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Rozpočet na rok 2021: 
Kam pôjdu �inancie?

Najviac peňazí investuje Staré Mesto do vzdelávania, 
projektom roka bude nadstavba Základnej školy Dubová

Takmer 28 miliónov eur (pres-
ne 27,7 mil.). To je výška roz-
počtu na rok 2021, s ktorým 

bude na základe rozhodnutia poslan-
cov hospodáriť bratislavské Staré 
Mesto. V rámci rozpočtu je silne pod-
porená najmä oblasť školstva (až 13 
miliónmi eur), kde sa v rámci kapitá-
lových výdavkov počíta s investíciami 
najmä do rozšírenia kapacít škôl, ale aj 
do obnovy školských zariadení (škol-

ské jedálne, materské školy). Nosným 
projektom by mala byť nadstavba zá-
kladnej školy na Dubovej ulici.

Financie sú tiež alokované do oblas-
ti životného prostredia či ciest. „Ďal-
šia oblasť, ktorá má v Starom Meste 
dlhodobú podporu, je oblasť kultú-
ry,“ uviedla starostka Starého Mesta 
Zuzana Aufrichtová. Potvrdzuje to aj 
skutočnosť, že rozpočet na kultúru 
sa aj vzhľadom na nepriaznivú epi-

demickú situáciu, ktorá sa výrazne 
dotkla ľudí pôsobiacich v tejto sfére, 
oproti vlaňajšku zvýšil.

Kam pôjdu peniaze
Cestná doprava: 1, 163 mil. €  

Životné prostredie: 1, 925 mil. €  
Bývanie a občianska vybavenosť 
(opravy a údržba bytového fondu) 1, 
136 mil. €  Kultúra 1,044 mil. €  
Vzdelávanie 13, 161 mil. €  Sociálne 
služby 3, 247 mil. €.

Čítajte v čísle

ČÍSLO MESIACA

27,7 milióna
S takým rozpočtom bude 
tento rok hospodáriť Staré 
Mesto
 VIAC SA DOČÍTATE NA S. 1
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sčítanie obyvateľov?  

ESEJ 2020 – Ideálne 
Staré Mesto

Kto zvíťazil v literárnej 
súťaži? Viac na s. 8-9

Základná škola Dubová: Vďaka nadstavbe, ktorá sa bude realizovať v roku 2021, pribudne deväť tried.
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Mesto upraví parčík na 
Radlinského

D o konca roka 2021 sa má zme-
niť vzhľad parčíka na Radlin-

ského ulici. Mala by pribudnúť ze-
leň – stromy aj rastliny - , cyklosto-
jany, miesta na posedenie, asfalt má 
nahradiť kamenná dlažba. Úpravy 
pripravuje hlavné mesto.

Turnaj v scrabble  
bude online

III. ročník Veľkej ceny Starého 
Mesta 2021 v spoločenskej 

hre scrabble, ktorá sa mala konať 
pod záštitou starostky Starého 
Mesta v sobotu 27. februára 2021 
v priestoroch Staromestského cen-
tra kultúry G-19 na Gaštanovej 19 
sa vzhľadom na pandemickú situá-
ciu síce uskutoční v pôvodnom ter-
míne, ale online. Turnaj organizuje 

OZ Hráme scrabble, viac informá-
cií nájdete na stránke www.hra-
mescrabble.sk.

Hľadáme nového 
riaditeľa Staromestskej 

knižnice

S taré Mesto vyhlásilo výberové 
konanie na nového riaditeľa/

riaditeľku Staromestskej knižni-
ce. Záujemcovia môžu svoje žiadosti 
posielať do 12. 2. 2021, nástup je 
plánovaný od 1. apríla 2021.

Všetky kritériá a požiadavky, kto-
ré musí budúci riaditeľ/riaditeľka 
spĺňať, nájdete na www.staremesto.
sk v sekcii Aktuality. Informácie 
získate aj telefonicky na tel. č.  
02/592 46 344.

Milí obyvatelia 
Starého Mesta,
v záplave ťažkých tém, obmedzení 

a  náročného  celonárodného  testo-
vania  sa pozitívne  správy akoby vy-
trácajú.  Jednou  z  takýchto  dobrých 
správ je aj to, že Staré Mesto získalo 
dôležité  ocenenie. Mestskej  časti  ho 
udelilo  občianske  združenie  Dobrý 
úradník (akreditovaný partner Rady 
Európy  a  Ministerstva  vnútra  SR) 
v  rámci  projektu  ELoGE  Slovensko 
–  Zabezpečenie  dobrej  správy  vecí 
verejných.
Ocenenie patrí samosprávam, kto-

ré  spĺňajú náročné kritériá dobrého 
riadenia a dobré riadenie má potom 
jasný  dopad na  kvalitu  života  v  ob-
ciach a mestských častiach. Dvanásť 
princípov  dobrého  vládnutia,  ktoré 
vychádzajú  zo  základných  hodnôt 
európskej demokratickej spoločnosti 
napĺňa podľa ELoGe Bratislava-Sta-
ré Mesto  a  ďalšie  štyri  ocenené  sa-
mosprávy:  hlavné mesto  Bratislava, 
Hlohovec, Topoľčany a Dubnica nad 
Váhom – všetkým oceneným srdečne 
gratulujem.
V  Starom  Meste  veci  fungujú 

správne.  Tam,  kde  to  nie  je  na  sto 
percent,  tam  budeme  pracovať  ešte 
tvrdšie ako doposiaľ.
Z  pohľadu  zvonka  sa  môže  zdať, 

že  všetka  samosprávna  agenda  je 
sústredená  do  náročnej  organizácie 
testovania a boja s pandémiou. Je, aj 
nie je to tak. Práve vďaka dobre na-
stavenému systému, zásadám a ľud-
skému prístupu dokážeme v Starom 
Meste plniť náročné protipandemic-
ké úlohy dané vládou a zároveň pri-
pravovať dôležité rozvojové projekty.
Ocenenie  ELoGE  si  veľmi  vážim 

nielen ako starostka Starého Mesta, 
ale  aj  ako mestská  poslankyňa  oce-
nenej Bratislavy.

