciach sa začalo už 7. októbra, pre nepriaznivé počasie a celoplošné testovanie sa však termíny
posunuli. Robím všetko pre to, aby
sme značenie dokončili v novembri.
V rezidentskej parkovacej zóne Starého Mesta je aktuálne 3 456 parkovacích miest, nedávno pribudli rezidentské parkovacie miesta na uliciach
Vlčkova a Dohnalova.

Slovenská pošta varuje
pred podvodnými
mailmi

S

lovenská pošta vyzýva klientov
k opatrnosti pred falošnými
e-mailami. Odosielateľ od adresátov pýta poplatok za doručenie
zásielky a cez webový odkaz ich
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Pomôžte nám kreovať dobrú správu
vecí verejných

Dvor pri MŠ Beskydská:
Pozrite sa, ako sa zmenil

M

estská časť Bratislava-Staré
Mesto sa zapojila do
projektu,
ktorého
cieľom je podpora
kvalitnej územnej samosprávy a získanie certifikácie Centra expertízy
Rady Európy na území
Slovenska a Európskej
značky excelentnosti (European Label of
Governance Excellence
– ELoGE).
ELoGE sa udeľuje samosprávam, ktoré dosiahli vysokú celkovú
úroveň dobrej správy vecí verejných na základe referenčných kritérií v rámci hodnotení, ktoré umožňujú miestnym orgánom spoznať
ich silné a slabé stránky pri poskytovaní verejných služieb miestnej
komunite a výkone ich činností.
Na to, aby sme prešli certifikáciou, potrebujeme pomoc vás, Staromešťanov. Stačí, ak vyplníte dotazník, ktorý sa zaoberá prieskumom
verejnej mienky na
tému komunálnej politiky a služieb poskytovaných samosprávou. Cieľom dotazníka je zistiť, aké majú
obyvatelia mestskej
rovno presmeruje na platobnú
bránu, kde má adresát zadať svoje
údaje z platobnej karty. Odosielateľom týchto mailov nie je Slovenská
pošta, a preto by klienti nemali na
takéto maily reagovať. Ide o podvod, kde je zneužité meno Slovenskej
pošty. Slovenská pošta sa už obrátila
na orgány činné v trestnom konaní.
Na falošné e-maily upozorňuje
Slovenská pošta aj na svojej webovej stránke www.posta.sk. Cez
banner upozorňujúci na falošné
maily sa klienti prekliknú na podstránku, kde sú uvedené všetky potrebné informácie, ako zákazníci

FOTO: MIROSLAV VRÁBEL
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časti skúsenosti so samosprávou a jej
aktivitami a aké majú na ne názor.
Účasťou na tomto prieskume a vyslovením názoru môžete prispieť
k zlepšeniu miestnej demokracie.
Účasť na prieskume je dobrovoľná a všetky informácie, ktoré
poskytnete, sa použijú iba v anonymizovanej podobe. S jednotlivými
odpoveďami nebude možné nikoho
stotožniť. Dotazníkový zber prebieha
až do 30. novembra
2020.
Dotazník získate
po načítaní QR kódu.
Ďakujeme, že nám
pomáhate vytvoriť
dobrý úrad.
rozlíšia, že ide o podvodný mail.
Na stránke sú aj ukážky, ako môžu
takéto falošne maily vyzerať. Dôležite je na takéto maily nereagovať.

Nové značky
v rezidentskej zóne
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Zelené ihrisko: Okrem farieb a nových preliezok pribudla aj zeleň
a vodozádržné opatrenia v podobe priepustného mlátového chodníka.

V

novoznačenej parkovacej zóne
pre Staromešťanov pribudli
dopravné značky, ktoré niektorých
obyvateľov trochu prekvapili. Dopravné značky zákaz zastavenia so
šípkou v spodnej, v oboch a hornej
časti sú osadené na základe novej
vyhlášky a označujú začiatok, priebeh a koniec zákazu zastavenia.

Pešia „zastávka“:
Horský park

Od

1. júla sa časť ulíc v susedstve Horského parku zmenila na obytnú zónu. Pre obyvateľov
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i návštevníkov to znamená, že sa
môžu do lesoparku dostať bezpečne a bez obáv zo stretu s autami. Keďže dopravná značky obytnej zóny
je pre mnohých vodičov ešte stále
mätúca – pripomíname, že určuje
zónu s maximálnou rýchlosťou 20
km/h a zákazom státia – pri-
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pravujeme ďalšie označenie zóny.
Bude mať podobu retro autobusových zastávok.

oncom októbra opäť začali
premávať električky po Karlovesko-Dúbravskej magistrále.
Okrem rozchodníkov, ktoré zazelenali časť trate, na úseku v Starom
Meste, len na skok od Mosta SNP,
pribudol ďalší pás zelene. Výsadba
je výsledkom spolupráce MIB a starostky Starého Mesta - a bratislavskej mestskej poslankyne - Zuzany
Aufrichtovej, ktorá si skrášlenie
električkovej trate zvolila ako svoju
poslaneckú prioritu. „Zeleň v Starom Meste je našou prioritou. Teším
sa, že nám ju hlavné mesto pomohlo
zrealizovať,“ uviedla starostka.

Nadchod nad
Štefánikovou opravujú

M

esto Bratislava spustilo opravu lávky pre peších nad križovatkou ulíc Štefánikova, Pražská a Šancová. Nadchod bol dlhodobo v zlom stave. Práce sú realizované
počas víkendov, aby sa tak minimalizoval dosah na dopravu. Oprava by
mala byť ukončená v novembri.

Špecializovaný zber
bez zmeny

P

ravidelný jesenný zber veľkorozmerného odpadu napriek
sprísneným bezpečnostným opatreniam prebieha tak, ako sme naplánovali. V novembri nájdete červené
kontajnery s logom Starého Mesta
na týchto uliciach:
4.11. – 5.11. – Vysoká – Obchodná,
Blumentálska – Wilsonova, Záhrebská – Tabaková, Povraznícka – Anenská, 9.11. – 10.11. – Belopotockého
– Björnsonova, Čajkovského – Leškova, Železničiarska – Žabotova, Jakubovo námestie, 11.11. – 12.11. –
Beskydská 2, Palárikova 4-6
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Električkovú trať
skrášlila zeleň

Staré Mesto: V ťažkých časoch
podporujeme kultúru

K

ultúra patrí k odvetviam, ktoré utrpeli v dôsledku koronakrízy najvážnejšie straty. Vedenie a finančné oddelenie Starého Mesta sa s plnou vážnosťou zaoberalo otázkou, ako ju podporiť.
V snahe aspoň čiastočne ju oživiť a podať pomocnú ruku
umelcom, pripravilo Staré Mesto dva kroky: Staromestské kultúrne leto sa rozšírilo o 1. ročník Kultúrneho leta na nábreží 2020 a Fond architekta Weinwurma
vyhlásil výzvu na podporu kultúrnych projektov.
Dotačné výzvy z Fondu architekta Weinwurma
V marci dostalo šesť mestských častí finančný dar,
ktorý bol určený na prevenciu a zmiernenie následkov
pandémie. Na júnovom zasadnutí miestneho zastupiteľstva schválili poslanci presun časti financií do staromestského Fondu architekta Weinwurma. Neinvestičný
fond tak mohol vyhlásiť výzvu, ktorej cieľom bola
podpora mestskej kultúry pre obyvateľov a návštevníkov Starého Mesta COVID-19 – KULTÚRA. Celková
výška dotácie sa vyšplhala až na 14-tisíc eur.
Vyhliadkové koleso a kultúrne leto na nábreží
Po uvoľnení opatrení po prvej vlne korkonakrízy
bolo potrebné oživiť domáci turizmus. Staré Mesto
prispelo k jeho rozvoju inštaláciou vyhliadkového kolesa na Rázusovom nábreží / Bratislava zhora. Projekt
dočasného vyhliadkového kolesa bol témou už pred
vypuknutím epidémie. Pred vyhlásením mimoriadneho
stavu stihlo Staré Mesto pripraviť, zrealizovať a vyhodnotiť anketu (február 2020). Pýtali sme sa v nej ľudí na
to, či by sa im takéto letné ozvláštnenie nábrežia páčilo.
Anketa dopadla v prospech inštalácie, mimoriadny stav
však odsunul tému do ústrania.
Vyhliadkové koleso bolo na nábreží inštalované na
začiatku júla a stálo tam do 30. septembra. Dočasný
objekt sa stal projektom, ktorý prospel nielen atmosfére
mesta, ale aj miestnej kultúre a domácemu cestovnému