ZUZANA AUFRICHTOVÁ  
starostka Starého Mesta

Parčík na Medenej: Zmenili ho záhradnícke úpravy

Z anedbaný parčík na Mede-
nej ulici, ktorý dlhodobo 
slúžil najmä ako voľný psí 

výbeh, sme na základe početných 
požiadaviek obyvateľov zmenili 
na upravenú zelenú plochu. Ide o tzv. 
quick wins riešenie: v budúcnosti 
totiž ráta s kompletnou revitalizá-
ciou parčíka hlavné mesto. Zmeniť 
ho chce popri rekonštrukcii kúpe-
ľov Grossling. Parčík by malo Staré 
Mesto vrátiť do správy hlavného 
mesta na najbližšom zasadnutí 
miestneho zastupiteľstva.

Parčík umiestnený na umelo vyvý-
šenom teréne pokrývali stromy, krí-
ky a pre nedostatok svetla najčastej-
šie udupaná hlina namiesto trávy.

Vďaka jednoduchým, ale efekt-
ným záhradníckym zásahom sa 
tento bezútešný priestor zmenil. 
Pribudlo niekoľko netypických kop-
covitých záhonov s trvalkami (na 
jar ich oživí aj zmes rôznofareb-
ných tulipánov), pričom na záhony 
sme využili špeciálny strešný sub-
strát, ktorý zabezpečuje dostatoč-
né a rovnomerné zásobovanie 
rastlín vodou a živinami.

Keďže plocha naďalej slúži aj pre 
majiteľov psov, zeleň na kopcovitých 
záhonoch ochraňujú plôtiky zhoto-
vené z lán a drevených kolov.

Projekt bol zrealizovaný vďaka 
dotácii z dotačnej schémy Brati-
slavského samosprávneho kraja.
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Mýtny domček je na 
prenájom, suma vraj 

nerozhoduje
H lavné mesto ponúka na prená-

jom Mýtny domček na Starom 
moste. Kedysi v ňom bolo Múzeum 
colníctva, no už niekoľko rokov 
zíva prázdnotou. Verejná súťaž 
na domček na staromestskej časti 
mosta prebieha až do 11. februára  
2021. 

Podľa informácií Metropolitného 
inštitútu Bratislavy (MIB), „súťa-
žiaci nesúťažia len ponúknutou 
cenou za nájom, ale rozhodujú aj 
hodnotové kritériá – aká funkcia je 
potrebná v okolí, sociálny či kultúry 
aspekt, ktoré projekt prinesie“. Viac 
info na mib.sk.

Na úrade využite 
platobné karty

V zhľadom na nepriaznivú epide-
miologickú situáciu odporúča-

me občanom, aby v pokladni miest-
neho úradu v Starom Meste upred-
nostnili pri platbe platobnú kartu 
pred hotovosťou (vjazdy, parkovacie 
nálepky do rezidenčnej zóny...). Skrá-
tia tak čakanie na vybavenie a záro-
veň lepšie ochránia seba i ostatných.

Platba kartou je bezpečnej-
šia z hľadiska prípadného prenosu 
Covid-19. Samozrejme, platba v ho-
tovosti je naďalej možná.

Smútočné oznámenie

So zármutkom oznamuje-
me všetkým priateľom 

a známym, že dňa 19. januára 
2021 vo 
veku ne-
d o ž i t ý c h 
80 rokov 
navždy do-
tĺklo srdce 
majstra ku-
chára On-
dreja An-
tovszkého.

Vrecový zber triedeného odpadu: 
Harmonogram na rok 2021

B ratislava považuje projekt vre-
cového zberu triedeného odpa-

du za úspešný. V roku 2021 k sied-
mim mestských častiam pribudnú 
tri. Ako sa bude triedený odpad 
zbierať v Starom Meste? Podrobný 
harmonogram pre rok 2021.

Staré Mesto
Sektor A – papier: 22. 1. • 5. 2. • 5. 3. •  
9. 4. • 7. 5. • 7. 6. • 8. 7. • 6. 8
Sektor A – plast: 22. 1. • 5. 2. • 5. 3. •  
9. 4. • 7. 5. • 4. 6. • 18. 6. • 6. 7. •  
22. 7. • 5. 8. • 20. 8.

Bohúňova, Bôrik, Brnianska, 
Břeclavská, Búdková, Buková, Če-
rešňová, Dolná, Drotárska cesta, 
Dubová, Gaštanová, Gorazdova, 
Havlíčkova, Haydnova, Hrebendo-
va, Hroboňova, Hýrošova, Jánoší-
kova, Jaseňová, Javorová, K lomu, 
K Železnej studienke, Korabinské-
ho, Kráľovské údolie, Krčméryho, 
Krivá, Kubániho, Kysucká, Lang-
sfeldova, Laučekova, Lesná, Lipo-
vá, Lovinského, Ľubinská Majakov-
ského, Malá Matúšova, Mlynská 
dolina, Mozartova, Na Hrebienku, 
Na Kalvárii, Na kopci, Na stráni, 
Náb. arm. gen. L. Svobodu, Nad 
lomom, Nekrasovova, Ostravská, 
Pod Bôrikom, Pod vinicami, Pri 
Habánskom mlyne, Pri Suchom 
mlyne, Prokopa Veľkého, Prvo-
sienková, Révová, Rubinsteinova, 
Senická, Schillerova, Sklenárska, 
Slávičie údolie, Socháňova, Srnčia, 
Súbežná, Šafránová, Šípková, Tab-

licova, Tajovského, Tichá, Topoľo-
vá, Údolná, Úprkova, Valašská, Vet-
vová, Vrchná, Záhorácka, Západný 
rad, Žižkova

Sektor B – papier: 25. 1. • 8. 2. •  
8. 3. • 12. 4. • 10. 5. • 8. 6. • 9. 7. • 9. 8.
Sektor B – plast: 25. 1. • 8. 2. • 8. 3. •  
12. 4. • 10. 5. • 5. 6. • 21. 6. • 7. 7. •  
23. 7. • 6. 8. • 21. 8.

Andreja Plávku, Banícka, Bar-
toňova, Bradlianska, Broskyňová, 
Čajakova, Čapkova, Čelakovského, 
Červeňova, Dankovského, Dobšin-
ského, Donovalova, Fándlyho, Fial-
kové údolie, Francúzskych parti-
zánov, Galandova, Godrova, Hla-
vatého, Hlboká cesta, Holubyho, 
Hradné údolie, Hummelova, Ino-
vecká, Jančova, Javorinská, Jelenia, 
Karpatská, Koreničova, Krakov-
ská, Krátka, Krmanova, Ľadová, 
Lichardova, Malinová, Medzierka, 
Mišíkova, Mošovského, Mudroňo-
va, Myjavská, Na Baránku, Na Bre-
zinách, Na Slavíne, Na Štyridsiatku, 
Novosvetská, Okánikova, Palá-
rikova, Partizánska, Pažického, 
Podhorského, Podtatranského, 
Porubského, Pri hradnej studni, 
Radlinského, Radvanská, Riznero-
va, Slepá, Smetanova, Smrečian-
ska, Sokolská, Somolického, Stará 
vinárska, Staroturský chodník, 
Šulekova, Timravina, Tvarožkova, 
Urbánkova, V záhradách, Vlčkova, 
Zrínskeho, Železničiarska, Žiarska

Gunduličova je ako nová.  
Opravili sme zničenú cestu

R ozbitý povrch komunikácie 
Gunduličova je od decembra 

minulosťou. Ešte pred sviatkami 

dokončilo staré mesto kompletnú 
výmenu asfaltového povrchu vo-
zovky a obnovu značenia.

Gunduličova: 
Nový povrch 
cesty zmenil 
vzhľad ulice.

FOTO: LUKÁŠ KAMENISTÝ
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Meno MZ MR KOMA KOVE KODO KOKU KOVP KONA KOSO KOŽI KOVM
Mgr. Boris Ažaltovič 95,45 100,00    81,25  80,00
Mgr. art. Adam Berka 90,91 76,47    90,00  65,00  41,18
Ing. arch. Ľubomír Boháč 100,00 100,00   78,57     94,12
Bc. Ivan Bútora 95,45    100,00     70,59
Mgr. Anna Dojčánová 100,00     87,50    82,35 76,47
Mgr. Ondrej Dostál 90,91       50,00   70,59
Ing. arch. Martin Gajdoš 95,45    78,57   55,00  70,59
Matej Gomolčák 81,82     88,89
doc. RNDr. Damask Gruska, PhD. 90,91    92,86 93,75
Mgr. Petra Hitková, PhD. 95,45 76,47       66,67  100,00
Mgr. art. Dana Kleinert 95,45     100,00   66,67  64,71
MUDr. Halka Ležovičová 81,82     62,50   80,00
Mgr. Juraj Mikulášek 95,45  50,00  85,71  93,75 95,00
PaeDr. Barbora Oráčová, PhD. 54,55    35,71
MUDr. Peter Osuský, CSc. 95,45     62,50     70,59
Mgr. Vladimír Palko 95,45    50,00  37,50
Soňa Párnická 90,91     75,00    66,67
RNDr. Milan Remiš 90,91 75,00   42,86     58,82
MUDr. Viera Satinská 81,82 94,12 66,67    62,50  86,67
Ing. Petr Skalník 90,91  100,00    93,75 70,00
Ing. Jana Španková 100,00  100,00  92,86   100,00
Mgr. Martina Uličná 95,45 94,12 100,00     100,00 93,33
Ing. Matej Vagač 95,45 88,24    81,25    94,12
Mgr. arch. Miroslav Vrábel 100,00 100,00        88,24
Ing. Tomáš Ziegler 72,73    50,00   85,00