ruchu. Viazalo sa naň viacero kultúrnych podujatí.Organizácia Bratislava Tourist Board ho zaradila medzi
odporúčané zaujímavosti v Starom Meste (v rámci
projektu na oživenie domáceho turizmu Objav 72-hodinovú Bratislavu vydala aj pohľadnice s jeho fotografiou
a panorámou mesta). Pozitívne ho hodnotili návštevníci mesta, ale aj gastropodnikatelia, ktorí v jeho okolí
prevádzkujú podniky (zvýšenie návštevnosti, tržieb).
Prvý ročník Kultúrneho leta na nábreží 2020 prebiehal od 1. júla do 15. októbra 2020 na nábreží Dunaja
pri Propelleri, na Rázusovom nábreží. Slávnostne ho
otvorilo spustenie vyhliadkového kolesa. Program korešpondoval s promenádnym genius loci Rázusovho
nábrežia, s funkcionalistickým Propellerom, Dunajom
a blízkym parkom. Nechýbali výstavy, koncerty, čítačky či show viazané na vyhliadkové koleso. K divácky
najúspešnejším patrili koncerty Funny Fellows, SwinGang, Five Gentlemen, Traditional Club Revival, Paper
Moon Trio, Kaviarenský Orchester Andreja Záhorca, Allan Mikušek, ale aj koncerty ľudovej hudby či DJa Kineta.
Pri Propelleri prebehli aj sprievodné akcie – ohňová
show, akrobatická lanové show či výstavy fotografií
Barbory Jančárovej a Máriusa Bartoňa.
O úspechu podujatí svedčí, že mnohí diváci sa na koncerty vracali pravidelne.
Záver kultúrneho leta na Rázusovom nábreží patril
inštalácii KUVYT (Robert Mikle), ktorá už priamo
pracovala s komunikáciou s okolitým prostredím. Išlo
o inštaláciu, ktorá bola súčasťou úspornej verzie festivalu Biela noc.
V kontexte zlých časov sa nám podarila dobrá vec.
Podporili sme kultúru a založili sme tradíciu kultúrneho leta na nábreží. Zisk, ktorý z toho plynul do staromestskej pokladnice, investujeme v roku 2021 do
výsadby zelene.
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Konštrukcia garáži budovy hasičskej zbrojnice DHZO Staré Mesto
pred realizáciou prác nebola tepelne izolovaná, takže ju nebolo
možné využívať na pohotovostnú
prevádzku umiestnenej požiarnej
techniky - pripravenej na zásah v zimných mesiacoch. Nezateplená
prevádzka garáží taktiež neumožňovala v zime využitie priestorov na riadnu údržbu a servis
techniky.

FOTO: LUKÁŠ KAMENISTÝ

FOTO: LUKÁŠ KAMENISTÝ

S

taromestskí dobrovoľní hasiči budú môcť zasahovať počas celého roka. Mestská
časť upravila garáže Dobrovoľného
hasičského zboru obce Bratislava-Staré Mesto (DHZO) tak, aby ich
hasiči mohli využívať aj v zime.
Rozsiahla rekonštrukcia ukončená
na sklonku septembra bola zrealizovaná vďaka dotácii Ministerstva vnútra Slovenskej republiky vo výške takmer 29 700 eur.

FOTO: LUKÁŠ KAMENISTÝ

Staromestskí dobrovoľní hasiči majú
konečne dokonale funkčné garáže

„Predmetom stavebného riešenia
v rámci projektu, ktorý bol zrealizovaný v priebehu mesiacov august a september, boli komplexné
stavebné úpravy zabezpečujúce
zateplenie celého objektu sadrokartónovými stenami s vnútornou
izoláciou. Steny boli pre zvýšenie
odolnosti doplnené trapézovými
plechmi. Kompletne zateplený bol aj
strop garáže s montážou stropných
svietidiel. V novozrealizovanej kon-

štrukcii stien boli umiestnené nové
dvere,“ informoval vedúci oddelenia
investícií, stratégie a projektového
riadenia Lukáš Kamenistý.
Podlaha garáží bola celoplošne povrchovo upravená epoxidovým náterom s farebným odlíšením plôch pre parkovanie hasičskej
techniky – takže dnes garáže vyzerajú celkom ako požiarne zbrojnice
ako ich poznáme z amerických filmov o požiarnikoch.
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Postup pri COVID-19
testovaní na
odbernom mieste

Vstup
Po vstupe do
odberného miesta si
vydezinfikujte ruky.
Dezinfekčné
prostriedky budú na
mieste k dispozícii.

Administratíva
Následne vás čakajú jednoduché
administratívne úkony –
určenému pracovníkovi sa
preukážete občianskym
preukazom a kartičkou
poistenca.
Vypíšete formulár potrebný na
registráciu.
Po registrácii dostane pridelené
číslo a vreckovku.
Pristúpite k odpadkovému košu,
vyfúkate si nos
a odkašlete, zahodíte vreckovku.

Odber
Zdravotníkovi
odovzdáte pridelené
číslo.
Zdravotník vám
následne odoberie
vzorku z nosohltana
jemnou tyčinkou.

Zdroj textu • www.korona.gov.sk

Celoplošné testovanie obyvateľov Slovenska sa
uskutoční od 31. 10. do 1. 11. 2020 a od 7. 11.
až do 8. 11. 2020, vždy od soboty do nedele.
Celoplošné testovanie pomôže zachytiť skryté
ohniská nákazy a spomaliť šírenie vírusu,
vďaka čomu získajú naši lekári čas a priestor
na to, aby sa postarali o chorých. Tým, že sa
prídeme otestovať, zistíme nielen svoj vlastný
stav, ale teda pomôžeme ochrániť aj svojich
blízkych a ľudí v širšom okolí.

Čakanie
na výsledky
Na výsledky
počkáte vo
vyhradenom,
vydezinfikovanom
priestore.

Odovzdanie
výsledkov
Zdravotník vás privolá podľa
prideleného čísla k pracovisku.
Opäť predložíte zdravotníkovi
občiansky preukaz.
Zdravotník vypíše certifikát,
kde vyznačí výsledok vášho
testu.
Zdravotník vám odovzdá
certifikát v zatvorenej obálke,
kde bude poučenie, čo robiť
v prípade negatívneho
a pozitívneho výsledku.
Odchádzate z odberného
miesta, v prípade pozitívneho
výsledku do domácej 10dňovej karantény.
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Majster prvej triedy

Dlhoročný učiteľ Anton Procházka dostal k šesťdesiatke nečakaný darček
– stal sa triednym učiteľom prvákov
FOTO: BARBORA JANČÁROVÁ

FOTO: BARBORA JANČÁROVÁ

Anton
Procházka:
Sympatický
šesťdesiatnik
je triednym
prváčikov.

Piplačka:
Vytvoriť
diorámu
trvalo
mesiac.

FOTO: BARBORA JANČÁROVÁ

„K

eď som chodil na vysokú, bol som v triede jediný chlapec,“ spomína Anton Procházka, učiteľ prvého
stupňa. Je to známa vec - chlapi sú
v školstve raritou vlastne odjakživa
(pravdaže, ak nerátame časy, v ktorých akékoľvek povolanie bolo pre
ženu neprijateľné). Pritom mužský
element má v tradične ženskom kolektíve osviežujúce účinky a aj deti
berú učiteľov akosi inak.
Možno aj to bol dôvod, prečo
k šesťdesiatke, ktorú Anton Procházka oslávil tento rok, dostal od
riaditeľky Základnej školy Dubová,
kde pôsobí už šiesty rok, nečakaný
darček – stal sa triednym učiteľom
prváčikov.
Zručný po otcovi
„Úplne som pri nich omladol,“
vraví učiteľ, ktorý má s prvým
stupňom dlhoročné skúsenosti. Na
Dubovej od počiatku učil práve prvostupniarov – matematiku a telocvik -, predtým dlho pracoval na
inej staromestskej základnej škole,
na Škarniclovej. S deťmi si rozumie,
vie si s nimi poradiť aj v komplikovaných situáciách, aj keď tých vraj
nebýva veľa.
Múdre hlavičky však nie sú na
ZŠ Dubová jediným dielom Antona
Procházku. Okrem pedagogických
schopností zúročil aj zručnosť,
ktorú zdedil po otcovi. „Bol stolár
a ten vedel spraviť doslova všetko!

A ja som nebol slepý, pozeral som sa,
ako majstruje. Koľkokrát som aj dostal, že mu zavadziam, ale zase dnes
nemám problém. Dá sa povedať, že
viem urobiť všetko. Len elektriky
sa nechytám, tej sa bojím ako čert
kríža,“ smeje sa A. Procházka.
Práve vďaka jeho šikovnosti sa
nevyužitý kút školského dvora
zmenil na nepoznanie. Pribudla
interiérová zážitková trieda, jazierko, chystá sa chodník „bosé nohy“.
Projektov je naozaj veľa – a skvelé je,
že na väčšine pracuje spolu so staršími žiakmi – len „škoda, že korona
plány značne modifikuje,“ povzdychne si sympatický učiteľ.
Studňa z náprstka
Najväčší – a, paradoxne, zároveň
najmenší – projekt Antona Procházku však nájdete na školskej chodbe. Je
ním miniatúra čičmianskej usadlosti. Až neuveriteľne presná replika
pribudla vo výklenku pri riaditeľni
koncom minulého školského roka,
v júni. „Pôvodne sme chceli urobiť
len domček pre hmyz,“ vysvetľuje
autor, ktorý na pôvabnom dielku pracoval s kolegom školníkom. „Urobili
sme chalúpku, potom k nej pribudla
maštaľ, drevený záchod... postupne
sa to rozrastalo a rozrastalo až sme
to dokončili na komplet čičmiansky
dvor,“ smeje sa učiteľ.
Dioráma vznikala mesiac – teda,
ak sčítame všetky dni, ktoré jeho
tvorbe autori venovali. „Je to robené

FOTO: BARBORA JANČÁROVÁ

Čičmianska usadlosť:
Pôvodne to mal byť len
domček pre hmyz.

v podstate z odpadového materiálu,“ približuje A. Procházka pôvod
jednotlivých artefaktov. „Napríklad
strieška na studni je vyrobená
z drievok na miešanie kávy. Strieška na kadibudke zasa z paličiek na
držanie nanukov. Ohrada je z konárikov starej tuje, o umelý trávnik sa
postaral pán školník. Tento chodníček... to vám neprezradím, ale keby
sme to kupovali, bolo by to drahé,“
smeje sa. „Tam, kde sú stromčeky, pri
skalke, tam bude cez Vianoce vianočný stromček. A v máji tam zasa
plánujeme postaviť májku. Je to variabilné – pre všetky ročné obdobia.“
Vedro v studni je vyrobené z náprstka – dá sa ja vyťahovať vďaka koliesku -, na dvore nechýbajú
hrable, vidly, metla, postávajú tu aj
domáce zvieratá, hydina či psík. „Je-

diné, čo tu chýba, je mačka. Bola
prilepená na poslednom schodíku,
taká mrňavá, asi sa niekomu zapáčila,“ skonštatuje Anton Procházka.
Zábava aj poučenie
Deti sú z čičmianskeho dvora nadšené, cez prestávky sa s ním zvyknú zabávať. Občas preto treba niečo
opraviť, ale učiteľ vraví, že tak to má
byť, nehnevá sa. „Veď preto sme to
umiestnili k riaditeľni, aby mali deti
trochu rešpekt,“ uzatvára so smiechom.
A prečo sa rozhodol práve pre
Čičmany? „Keď chodievame s deťmi
do školy v prírode, chodíme tam na
výlety, takže deti to poznajú,“ vraví
Anton Procházka a dodáva: „Ktovie,
kedy sa tam zasa dostaneme, tak
nech majú aspoň malú náhradu.“
(maca)
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16. november

Zamatová revolúcia v Bratislava sa v skutočnosti začala o deň skôr
FOTO: TASR

November 1989:
Prvý štrajkový výbor
v Aule Filozo�ickej
fakulty UK v Bratislave.

Dlhá cesta: Slovenská spoločnosť
prešla v roku 1989 zásadnou
zmenou. Potrvá však ešte dlho,
kým sa zmení aj naše myslenie.

FOTO: ARCHÍV M. N.

Živá reťaz: Nešlo o vyše dvadsaťtisícovú masu
ľudí, kde je v dave zabezpečená anonymita,
účastníci pochodu sa dali ľahko identi�ikovať. Záber
pochádza z videa, ktoré nájdete aj na Youtube.

C

esta k verejnému študentskému protestu 16. novembra 1989 a revolučnému
pohybu v neskorších dňoch aj v podmienkach Filozofickej fakulty Univerzity Komenského (FiF UK) viedla
cez dlhodobejšie hľadanie podobne
uvažujúcich ľudí.
Boli sme nespokojní s vtedajšími
spoločenskými pomermi a chceli ich
zásadné zlepšenie. Myšlienka zorganizovať verejnú protestnú akciu sa
medzi nami rodila postupne a takpovediac dozrela začiatkom novembra 1989 pred Justičným palácom.
Tam sa počas úvodného pojednávania zišlo niekoľko desiatok
občanov, aby sme aspoň takto symbolicky podporili súdených členov
tzv. Bratislavskej päťky (Ján Čarnogurský, Miroslav Kusý, Vladimír

FOTO: PAVOL VITKO

FOTO: YOUTUBE.COM

Po tridsiatich rokoch: 16. novembra 2019 sa pred
budovou �ilozo�ickej fakulty UK stretli bývalí účastníci
pochodu, ktorý v Bratislave začal Nežnú revolúciu.

Maňák, Hana Ponická, Anton Selecký). Medzi prítomnými študentmi
FiF UK, silnelo odhodlanie prejaviť
nespokojnosť s vtedajším režimom
aj nejako výraznejšie. Hľadali sme
vhodný termín, a keďže sa blížilo 50.
výročie zásahu nemeckých okupantov voči pražským vysokoškolákom
(17. novembra 1939), výber padol na
predvečer tohto tradičného študentského spomienkového dňa – štvrtok
16. novembra 1989.
Trasa plná spomienok
Tento prvý verejný protest slovenských študentov od roku 1968 nebol
povolený. A ani nemohol – žiadosť
príslušným oficiálnym inštitúciám
o jeho povolenie totiž vôbec nebola zaslaná. To bol jeden z rozdielov
v porovnaní s vystúpením študentov
v Prahe v piatok 17. novembra 1989 –

ich spomienkové podujatie na zásah
z roku 1939 totiž niekoľko dní pred
jeho konaním oficiálne organizačne
i ideologicky zastrešilo celoštátne
vedenie Socialistického zväzu mládeže.
Na bratislavskom Mierovom námestí – dnešné Hodžovo námestie
pred Prezidentským palácom – sa
v ten podvečer zišlo 200 až 250 študentov. Veľkú časť tvorili poslucháči
FiF UK, medzi účastníkmi však boli
aj študenti niektorých ďalších fakúlt
UK a dokonca aj niekoľko stredoškolákov z bratislavského Gymnázia
Alexandra Markuša.
Po zaspievaní študentskej hymny
Gaudeamus igitur i vtedajšej česko-slovenskej štátnej hymny sme
sa pochytali za ruky a takáto „živá
študentská reťaz sa pohla z „Mierka“

dolu Námestím SNP, cez Primaciálne a Hviezdoslavovo námestie (spomienka na Sviečkovú demonštráciu
z 25. marca 1988), na Vajanského
nábrežie a ďalej k miestu pri hlavnej budove Univerzity Komenského
na Šafárikovom námestí, kde v roku
1968 okupanti zastrelili študentku
Danku Košanovú a napokon k budove Ministerstva školstva Slovenskej
socialistickej republiky na vtedajšej
Suvorovovej, dnes Dobrovičovej ulici.
Sprevádzaní ŠTB
Počas presunu po uvedenej trase
sme skandovali rôzne heslá – od tých
umiernenejších školských – Chceme
školskú reformu, Chceme demokratické školstvo, Nechceme monopol
SZM, Chceme akademické slobody –
až po radikálnejšie politické – Chceme slobodu, Chceme demokraciu,
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FOTO: BARBORA JANČÁROVÁ