Meno Počet hlasovaní Prítomný/á Účasť v %
Mgr. Boris Ažaltovič 311 255 81,99
Mgr. art. Adam Berka 311 266 85,53
Ing. arch. Ľubomír Boháč 311 266 85,53
Bc. Ivan Bútora 311 275 88,42
Mgr. Anna Dojčánová 311 310 99,68
Mgr. Ondrej Dostál 311 264 84,89
Ing. arch. Martin Gajdoš 311 220 70,74
Matej Gomolčák 195 167 85,64
doc. RNDr. Damask Gruska, PhD. 311 275 88,42
Mgr. Petra Hitková, PhD. 311 273 87,78
Mgr. art. Dana Kleinert 311 282 90,68
MUDr. Halka Ležovičová 311 271 87,14
Mgr. Juraj Mikulášek 311 303 97,43
PaeDr. Barbora Oráčová, PhD. 311 64 20,58
MUDr. Peter Osuský, CSc. 311 213 68,49
Mgr. Vladimír Palko 311 209 67,20
Soňa Párnická 194 144 74,23
RNDr. Milan Remiš 311 195 62,70
MUDr. Viera Satinská 311 240 77,17
Ing. Peter Skalník 311 295 94,86
Ing. Jana Španková 311 282 90,68
Mgr. Martina Uličná 311 290 93,25
Ing. Matej Vagač 311 302 97,11
Mgr. arch. Miroslav Vrábel 311 304 97,75
Ing. Tomáš Ziegler 311 149 47,91

Účasť na zasadnutiach zastupiteľstva a komisií (v %)

Účasť poslancov na hlasovaniach MZ

VYSVETLIVKY: MZ – miestne zastupiteľstvo, MR – miestna rada, KOMA – komisia mandátová, KOVE – komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií 
verejných funkcionárov, KODO – komisia pre dopravu, KOKU – komisia pre kultúru, KOVP – komisia pre manažment verejnej správy a verejný poriadok, KONA – 
komisia pre nakladanie s verejným majetkom a financie, KOSO – komisia pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu, KOŽI – komisia pre územné plánovanie, miestny 
rozvoj a životné prostredie, KOVM – komisia pre vzdelávanie, mládež a šport

Priestory na Grösslingovej 
52 sú na prenájom

Už len pár dní ostáva do ukončenia ve-
rejnej obchodnej súťaže na prená-

jom nehnuteľnosti na Grösslingovej 52. Mi-
nimálna výška nájomného za priestor s roz-
lohou takmer 90 m2 bola stanovená na 5,00 
€/1m2/mesiac. Súťažné návrhy je možné po-
dávať do 5. 2. 2021 do 12.00 hod. Obálky so 
súťažnými návrhmi sa budú otvárať a súťažné 
návrhy budú vyhodnotené v termíne do 15. 
2. 2021, výsledky súťaže budú zverejnené  
do 22. 1. 2021. 
Kritériom pre vyhodnotenie súťažných 
návrhov je najvyššia ponúknutá výška ná-
jomného. V prípade rovnosti navrhovaných 
výšok nájomného, súťažná komisia pristúpi 
k losovaniu výherného súťažného návrhu. 
Všetky podrobnosti nájdete na staremesto.sk 
v sekcii Verejné obchodné súťaže.

FOTO: STARÉ MESTO

Na rokovaní miestneho zastupiteľstva 15. decembra 2020 požiadala poslankyňa Petra Hitková,  
aby Staromestské noviny zverejnili prehľad aktivity poslancov.
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Ako získať vodu pre zeleň? Staré 
Mesto s tým pomôže „Jakubáku“

O revitalizácii Jakubovho námestia sa hovorí už od roku 2017. 
Teraz by sa mala konečne aj zrealizovať

J akubovo námestie, ukryté 
medzi Lazaretskou a Klemen-
sovou ulicou, patrí medzi naj-

krajšie kúty Starého Mesta. Jadro 
námestia tvorí parčík s detským 
ihriskom, obkolesujú ho historické 
meštianske domy. Obyvatelia, z kto-
rých mnohí tu bývajú celý svoj život, 
tu vytvorili špecifickú komunitu.

Domy sa tu začali stavať až kon-
com 19. storočia, dovtedy tu boli 
len záhrady, sady a oráčiny. Meno 
dostalo námestie podľa prvého bra-
tislavského richtára Jakuba, pokus 
o nenásilné premenovanie – podľa 
buditeľa Michala Mudroňa - sa ne-
ujal. Názov zmenilo námestie načas 
až počas socializmu, na Leninovo.

Vodozádržné opatrenia
Parčík v centre námestia postu-

pom času schátral, problémom je 
aj nedostatok vlahy. O revitalizácii 
námestia sa hovorí už od roku 2017, 
reálne kontúry naberá až teraz. 

V priebehu roka 2021 totiž pri-
pravuje mestská časť realizáciu 
veľkého projektu úpravy Jakubovho 
námestia. Projekt rieši zachytáva-

nie dažďovej vody (vody z povrcho-
vého plôch) na  námestí a jej využitie 
na permanentnú, celoročnú, takmer 
bezúdržbovú závlahu stromov, krí-
kov a trávnatých plôch v parkovej 
časti námestia.

„Námestie bolo vybrané na zák-
lade svojej rozlohy a možnosti vyu-
žitia zadržanej vody na polievanie 
zelene. Ďalším dôvodom bolo, že 
stav Jakubovho námestia je dlhodo-
bo nevyhovujúci. Je to škoda, lebo 
ide o jednu z mála rozľahlejších ze-
lených plôch v centrálnej mestskej 
časti,” vysvetlila starostka Starého 
Mesta Zuzana Aufrichtová. Revita-
lizáciou námestia podľa starostky 
reaguje samospráva aj na žiadosti 
zo strany občanov.
Nové trávnaté plochy, nová zeleň

„Zachytávanie a využívanie daž-
ďovej vody bude pozostávať z ná-
vrhu dažďových distribučných 
závlahových rýh s prečistením 
dažďových vôd v odlučovačoch rop-
ných látok, s využitím závlahových 
nádrží, drenážnych prepojov, závla-
hových pod povrchových rigolov. Po 

realizácii sa počíta aj s komplexnou 
obnovou trávnatých plôch na celej 
ploche parku, s inštaláciou závla-
hového systému na polievanie tráv-
natých plôch, výmenou časti jestvu-
júcich nepriepustných asfaltových 
plôch na vodopriepustné drenáže 
dlažby a pod.,“ objasnil vedúci inves-
tičného oddelenia Lukáš Kamenistý.