VÝSTAVA: FILOZOFI V NOVEMBRI 1989 –
od nepovolenej demonštrácie
k študentskému štrajku
KEDY: 3.11. - 28.11. 2020, utorok sobota od 15.00 do 18.00 h.
KDE: Staromestská galéria Zichy, Ventúrska

Lahôdky z festivalov

Be2Can odštartuje opitou drámou Chľast
Chľast: Úvodný (dánsky) �ilm festivalu Be2Can sa zaoberá
teóriou, že sa rodíme s malým množstvom alkoholu v krvi.

Výstava archívnych dokumentov a fotografií približuje prípravu
a priebeh udalostí na Filozofickej fakulte UK v Bratislave, ktorej študenti
stáli pri zrode revolučného vysokoškolského hnutia v Novembri 1989.
Ukazuje vývoj od nepovolenej demonštrácie slovenských študentov
16. novembra 1989 zorganizovanej poslucháčmi FF UK, cez vytvorenie
prvého študentského štrajkového výboru na Slovensku v Aule UK 20. 11.
1989 až po prvé slobodné voľby vedenia fakulty 6. decembra 1989..

Slobodu Čarnogurskému, Slobodu
Bratislavskej päťke.
Po celý čas presunu nás „sprevádzalo“ šesť osobných automobilov
vtedajšej Verejnej bezpečnosti (povestné bielo-žlté lady) a pre prípadných narušiteľov verejného poriadku boli pripravené aj dve špeciálne
policajné dodávky. Priebeh akcie
zaznamenávali na kameru pracovníci bratislavskej redakcie federálnej
televízie a z policajných áut aj príslušníci Štátnej bezpečnosti.
Nešlo o vyše dvadsaťtisícovú
masu ľudí, kde je v dave zabezpečená anonymita, ako 17. novembra
v Prahe na oficiálne povolenej akcii.
Účastníci bratislavského pochodu
sa vďaka detailným záberom dali
bez problémov identifikovať, viacerí
dokonca povedali svoje požiadavky
priamo do mikrofónu a televíznej
kamery.
Čo sa v ten večer naozaj udialo
a aké to môže mať následky, sme si
reálne začali uvedomovať až večer,
po odvysielaní televíznej reportáže
a následných „ohlasoch“ od rodičov
a známych.
Nikto z nás nemohol vedieť, ako to
dopadne na druhý deň v Prahe a aký
spád naberú udalosti najbližších dní
a týždňov. Nebyť následného revolučného pohybu v celej spoločnosti,
účastníkov bratislavského študentského protestu by čakali prísne postihy fakultných straníckych i akademických orgánov a organizátorov
veľmi pravdepodobne aj vylúčenie
zo štúdia.
Začala sa revolúcia
Ešte plní dojmov z protestného
pochodu ulicami Bratislavy sme sa
v sobotu na internáte z vysielania
Slobodnej Európy dozvedeli, čo sa
stalo predchádzajúci večer na Národnej triede v Prahe. Cez víkend
sme preto písali protestné letáky

a vyzývali spolužiakov z fakulty, aby
v pondelok ráno namiesto prednášok a seminárov prišli do vstupnej
haly budovy Univerzity Komenského, kde sa dohodneme na ďalšom
postupe.
V nedeľu sme na internáte Ľ. Štúra v Mlynskej doline pripravili prvé
študentské písomné protestné vyhlásenie, ktoré sme prečítali v preplnenej vstupnej hale UK v pondelok
20. novembra ráno o 9.00 hod. Vyhlásenie obsahovalo ostrý protest
proti policajnému zásahu v Prahe,
žiadosť o jeho dôkladné vyšetrenie
a následné potrestanie vinníkov,
ako aj výzvu, aby sa namiesto vyučovania začala diskusia o aktuálnej
celospoločenskej situácii. Pri čítaní
vyhlásenia sa piati jeho autori na širokej okennej parapete po jednotlivých vetách striedali, aby očakávané
následky neznášal len jeden.
Následne sa niekoľko stoviek poslucháčov FiF UK presunulo do univerzitnej auly, kde v pondelok 20. novembra 1989 približne o 10.00 hod.
vznikol prvý vysokoškolský štrajkový výbor na Slovensku. Jeho členmi
boli Sveťo Bombík, Daniel Bútora,
Magda Hlaváčová, Dionýz Hochel,
Adriana Hosťovecká, Henrieta Hrinková, Milan Novotný, Rastislav Rigo,
Stanislav Šimko a Radoslav Števčík.
Iste nebolo náhodou, že ho tvorili – až na jednu výnimku – aktívni
účastníci študentského protestu
spred niekoľkých dní. Náš, v tých
časoch celkom pochopiteľný strach
z predpokladaných následkov verejne prejaveného odporu voči vtedajšiemu režimu a jeho predstaviteľom,
sme totiž prekonali a svoj symbolický „revolučný Rubicon“ sme prekročili už 16. novembra 1989 v uliciach
Bratislavy.
MILAN NOVOTNÝ, v roku 1989
študent 4. ročníka FiF UK

P

rehliadka toho najlepšieho
z prestížnych filmových festivalov z Berlína, Benátok a Cannes uzatvorila zoznam filmov,
ktoré môžu diváci vidieť tento rok.
V poradí siedmy ročník Be2Can
ponúkne šesť noviniek a šesť
úspešných filmov z minulých rokov. Od 23. do 29. novembra
v Bratislave v kamenných kinách,
či počas plnohodnotnej online verzie na platforme Edisonline.sk.
Hold severským režisérom
Be2Can odštartuje dánsky film
režiséra Thomasa Vinterberga
Chľast s Madsom Mikkelsonom
v hlavnej úlohe. Film sa zaoberá teóriou, že sa rodíme s malým množstvom alkoholu v krvi. Nadväzujúcim filmom je v minulosti úspešná
Vinterbergova Komúna.
Severskú kinematografiu ďalej
reprezentuje film Roya Anderssona, škandinávskej režisérskej
legendy. O nekonečnosti mal
úspech počas minuloročných Benátok, kde získal Strieborného leva
za najlepšiu réžiu. Prehliadka tak
prepojí premietanie s ďalším úspechom Anderssona - majiteľom Zlatého leva - filmom Holub sedel na
konári a premýšľal o živote.
Víťazi
Už tradične podujatie ponúkne aj víťaznú snímku. Tento rok
to bude film iránskeho režiséra
Mohammada Rasoulofa Niet zla
medzi nami, ktorý si na Berlinale
prevzal Zlatého medveďa. Uvedený bude aj ďalší víťaz tejto ceny
a to film Taxi Teherán z roku 2015.
Z posledného Berlinale sa dostal do výberu aj najnovší film od
nemeckého režiséra Christiana
Petzolda pod názvom Undine.
Urbanistická romanca na pozadí

FOTO: BE2CAN

prastarého vodného mýtu získala
cenu pre najlepšiu herečku Paulu Beer. K filmu sa viaže predošlý
Petzoldov film Tranzit, ktorý prekvapil úžasným prekrývaním časových a politických pásiem.
Experimenty
Be2Can chce privítať aj nováčikov, ktorí festivalový film až
tak nesledujú. „Príjemný divácky
objav z tohtoročného Berlinale.
Pútavý príbeh, autentické charaktery a skvelý herec Lars Eidinger.
Väzeň v koncentračnom tábore sa
zachráni výučbou perzštiny. Ale je tam obrat, ktorý neprezradím.“
pozýva na film Perzské lekcie
Ivan Hronec, riaditeľ spoločnosti
Film Europe.
Opačným príkladom súčasného vojnového filmu je v Cannes aj
na Oscaroch ocenený prelomový
Saulov syn, ktorý uvedie Be2Can
v návratovej sekcii.
To, že sa Be2Can nebojí experimentov potvrdzuje výber najnovšieho filmu Gaspara Noeho pod
tajuplným názvom Lux Æterna.
O tejto snímke sa uvádza, že je
to najlepší nedistribuovateľný
film.
Prvá festivalová videotéka
Edisonline je prvá festivalová
videotéka, ktorá ponúka mesačné
predplatné za cenu jedného lístka do kina. Užívateľ s prístupom
získava takmer 300 filmov z portfólia Film Europe a dva exkluzívne televízne kanály. Okrem klasického predplatného si záujemca
bude môcť zakúpiť jednotlivé dni
alebo celý festival vo virtuálnej
kinosále Edisonline. Tá bude kopírovať fungovanie klasického festivalu a uvedie premiérové tituly
v presne určený deň a hodinu.
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Obradná sieň: Friedrich Weinwurm
ju naprojektoval v rokoch 1928-29.

FOTO: BARBORA JANČÁROVÁ
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Citlivá rekonštrukcia: Židovská obec
opravila obradnú sieň s rešpektom k autorovi.

Jednoduchá: Weinwurm si
nepotrpel na okázalosť

Krása strohosti

J

Obradná sieň ortodoxného židovského cintorína od architekta Weinwurma
bola prvou modernou pohrebnou architektúrou v Prešporku

ednoduchosť, ktorú navrhoval, bola fajnová, dômyselná,
založená na dokonalom detaile, výbere materiálu - definuje
prácu architekta Friedricha Weinwurma kunsthistorička Henrieta Moravčíková, autorka unikátnej monografie tohto dlho
opomínaného prešporského architekta, ktorý pritom, paradoxne, do značnej miery kreoval tvár
medzivojnovej Bratislavy. Práve
židovská obradná sieň na ortodoxnom cintoríne v Bratislave,
ktorú spolu so svojím nerozluč-

ným kolegom Ignácom Vécseiom
vytvoril v rokoch 1928-29 je dokonalým dôkazom tejto definície.
Stavba, ktorú nezasvätení nájdu
len s obtiažami, je skutočným utajeným zákutím hlavného mesta.
Dom smútku sa ukrýva za kamenným múrom na ortodoxnom židovskom cintoríne na Žižkovej
ulici.
Oceňovaná
„Obradná sieň vybudovaná na
základe objednávky istého židovského spolku na ortodoxnom
cintoríne v Prešporku ukazuje,

že aj tento najstarší zo všetkých
cirkevných spolkov sa tiež zbavil
všetkého zlého konvenčného, prihlásil sa k novej vecnosti a túto
budovu nechal postaviť ako účelovú stavbu,“ napísali v roku 1931
o dome smútku v istom nemeckom
odbornom časopise. A ako vo svojej knihe Friedrich Weinwurm –
Architekt dodáva H. Moravčíková,
budova bola skutočne ukážkou
praktického, nie na efekt orientovaného navrhovania.
„Prevádzka budovy mala okrem
priestorov na vykonanie pohreb-

ného obradu zahŕňať aj patričné
hygienické a technické zázemie
a dokonca aj dvojicu bytov,“ vysvetľuje odborníčka.
Obrady aj bývanie
Weimwurm komplex vytvoril
z dvoch traktov, pričom celý jeden trakt – vo výške dvoch podlaží
– vyčlenil samotnej obradnej sieni.
Meditatívnu atmosféru strohého interiéru s tmavosivými stenami v kombinácii s chladnou sivobielou šachovnicovou dlažbou spolu ešte umocňovalo severné svetlo,
ktoré do siene plynulo z oceľových
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Čisté línie: V interiéri
vládne dokonalá súhra.

FOTO: BARBORA JANČÁROVÁ

Dva trakty:
V jednom je obradná
sieň, v druhom
technické zázemie.

Meditatívna atmosféra:
Umocňuje ju studené svetlo.
FOTO: BARBORA JANČÁROVÁ
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Ukrytá: Obradnú sieň
nájdete len s obtiažami ukrýva sa na Žižkovej ulici.

Unikátna: Objekt vyvolával
obdiv už v čase svojho vzniku.
okien. Na stenách visia modlitby,
ktoré sa pozostalí modlia počas
pohrebu.
V susednom trakte umiestnil architekt rituálnu umyváreň telesných pozostatkov a ďalšie „technické“ miestnosti. Na druhom poschodí tohto traktu boli byty.
Prvá moderná
pohrebná stavba
Ako hovorí Henrieta Moravčíková, táto budova bola unikátom už
v čase svojho vzniku. „Bola prvou
modernou pohrebnou architektúrou v meste. Pôdorysné riešenie

zohľadňovalo jednak racionalizáciu vnútornej prevádzky, ale súčasne dômyselne reagovalo aj na
scénografiu pohrebného obradu. Pôsobivý účinok pritom architekti docielili výlučne s použitím
vecnej architektonickej formy,“
vysvetlila v denníku SME.
Mimochodom, obradná sieň nie
je jedinou veľkou stavbou, ktorú
si od architektonickej kancelárie
Weinwurm-Vécsei objednala židovská obec. Už v roku 1925 pre
ňu naprojektovali židovskú nemocnicu na Šulekovej.

Opravená bez zmien
Na rozdiel od mnohých ďalších
Weinwurmových stavieb – obzvlášť kaviarne Astória na Suchom
mýte - obradná sieň ortodoxného
židovského cintorína sa dočkala
pozornosti aj desaťročia po svojom vzniku. V roku 2018 ju s rešpektom k autorovi zrekonštruovala židovská náboženská obec.
„V súčasnosti to je jediné dielo Weinwurma a Vécseia, ktoré
bolo obnovené do pôvodnej podoby so zachovaním originálnych
materiálov a prvkov,“ povedala H.

Moravčíková. „To, čo dnes môžetevidieť na ortodoxnom židovskom
cintoríne, je taká podoba architektúry, akú Weinwurm na konci
20. rokov 20. storočia navrhol. Nič
nevymenili, len zreštaurovali.“
V súčasnej komplikovanej epidemiologickej situácii sa do obradnej
siene zrejme tak skoro nedostanete. No keď sa situácia konečne
zlepší, sledujte program vychádzok bratislavských sprievodcov a historikov. Z času na čas sa
vyberú aj do tejto utajenej, no nádhernej stavby.
(maca)
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Čitateľské pevnosti

Staromestská knižnica prišla s novým projektom, ktorý odkazuje na súčasnú situáciu

P

rečo je také dôležité, aby
deti čítali nejaké knihy –
v súčasnej dobe, kedy si
každý s prístupom na internet všetky potrebné a zaujímavé informácie
nájde na wiki, google či youtube?
Existuje nejaký presvedčivý dôvod,
prečo by sa mali prehrázať papierovými stránkami alebo (i keď to nie je
taký intenzívny zážitok, ale nezatvárajme oči pred technikou) scrollovať
v čítačke?
Tých dôvodov je niekoľko. Okrem
príjemného trávenia voľného času
predstavuje čítanie základ pre ďalšie vzdelávanie sa. Rozvíja myslenie
a predstavivosť, zlepšuje schopnosť sústrediť sa a zapamätať si,
kultivuje nielen jazykový prejav.
Má významný socializačný aspekt,
prispieva k empatickej atmosfére,
vytváraniu priateľských vzťahov,
pomáha znižovať stres.
Bašta pokoja
V tomto roku, „kedy je všetko

FOTO: FREEPIK.COM

V bezpečí:
Nový projekt
Staromestskej
knižnice
využíva
súčasnú
situáciu.

inak“, prichádza Staromestská knižnica s novým projektom na podporu čítania detí, ktorý zohľadňuje
obmedzenejšie možnosti osobných
stretnutí a návštev knižnice. Je to
súťaž s názvom Čitateľská pevnosť,
a jej cieľom nie je čo najväčší počet
prečítaných kníh, ale budovanie