Samospráva ubezpečuje, že reali-
zácia nebude mať nepriaznivý vplyv 
na životné prostredie. „Nemenia sa, 
ale obnovia trávnaté plochy a zrevi-
talizujú sa spevnené plochy. Nepríde 
k žiadnej redukcii stromov a kríkov, 
práve naopak počíta sa postupnou 
výsadbou novej zelene, ubezpčila 
Z. Aufrichtová. Ako vysvetlila, pre-
vádzkovanie vodozádržných opat-
rení nebude mať negatívne vplyvy 
na kvalitu okolitej pôdy, práve nao-
pak, pôda bude intenzívnejšie zav-
lažovaná.

Dobrou správou je aj to, že projekt 
bude zároveň koordinovaný s prá-
cami, ktoré chystá v lokalite Bra-
tislavská vodárenský spoločnosť 
(rekonštrukciu verejného vodovodu 

a verejnej jednotnej kanalizácie na 
oboch súbežných priľahlých komu-
nikáciách s prípojkami do bytových 
domov Jakubovho námestia).

Rozpočet 260-tisíc eur
Staromestskí poslanci na zastu-

piteľstve v decembri 2020 schválili 
predloženie projektu v rámci ope-
račného programu Kvalita život-
ného prostredia. Ak bude mestská 
časť úspešná pri získavaní dotácie 
z ministerstva životného prostre-
dia, projekt na Jakubovom námestí 
by sa mohol realizovať v priebehu 
roka 2021. Rozpočet projektu je od-
hadovaný na 260-tisíc eur.

„Presný termín realizácie je pod-
mienený vydaním súhlasných sta-
novísk všetkých dotknutých orgá-
nov a dĺžkou procesných úkonov sú-
visiacich s posudzovaním a schvaľo-
vaním projektu riadiacim dotačným 
orgánom a termínom podpisu zmlu-
vy o udelení dotácie,” uzavrela sta-
rostka. Projekt by tak mal byť posú-
dený v rámci EIA, ochrany sústavy 
chránených území Natura 2020, či 
zo strany štátnej vodnej správy.

| AKTUÁLNE |
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Obľúbené: Na Jakubovom 
námestí sa už tradične 
organizuje podujatie Dobrý trh.

Komunita: „Jakubák“ 
je oázou v centre mesta.
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Prvé elektronické
Od 15. februára sa začína sčítanie obyvateľov. Staré Mesto ráta s každým z vás

S čítanie obyvateľov, domov 
a bytov sa realizuje každých 
desať rokov. Údaje, ktoré zís-

ka Štatistický úrad SR, teda ovplyv-
nia fungovanie krajiny (a aj jednot-
livých samospráv, vrátane Starého 
Mesta) na ďalšie desaťročie. Od sčí-
tania závisí, koľko peňazí získajú 
mestá a mestské časti na ďalší rozvoj 
z podielových daní, koľko budú môcť 
následne investovať do škôl, škôlok, 
kultúry, opráv komunikácií, ihrísk 
či koľko pôjde na poskytovanie so-
ciálnych služieb. Na základe údajov 
zo sčítania, ktoré vypovedajú veľa 
nielen o súčasnom stave, ale aj o tren-
doch v jednotlivých oblastiach života, 
sa kompetentní budú lepšie rozhodo-
vať o ďalšom smerovaní obcí, miest, 
regiónov, štátov aj väčších celkov.

Štrnásť otázok
Aktuálne sčítanie potrvá od 15. 

februára do 31. marca 2021 a po 
prvý raz sa na Slovensku realizuje 
výlučne elektronicky. Znamená to, že 
obyvatelia nebudú vypĺňať papierové 
formuláre, ale elektronické. 

Väčšinu údajov už Štatistický úrad 
SR (ŠÚSR) získal z dostupných data-
báz, preto sa aj počet otázok výrazne 
zmenšil – na štrnásť. ŠÚSR sa pýta 
iba na to, čo nedokáže sám dohľadať. 
Každý sa sčíta sám, rodičia sčítajú 
svoje deti, ale môžu pomôcť sčítať sa 
aj svojim rodičom, starým rodičom, 
blízkym, priateľom. Sčítanie domov 
a bytov už za občanov urobili obce 
(mestá, mestské časti...). 

Asistované sčítanie
Keďže sa predpokladá, že nie kaž-

dý sa môže alebo dokáže sčítať cez 
počítač (mobil, tablet), a nie každý 
má blízkych, ktorí mu pomôžu, od 
apríla 2021 bude možnosť využiť 
tzv. asistované sčítanie. To znamená, 
že obyvateľ buď navštívi kontakt-
né miesto zriadené obcou, kde ho 
sčíta sčítací asistent alebo môže te-

lefonicky požiadať o mobilného 
asistenta, ktorý ho navštívi doma 
a sčíta ho.