Staromestská linka

a umocňovanie pozitívnych zážitkov
bezprostredne spätých s čítaním.
O čo ide? Ak je pravda, že domov
je baštou pokoja, tak tam, v bezpečí,
si deti z bežného zariadenia (diek,
vankúšov, stoličiek a pod.) vytvoria
skrýšu či miestečko, kde si môžu
spokojne čítať a rozprávať sa o pre-

čítanom. Sami, s niekým blízkym –
rodičom, súrodencom, kamarátom,
psíkom, hračkou.
Fotografiu alebo obrázok pevnosti
aj s odporúčaním knihy potom môžu
poslať mailom na adresu knižnice
(sluzby@starlib.sk) alebo aj priniesť
osobne na ktorékoľvek pracovisko.
Samozrejme, ak bude otvorené.
Inšpiratívne nápady zverejníme
na facebooku knižnice a vystavíme v Centre pre deti a mládež na
Blumentálskej 10/A.
Tri kategórie
Súťaží sa v troch kategóriách –
predškoláci a prváci, druháci až
štvrtáci, piataci a starší žiaci základných škôl. Súťaž prebieha v mesiacoch október 2020 až február 2021,
a hoci jej vyhodnotenie je naplánované na 15. marca 2021, víťazom
bude každý, kto sa pridá.
ANNA ZAJACOVÁ, vedúca
knižnično-informačných služieb
Staromestskej knižnice

Staromestská knižnica je zatvorená

GRAFIKA: NOUN PROJECT

ILUSTRAČNÉ FOTO: TASR

Od

20. októbra funguje na miestnom
úrade v Starom Meste Staromestská linka. Linka, ktorú v súvislosti so súčasnou epidemiologickou situáciou zriadil
referát inklúzie a sociálnych vecí, bude v pracovných dňoch v čase od 8,00 do 12,00 h. poskytovať základné sociálne poradenstvo.
Dozviete sa tu napríklad, na koho sa obrátiť, ak ste
dlhší čas nevidela suseda-seniora, kam môžete umiestniť mamu, o ktorú sa
nemôžete postarať bezprostredne po prepustení z nemocnice aj to, ako zažiadať o príspevok na stravu, ktorý poskytuje Staré Mesto seniorom.
Na Staromestskú linku sa dovoláte na telefónnom čísle 02/ 59 246 288.

Cena: 3,50 €
Dovoz zdarma pre 65+
Dovoz stravy:
od 11.00 do 14.00 h
Objednávky:
po-pi od 6.30 do 14.00
tel.: 0905 122 158
mail: cantinatb@bencikculinary.sk

GRAFIKA: NOUN PROJECT

STAROMESTSKÉ MENU

V

zhľadom na nepriaznivú epidemiologickú situáciu v šírení pandémie
COVID-19 bude Staromestská knižnica od 26. 10. do odvolania ZATVORENÁ.
Čitatelia môžu využiť službu požičiavania e-kníh zdarma, vypožičané
knihy môžu vrátiť do biblioboxov v pobočkách, výpožičnú lehotu nevrátených kníh predĺžime.
V prípade, ak končí ročná registrácia, napíšte nám e-mail – kontakty
sú na webovej stránke https://www.starlib.sk/sk/kontakt/.
O ďalšom vývoji vás budeme informovať na našej webovej stránke
a facebooku.
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Novodobé otroctvo

Modern slavery

Obchodovanie s ľuďmi,
sa týka aj Slovenska

Trafficking in human
beings also concerns Slovakia

V

äčšina z nás považuje otrokárstvo za jednu za kapitolu
z dejepisu. Pamätáme si, že
takmer vo všetkých krajinách sveta
je otroctvo zakázané už vyše sto rokov. Napriek tomu sa s vykorisťovaním ľudí na rôzne účely stretávame
dodnes. Podľa odhadov medzinárodných organizácií je na svete približne
40 miliónov ľudí nútených pracovať
v otrockých podmienkach bez primeranej mzdy, s neobmedzenou pracovnou dobou, často bez možnosti voľného pohybu. Len v Európe padne do
pasce novodobých otrokárov štvrť
milióna ľudí.
Stovky Slovákov
Obchodovanie s ľuďmi, sa, žiaľ,
týka aj Slovenska. Ročne sa obeťou
tohto trestného činu stane niekoľko
stoviek Slovákov – najčastejšie mladých mužov a žien. Popri nelegálnem
obchode so zbraňami a drogami ide
o jednu z najvýnosnejších trestných činností vôbec. Ako upozorňuje Zuzana Vatráľová, vedúca úradu
IOM Medzinárodnej organizácie pre
migráciu na Slovensku, ide zároveň
o jeden z najzákernejších zločinov:
„Slováci a Slovenky sa najčastejšie
stanú obeťou obchodovania s ľuďmi,
keď prijmú zdanlivo výhodnú ponuku práce v zahraničí sprostredkovanú agentúrou, prípadne známou
osobou. Až po vycestovaní zistia, že
boli podvedení a musia si odpracovať
sumu, ktorú už do nich investovala
„agentúra“. Na začiatku, pri nábore, spravidla nedochádza k násiliu.
Pre páchateľov je výhodnejšie svoje
obete nalákať podobrotky. Falošné
agentúry pôsobia veľmi dôveryhodne a ústretovo.“
Dôveruj, ale preveruj
Keďže ide o veľmi dobre
a spravidla medzinárodne
organizovaný zločin, odhaliť
a odsúdiť páchateľov je mimoriadne náročné. O to dôležitejšia je v tejto oblasti prevencia,
aby si najmä mladí ľudia, ktorí uvažujú o práci v zahraničí
uvedomili, ako sa nestať obeťou.
Podľa Zuzany Vatráľovej ide najmä
o známe „dôveruj, ale preveruj“:
„Ak je ponuka príliš dobrá, pravdepodobne nie je reálna. Je dobré

M

ost of us think of slavery
only as one of the many
chapters of history we
studied at school. It is well known
that slavery has been abolished in
almost all countries of the world for
more than a hundred years. Despite
this fact, exploitation of people for
various purposes is common even
today. Based on the estimates of
international organizations around
40 million people worldwide are
zmapovať si, aká je priemerná mzda forced to work in conditions resemv povolaní, o ktoré mám záujem. Tre- bling slavery without appropriate
ba si preveriť agentúru, ktorá prácu wage, with unlimited working time
ponúka, pred podpisom dobre pre- and often without the possibility
čítať pracovnú zmluvu, či obsahuje of free movement. Annually only in
všetky potrebné náležitosti. Je uži- Europe a quarter million people fall
točné zistiť si referencie na budú- into the trap of modern enslavers.
Hundreds of Slovak nationals
ceho zamestnávateľa, napríklad či
Sadly, trafficking in human beinhotel, v ktorom mám pracovať, vôbec
existuje, a podobne. Pred odchodom gs also concerns Slovakia. Annually
do zahraničia nechať doma adresu, several hundres of Slovak nationals
kde budem bývať a dohodnúť si, ako fall victims to this crime – mostly
často sa budem ozývať. A napokon, young men and women. Besides ilak sa predsa len ocitnem v zahraničí legal arms and drugs trade human
v núdzi, netreba sa báť ísť na políciu trafficking is one of the most profialebo slovenský zastupiteľský úrad.“ table crimes.
As Zuzana Vatráľová, the head
Užitočná aplikácia
Podrobnejšie tipy a rady ako sa of the office of IOM International
nestať obeťou obchodovania s ľuď- Organization for Migration in Slomi a užitočné kontakty sú zhrnuté vakia points us, human trafficking
v mobilnej aplikácii IOM Safe Work is one of the most malicious crime
and Travel Abroad, ktorá je k dispo- acts: „Slovak men and women most
zícii na www.safe.iom.sk, v Google often fall victims to human trafficPlay a App Store. Používatelia apli- king when they accept an allegedly
kácie si môžu vyskúšať štyri reálne advantageous job offer abroad from
príbehy obetí obchodovania s ľuď- a recruitment agency, or from somi zo Slovenska. Celá aplikácia je meone they know. Only after they leokrem slovenského jazyka ave Slovakia do they find out there is
dostupná aj v angličti- a debt to pay and they have to work
ne, češtine, maďarči- hard only to return the „agency“ the
ne, poľštine, nemčine money it has invested in them. In the
beginning, during the recruitment
a francúzštine.
phase, there
is usually no
violence. For
the offenders
of this crime it
is always better to lure their
victims and to
refrain from
violence. False
recruitment
agencies give
the impresGRAFIKA: GAN KHOON LAY/NOUN PROJECT