10 minút
Vyplnenie elektronického sčíta-

cieho formuláru nezaberie viac ako 
10 minút. Sčítavať sa obyvatelia 
budú z pohodlia domova sami, bez 
ohrozenia zdravia a bez kontaktu 
s cudzím človekom. Na sčítanie po-

stačí mobil, tablet, notebook alebo 
PC.

Od 15. 2. 2021 oby-
vatelia nájdu elektro-
nický sčítací for-
mulár na strán-
ke www.scitanie.
sk a budú mať 
k dispozícii aj mo-
bilnú  aplikáciu.

Sčítanie 
obyvateľov 2021: 

Zaujímavé informácie
 sčítací formulár je v maďarskom, rómskom, ru-
sínskom, ukrajinskom, anglickom, francúzskom 
a nemeckom jazyku
 ak sa niekto prihlási cez elektronický občian-
sky preukaz (OP), bude vypĺňať menej údajov, 
ako keby sa prihlásil bez občianskeho preukazu
 vypĺňať sa bude 23 údajov, tí čo to spravia cez 
elektronický OP len 14 údajov 
 ľudí bez domova a tých, ktorí majú trvalý po-
byt na úrade, sčíta miestny úrad, ostatné skupiny 
obyvateľov sa môžu sčítať v zariadeniach (DSS, 
ZOS a podobne) alebo na stacionárnych miestach

https://www.scitanie.sk/scitanie-obyvatelov/
skupiny-obyvatestva-s-osobitym-pristupom

nický sčítací for-

bilnú  aplikáciu.

Staré Mesto ráta s každým z vás: „V roku 2021 
prebieha sčítanie v celej EÚ. Výsledky budú mať na naše 
životy reálny dopad najbližších desať rokov. Vyplynie 
z nich, koľko �inancií získa Staré Mesto na školy, škôlky, 
seniorcentrá, chodníky, parky, kultúru, šport alebo vedu. 
Čo sa nespočíta, to sa neráta,“ hovorí starostka 
Starého Mesta Zuzana Aufrichtová.
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História sčítania na našom území
Sčítanie ľudu sa pravdepodobne vykonávalo 

na našom území už v stredoveku a možno ho 
teda oprávnene považovať za najstarší druh šta-
tistiky. S rozvojom spoločnosti sa síce menil cieľ, 
účel, rozsah a metódy zisťovania a spracovania 
výsledkov, ale stále zostávalo nenahraditeľným 
prameňom údajov o obyvateľstve na danom úze-
mí a o jeho vývoji v danom období.

Súpisy v Uhorsku sa začali v roku 1784 a opa-
kovali sa v dvojročných obdobiach.

Sčítaním ľudu v roku 1857 sa začal prechod 
od feudálnych súpisov k moderným sčítaniam 
ľudu. Vykonaním sčítania boli poverené už iba 
politické úrady a sčítanie sa uskutočnilo prvýkrát 
k jednému termínu - k 31. októbru 1857.

Prvé moderné sčítanie ľudu bolo v roku 
1869. Zákon o sčítaní ľudu z marca 1869 určil, 
že sčítanie sa bude vykonávať vždy k 31. 12. v ro-
koch končiacich nulou - 1880, 1890, 1900 a 1910.

Prvé československé sčítanie ľudu a bytov sa 
uskutočnilo k 15. 2. 1921 na základe prvého 
československého zákona o sčítaní ľudu z apríla 
1820. Zároveň sa uskutočnilo aj sčítanie bytov.

Sčítanie ľudu v roku 1921 a aj nasledujúce 
v roku 1930 boli pokračovaním rakúskych sčí-
taní, hoci prinášali nové poznatky i niektoré nové 
metódy. Potreba štatistických údajov vyvolaná 
veľkými povojnovými zmenami v počte a v štruk-
túre obyvateľstva bola dôvodom na vykonanie 

stručných súpisov obyvateľstva ešte pred vše-
obecným sčítaním ľudu plánovaným na rok 1950.

Tieto súpisy sa uskutočnili k 4. 10. 1946 na 
Slovensku a k 22. 5. 1947 v českých krajinách. 
Okrem toho sa v Čechách vykonal k 31. 1. 1946 
súpis domov a bytov. Cieľom bolo okrem zistenia 
počtu obyvateľov na Slovensku získať podklady 
o pracovných silách a spresniť informácie pre 
zásobovanie obyvateľstva, v Čechách predovšet-
kým podklady pre potreby národného poistenia.

Sčítanie ľudu k 1. marcu 1950 úzko nadväzo-
valo na sčítanie v roku 1930. Sčítanie ľudu bolo 
spojené so sčítaním domov a bytov a súčasne sa 
uskutočnil aj súpis priemyselných, živnosten-
ských a poľnohospodárskych podnikov.

Výsledky sčítania ľudu v roku 1961 (uskutoč-
nilo sa k 1. marcu 1961) boli po prvý raz v histó-
rii výsledkami so vzájomným prepojením údajov 
o obyvateľstve, domácnostiach, bytoch a domoch. 
Toto výrazne rozšírilo možnosti ich využitia.

So sčítaním sa od roku 1970 (k 1. decembru 
1970) spájajú aj 2-percentné výberové zisťovania 
v domácnostiach zamerané na rozdiely v príjmoch 
rôznych skupín obyvateľstva a na ďalšie stránky 
rozvoja životnej úrovne domácností. Údaje zo sčí-
taní v rokoch 1970 a 1980 (k 1. 11. 1980) boli 
široko publikované. Časť sa využila aj pri zosta-
vení publikácie s mimoriadnym významom - Re-
trospektívneho lexikónu obcí Československej 

socialistickej republiky 1950 - 1970 (Federálny 
štatistický úrad, 1978). Obsahuje údaje o vývoji 
a rozmiestnení obyvateľstva, o počte domov pod-
ľa obcí a ich častí, o vývoji názvov obcí a iné údaje.