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

sion of being very trustworthy and
helpful.“
Trust, but verify
Since the trafficking in human
beings is usually a well-organized international crime, it is quite difficult
to identify and convict its perpetrators. This makes the prevention even
more significant. It is important that
young people, who consider travel
and work abroad, know how not to
become a victim. According to Zuzana Vatráľová we should stick to the
rule „Trust, but verify“:
„If the offer is too good to be true,
we should be suspicious. It is always
good to find out the average wage in
the field we are interested in working. We should always check the
agency offering the job, carefully
read the employment contract to
make sure it contains all the needed information and specifications.
It is useful to look for references of
the potential employer, e.g. to check
whether the hotel I am supposed to
be working in even exists. Before
leaving abroad it is recommended
to leave the address of my stay abroad at home and agree with family
or friends how often I will contact
them. Finally, if I find myself in an
emergency while abroad, I should
contact police or Slovak embassy
immediately and without any fear.”
Useful applications
More detailed tips and tricks on
how to avoid becoming a victim of
human trafficking, as well as useful
contacts can be found in the mobile
applications IOM Safe Work and Travel Abroad, which can be found at
www.safe.iom.sk, or can be downloaded in Google Play and App Store.
Its users can try out four real stories of victims of human trafficking
from Slovakia. Except for Slovak, the
application is available in English,
Czech, Hungarian, Polish, German
and French.
Pripravilo: Migračné
informačné centrum
Medzinárodnej organizácie pre
migráciu/Prepared by Migration
Information Centre of the
International Organization
for Migration
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Pomáhame potrebným

Staromestská sociálna výdajňa funguje od roku 2018. Ako si poradila v koronakríze?

S

taré Mesto patrí medzi štyri
zo sedemnástich mestských
častí Bratislavy, ktoré poskytujú obyvateľom v hmotnej núdzi
pomoc vo forme cenovo dostupných
potravín, v Sociálnej výdajni. Tá staromestská funguje dva roky a trikrát týždenne tu obslúžia takmer
sto klientov. O tom, kto má na túto
formu sociálnej služby nárok, odkiaľ
pochádzajú potraviny vo výdajnia
a na akom princípe funguje, sme sa
zhovárali s PhDr. JANKOU LANGOVOU, vedúcou oddelenia inklúzie,
sociálnych vecí a kultúry.

FOTO: JANKA LANGOVÁ

FOTO: JANKA LANGOVÁ

Zuzana
Formánková:
Vedúca
sociálnej
výdajne je
dušou projektu.

Sociálna výdajňa:
Nájdete ju na Hollého 13.

Odkiaľ pochádza tovar v Sociálnej výdajni?

Od darcov a od Potravinovej banky Slovenska. Ide o občianske združenie s humanitárnym zameraním.
Je nevládne, apolitické a nie je viazané na žiadne náboženské hnutie.
Činnosť potravinovej banky spočíva
v darovaní a rozdeľovaní a jej práca
sa opiera o dobrovoľnú bezplatnú
pomoc a darcovstvo. Na svoje webovej stránke Potravinová banka Slovenska uvádza: „Prebytočné potraviny sa nestanú odpadom, pokiaľ sa
nájde možnosť ich spotrebovať. A to
v relatívne krátkom čase. Okrem
toho, že sa tým dosiahne minimalizácia odpadu, významným prínosom je poskytnutie prebytočných
potravín na dobročinné účely“.

Ako ste riešili situáciu počas
prvej vlny pandémie?

Sociálna výdajňa bola v čase
pandémie a mimoriadnej situácie
v súvislosti s COVID-19 zatvorená
v súlade s opatreniami. Pre prijaté
preventívne opatrenia aj poskytovatelia potravinovej pomoci po dohode
pristúpili k pozastaveniu dodávky
tovaru. Napriek tomu bola evidovaným klientom sociálnej výdajne
a ďalším obyvateľom mestskej časti poskytnutá viackrát potravinová
pomoc formou balíka plného trvanlivých potravín. V časoch koronakrízy pristúpili mnohí dodávatelia
k zmenám v interných predpisoch,
čo mestská časť ako prijímateľ tejto
bezplatnej potravinovej pomoci nemôže ovplyvniť. Z dôvodu legislatívnych zmien na strane dodávateľa sa
vo výdajni nevydáva mäso a mäsové
výrobky, menej často sú dodávané

FOTO: JANKA LANGOVÁ

Sociálna výdajňa v Starom Meste
Mestská časť Bratislava-Staré Mesto prevádzkuje Sociálnu výdajňu
v zmysle Zásad poskytovania pomoci občanom v Sociálnej výdajni.
Tieto zásady upravujú postup pri poskytovaní pomoci. Účelom Sociálnej
výdajne je doplnkovou formou pomôcť obyvateľom mestskej časti,
ktorí sa nachádzajú v zlej sociálnej situácii a napomôcť im tak k zlepšeniu životnej úrovne. Účelom Sociálnej výdajne nie je zabezpečovať základné životné a stravovacie potreby obyvateľov v plnom rozsahu.
Takúto bezplatnú pomoc poskytujú iba štyri zo sedemnástich mestských častí hlavného mesta. Rôznorodosť sortimentu v Sociálnej výdajni
závisí od poskytovateľov tejto pomoci, s ktorými má Potravinová banka
Slovensko zmluvu a od darcov potravinovej pomoci, s ktorými má zmluvu
o spolupráci mestská časť.

balené salámy ako trvanlivý tovar.

Teraz je tu druhá vlna. Zmenilo sa niečo, robíte niečo inak?

bujú, a poskytovať ju naďalej.

Poučili sme sa z prvej vlny a v súlade s aktuálnymi opatreniami sme
ponechali výdajňu otvorenú v štandardne nastavenom režime. Z dôvodu hygienicko-epidemiologických
opatrení nie je umožnené sedieť
a zdržiavať sa v priestoroch výdajne dlhšie ako po nevyhnutný čas.
K dnešnému dňu máme 93 klientov.
A to je už záväzok nesklamať ľudí,
ktorí túto pomoc využívajú a potre-

Tovar z Raja dostávame v pravidelných dodávkach, najmä jogurty
a iné mliečne výrobky. Zelenina
a ovocie je dodávaná pravidelne, minimálne raz týždenne z Tesca. V sociálnej výdajni sa vydáva aj chlieb,
pečivo, múka, cestoviny, konzervy,
sladkosti, slané pochutiny, koreniny
a množstvo iného, najmä potravinového tovaru. Dopyt po nejakom
druhu tovaru nemôžeme vždy uspo-

Aký tovar sa v Sociálnej výdajni vydáva?

Pestrý výber:
Okrem základných
potravín si môžu
zákazníci dopriať
aj dobroty.
kojiť, nakoľko sme odkázaní na to,
čo nám darcovia darujú. Sociálna
výdajňa totiž nefunguje ako bežná
predajňa a nepoužívajú sa v nej peniaze. Ak nejaký tovar chýba, nemôžeme si ho objednať, nakoľko tovar
nekupujeme, ale dostávame.
Kto môže byť prijímateľom
tohto typu pomoci?

Žiadateľ musí mať trvalý pobyt
v mestskej časti Staré Mesto minimálne jeden rok pred podaním žiadosti. Musí mať uhradené finančné
záväzky voči mestskej časti a jeho
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mesačný príjem nesmie presiahnuť
dvojnásobok životného minima. Po
schválení dostane čipovú kartu, ktorá je nabitá príslušným počtom bodov na mesiac a za body potom „nakupuje“. Bližšie podmienky sú definované v Zásadách poskytovania
pomoci občanom v Sociálnej výdajni.
Akými zmenami prešla Sociálna výdajňa za posledný rok?