Sčítanie ľudu, domov a bytov v roku 
1991 bolo posledné z československých sčítaní. 
Pri organizovaní, spracovaní a publikovaní vý-
sledkov bola použitá moderná výpočtová techni-
ka. Obsah sčítania sa rozšíril o náboženské vyzna-
nie a širšia bola tiež škála zisťovaných národností 
(po prvý raz sa osobitne zisťovala rómska národ-
nosť). Rozsah publikovaných výsledkov bol v dô-
sledku politických zmien značne zúžený, mnohé 
štatistické prehľady neboli spracované. 

Údaje aktuálne k 26. máju 2001 do sčítacích 
formulárov ich zapisovali obyvatelia. V roku 2001 
celé sčítanie, teda legislatívnu, organizačnú a me-
todickú prípravu, ako aj spôsob zberu, spracova-
nia, publikovania a prezentácie získaných údajov 
zabezpečoval po prvý raz v histórii Štatistický 
úrad Slovenskej republiky.

Sčítanie 2011 sa vykonalo na celom území Slo-
venskej republiky k 21. máju 2011. Do histórie sa 
zapísalo najmä z dvoch dôvodov. Všetky členské 
štáty EÚ po prvý raz boli povinné usporiadať 
sčítanie v tom istom roku. Obyvatelia Slovenska 
si pri Sčítaní obyvateľov, domov a bytov 2011 po 
prvý raz vyberali, či vyplnia sčítacie formuláre 
v „papierovej“ alebo v elektronickej forme.
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Víťazné dielo súťaže Esej 2020 – Ideálne Staré Mesto

Nevyžiadané dobrodružstvá 
a kľúče na vrátnici

M echaničáky: 10 Električá-
ky: 15. Z toho dvaja ľudia 
na dýchacom prístroji.

Odkedy poznám Evu, z výletov 
jej nenosím magnetky, ale žánrové 
obrázky o tom, aké sú mestá (ne)
prístupné a (bez)bariérové. V tom-
to prípade išlo o momentku z Eind-
hovenu, kde domáci tím práve hral 
s Ajaxom Amsterdam. Na vypre-
daný štadión prúdilo toľko ľudí na 
vozíkoch, koľko doma stretnem 
zhruba za mesiac. Davy, krik, fanú-
šikovské kotle, a zároveň poriadok 
a atmosféra, v ktorej sa aj senior na 
vozíku bez sprievodu zdal byť v po-
hode a v bezpečí.

Nové dobrodružstvá
v Starom Meste

Po Bratislave spolu s Evou chodí-
me krížom-krážom, do centra sa vy-
berieme skôr príležitostne. A potom 
príde pozvánka na filmovú premié-
ru. Pôjdeš? Poďme. 

Jazda električkou je tentoraz za 
desať bodov z desiatich. Keď vystú-
pime, na neďalekom chodníku nás 
stopne zaparkované auto. Nie jediné. 
Presúvame sa na cestu, ďalšia časť 
seriálu Únia obchádzajúcich štartu-
je. Často v ňom účinkujú aj rodičia 
s kočíkmi a starší ľudia s barlami či 
chodítkami. Niekedy sú tieto sociál-
ne mikroexperimenty o tom, kto 

z koho, inokedy víťazí solidarita. 
S Evou máme na konte sériu uviaz-
nutí vo výtlkoch, dvojitý rittberger 
na klzisku, ktoré sa tvárilo ako chod-
ník, kolekciu žuvačiek a psích odka-
zov prilepených na kolesách vozíka. 
Mačacie hlavy sú najmenší problém, 
vieš, čo môžeš od nich čakať.

Kino má bezbariérový vchod, sálu 
aj ďalšie priestory. „Kľúč od inva-
lidného WC si pýtajte, prosím, na 
pokladni,” hlási oznam na dverách. 
Bez výkričníkov, to sa často nevidí. 
Netradičné je aj umiestnenie – kľúče 
vo väčšine inštitúcií bývajú na vrát-
nici. Toaleta v tomto kine, hoci avizo-
vaná ako invalidná, je funkčná. Prob-

lém tvorí prístupnosť: v priestore 
zmenšenom veľkým umývadlom sa 
k záchodu nedostanú všetci. Človek 
na mechanickom vozíku to zvládne, 
ak je však na mohutnom vozíku elek-
trickom, má smolu. 

Iste, sú aj bezchybné toalety. Nie-
kedy sa stane, že nemajú kľúč na 
vrátnici, no žiaľ, ani v zámke. Vtedy 
nastupuje adrenalín alebo okoloidú-
ca duša ochotná na chvíľu postrážiť 
dvere. Keď bezbariérové toalety 
jednoducho nie sú, Eva ich hľadá 
v okolí, alebo ich absencii prispôso-
bí celý program. Aj takú návštevu 
kina si musí vopred premyslieť. No 
a zo skúsenosti vie, že ani dobrý plán 

Ideálne Staré Mesto? Víťazka 
súťaže Katarína Uhrová ho 

vidí najmä bez bariér

M estská časť Bratislava-Staré Mesto v roku 
2020 vyhlásila pilotný ročník literárnej súťa-

že Esej 2020 – Ideálne Staré Mesto. Témou súťaž-
nej práce bol život v Starom Meste a spôsob, akým 
môže samospráva prispieť k lepšej kvalite života 
obyvateľov a návštevníkov. Víťaznú esej napísala 
Katarína Uhrová.