Sociálnu výdajňu a agendu s tým
spojenú viedla a vedie Zuzana Formánková. Je dušou aj srdcom výdajne, profesionálka, empatická, usmievavá, ale najmä spravodlivá, čo je pri
výdaji potravín veľká cnosť, ktorá
zabráni možným konfliktom či pocitom skrivodlivosti našich klientov.
Aj vďaka jej proaktívnemu prístupu sme získali ďalších darcov.
V čase môjho nástupu na oddelenie
sociálnych vecí dodávali do výdajne
tovar Rajo a Tesco. Dnes máme tovar
v pravidelných dodávkach od Kraj,
Malina potraviny, Starý otec, Slovepo, RACIOLA a úspešne sme rozbehli
spoluprácu s BILLA, ktorá nám pravidelne pripravuje tovar v piatich
predajniach. Jednorazovo nám pomohli DM drogerie markt, Palma
a v čase pandémie najmä BILLA, ktorá darovala pre ľudí v núdzi veľké
množstvo potravín a hygienických
potrieb. Chcem poďakovať majiteľom, konateľom, manažérom a všetkým, s ktorými sme úspešne rokovali o spolupráci za ich ľudskosť. Je
príjemné vedieť, že dobro v ľuďoch
stále je, že im záleží na iných a že potraviny nekončia v koši. Lebo pravdou je, že niekedy by bolo pre nich
jednoduchšie tie potraviny vyhodiť,
ako sledovať dátumy spotreby, vytriediť, zabaliť, pripraviť, spísať výdaj, zavolať kontaktnej osobe a odovzdať. Proces „ darovania potravín“
je omnoho zložitejší.

Čo čaká výdajňu v budúcnosti?

So starostkou Starého Mesta
Zuzanou Aufrichtovou vynaložíme
veľké úsilie na jej prežitie. Budeme
sa snažiť udržať darcov kvalitnou
spoluprácou, ústretovou komunikáciou a získavať aj nových. Naším
cieľom je naďalej viesť výdajňu
„v rodinnej atmosfére“. A budeme
snívať o nových, väčších priestoroch
v budúcnosti. Ja verím, že niektoré
sny sa plnia.
KONTAKTNÁ OSOBA:
ZUZANA FORMÁNKOVÁ,
SOCIÁLNA VÝDAJŇA: HOLLÉHO
13, DVOR 020/C
TEL.: 02/59 246 288
zuzana.formankova@staremesto.sk

Malý génius
B

Aký bol prvý klavírny koncert Franza Liszta v Bratislave

ude to už dvesto rokov, odkedy deväťročný Franz
Liszt vystúpil v Bratislave pred náročnejším publikom. Bolo to 26. novembra 1820 v obedňajších hodinách v budove dnešného Lisztovho pavilónu v areáli
Univerzitnej knižnice v Bratislave. Otec Franza Liszta,
Adam, ktorý bol pre syna vychovávateľom a pedagógom, správne považoval za potrebné upozorniť svet na genialitu malého Franza.
Chlapca odprevadil do Bratislavy aj
s očakávaním finančnej pomoci,
podpory, s ktorou by mladý Liszt
dostal to najvyššie odborné, umelecké vedenie pre klavírnu výučbu.
Finančná pomoc
Na koncerte nechýbala vysoká
uhorská šľachta - Michal Eszterházy, Apponyi, Szapáry, Erdödy,
Viczay. Ako sa neskôr ukázalo, práve
oni - a hlavne Amadé, pochádzajúci
z Vrakune - pomohli mladému Lisztovi poskytovaním ročnej finančnej
podpory 600 florinov
po dobu šiestich rokov.
Tieto prostriedky boli
základom oslňujúcej umeleckej cesty Franza Liszta.
Zmienka o tomto podujatí sa objavila v novinách
Preßburger Zeitung dva dni po koncerte. Autorom článku a prvej zmienky o mladom Lisztovi mal byť známy
nemecko-český skladateľ a recenzent Heinrich Klein
pôsobiaci v Bratislave, ktorý sa vraj tiež na koncerte
nadchol majstrovstvom malého klavíristu.
Správa pod nadpisom Ungarn (Uhorsko) znela: „Bratislava. Uplynulú nedeľu, 26. tohto mesiaca mal na poludnie 9-ročný virtuóz Franz Liszt česť predviesť sa na
klavíri pred početným zhromaždením tunajšej vysokej šľachty a viacerých priateľov umenia v priestoroch
budovy vysoko urodzeného pána grófa Michaela Eszterházyho. Neobyčajná (mimoriadna) zručnosť tohto
umelca, ako aj jeho rýchly prehľad pri dešifrovaní najťažších skladieb hudobných diel z nôt, ktoré mu predložili, vyvolali všeobecný obdiv a oprávnené veľkolepé
očakávania.“
Horlivý, snaživý, geniálny
V Bratislave udial v tomto čase aj iný koncert Franza
Liszta - v byte jeho príbuzných. Miesto tohto koncertu
dodnes nie je známe, vieme však, že Liszt spomínal desiatky rodín Lisztovcov, ktoré žili v Bratislave a v okolí
smerom na juh Burgenlandu.
Krátko po koncerte v Bratislave sa dostal Franz pod
pedagogické vedenie známeho viedenského klaviristu českého pôvodu, jediného žiaka Beethovena, Karla
Černého. Výroky a hodnotenie Černého majú veľký význam pre doplnenie obrazu klavírneho umenia F. Liszta
v týchto rokoch. Napísal: „Ešte nikdy som nemal takého
horlivého, snaživého, geniálneho a usilovného žiaka.
Z mnohých skúseností som vedel, že práve toto sú tí géniovia, kde danosti ducha predchádzajú fyzickej sile.“
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Správa o koncerte: Vyšla
v Preßburger Zeitung.
Franz Liszt: 9-ročný
virtuóz od P. Cesnaka.

Priateľ Haydna aj Hummela
O detstve Franza Liszta máme veľmi málo informácií,
no je nemožné nedoceniť úlohu otca, pedagóga Adama
Liszta, ktorý mal skutočne všestranné vzdelanie. Ako
absolvent kráľovského gymnázia v Bratislave vedel výborne po latinsky. Zaujímal sa o dejiny, o františkánsku
filozofiu a teológiu. V istom období pôsobil ako novic vo
františkánskej reholi v Malackách. Ako mladý študoval
hudbu u F. P. Rieglera. Medzi rokmi 1805-09 sa stal violončelistom v orchestri v Eisenstadte u Eszterházyho.
Tam sa zoznámil a spriatelil s J. Haydnom a J. N. Hummelom, pod vplyvom ktorého študoval klavír a ktorého
metodiku aplikoval aj pri výuke svojho syna.
A Černý adresoval vety uznania aj Adamovi Lisztovi:
„Vaša otcovská opatrnosť ho chráni pred každým zblúdením, obzvlášť pred domýšľavosťou malých rozlietaných ľudí, ktorá môže spôsobiť nešťastia a úrazy. Aby
pochvala davu neurobila nedbalejším v štúdiách.“
Bratislava, moja domovina
Zaujímavé je, že dodnes nie je známy program bratislavského koncertu. Repertoár, s ktorým prišiel Franc
Liszt do Bratislavy môžeme odtušiť z listu, ktorý jeho
otec Adam zaslal v apríli 1820 princovi Nikolasovi Eszterházymu. V tomto liste Adam uviedol, že jeho syn za
posledných 22 mesiacov prekonal klavírne prekážky
spojené s dielami Bacha, Mozarta, Beethovena, Clementiho, Hummela, Cramera a iných.
Lisztov koncert v Bratislave má osobitný význam pre
Liszta aj pre mesto. O niekoľko rokov neskôr Liszt práve tu vyslovil známe vyznanie vzťahu k Bratislave ako
k svojej domovine.
MIROSLAV DEMKO, autor kníh Franz Liszt
a Bratislava a Ukradnutý skladateľ
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