Súťažné príspevky hodnotila trojčlenná porota. 
Predsedom bol Tomáš Hučko, šéfredaktor kultúr-
no-spoločenského mesačníka Kapitál, členmi Anež-
ka Bartlová, výtvarná kritička a Viliam Nádaskay, 
literárny vedec a básnik.

„Porota sa v súťaži Esej 2020 – Ideálne Staré 
Mesto rozhodla oceniť príspevok s názvom Nevy-
žiadané dobrodružstvá a kľúče na vrátnici od Kata-
ríny Uhrovej. Na víťaznom príspevku sme sa zhodli 
jednomyseľne. Na texte sme ocenili, že inovatívnym 
spôsobom tematizuje ťažkosti znevýhodnených 
obyvateľov a obyvateliek Starého Mesta, a robí to 
presvedčivo, autenticky a pútavo. Výber témy i for-
málne spracovanie spĺňa štandardy, ktoré by podľa 
poroty mala takáto súťaž aj v budúcnosti od súťa-
žiacich požadovať,“ uviedol T. Hučko.

Do súťaže sa mohol zapojiť ktokoľvek bez ohľadu 
na vek, pohlavie či štátnu príslušnosť alebo trvalý 
pobyt. Súťaž prebehla anonymne.

Vyhlasovateľom literárnej súťaže Esej 2020 – 
Ideálne Staré Mesto je mestská časť Bratislava – 
Staré Mesto, občianske združenie literarnyklub.sk.

Esej 2020 - Ideálne Staré Mesto
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ešte neznamená, že nemá rátať s ori-
ginálnymi dobrodružstvami. 

Veď my vás vynesieme
Toalety sú iba výsek. Nedostup-

nosť má rôzne formy a úskalia. Kľú-
čové slovo? Schody. Mnohé miesta 
a inštitúcie (samozrejme, nielen) 
v Starom Meste ostávajú vďaka nim 
stále neprístupné. Vstupy do budov 
sa dajú riešiť plošinami či nájazdmi, 
no niektoré pôsobia skôr ako inšpi-
rácia pre šmykľavky. 

„Veď my vás vynesieme,” počú-
va často Eva, keď narazí na fyzickú 
prekážku. Takéto spontánne prejavy 
dobrej vôle sú milé a láskavé. A úplne 
nesystémové. Čo ak chce do bariéro-
vej budovy vojsť zájazd ľudí na elek-
trických vozíkoch?

Schody sú pritom len zástupný 
problém. Jeho podstatu by sme asi 
mohli hľadať v prístupe spoločnosti 
k ľuďom so zdravotným znevýhod-
nením. Väčšinou toho o nich veľa 
nevieme. V médiách zaznieva, že tr-
pia ťažkými chorobami, alebo bojujú 
s krutým osudom. Sú vraj invalid-
ní, postihnutí, na pomoc odkázaní. 
Odovzdane sedia na mechanizmoch, 
ktoré vážia aj dvesto kíl, no hovorí 
sa im vozíčky. Narodila sa s krutou 
chorobou, napriek tomu… (vložte 
obľúbené klišé).

Eva netrpí svalovou dystrofiou, 
ako sa ľudovo hovorí. Eva jednodu-
cho žije. Má mnohé ďalšie črty, ktoré 
ju tvoria. Nie je náklad, ani bremeno, 
nepotrebuje, aby ju niekto dvíhal. 
Potrebuje, a má na to právo, dostať 
sa všade tam, kam bez problémov 
môžem ísť hoci ja.

Keď všetko zrazu funguje
Som v galérii, nikomu nezava-

dziam, nikto mi nedýcha na krk. Čis-
tá krása! 

Odkedy poznám Evu, napísala mi 
všeličo, no takúto správu som od nej 
nečakala. Neskôr sa ozvala z divadla. 
Bola tam so svojimi známymi, veľkou 
partiou na vozíkoch, a bez obáv, či sa 
všetci pomestia a nespôsobia nežela-
ný rozruch. Aj nulté dejstvo v služob-
nom výťahu, ktorým ju kedysi zvykli 
doviezť do sály, tentoraz vynechala. 

Podobné správy začali pribúdať 
z rôznych strán. Niekto absolvoval 
celý filmový festival a ani chvíľu 
netŕpol, či taký maratón vydrží ba-
terka v jeho dýchacom prístroji. Ďal-
šia bola na zahraničnej prednáške 
obľúbeného profesora z univerzity, 
ktorá je síce na rovnakom kontinen-
te, no pre ňu reálna asi ako základňa 
na Marse. 

Bavíme sa o pandémii, ako inak. 
Všetka tá invencia a úsilie, ktoré za-
bezpečili nekonečné prúdy čohokoľ-
vek, zasiahla aj ľudí so zdravotným 
znevýhodnením. Vyučovanie, dis-
kusie, koncerty, workshopy. Žiadne 
schody, zazerania, nejapné poznám-
ky. Zrazu to išlo, zrazu sa mohli do-
stať tam, kam všetci.

O nich a pre nich a s nimi 
Takže ako? Presťahovať celé Sta-

ré Mesto do online režimu? Presne 
naopak. Dostať tých, ktorých nechá-
vame v offline móde na svetlo sveta. 
Sadnúť si na vozík a dať si okruh 
po centre. Hej, pobavilo. No vybrať 
sa na takú prechádzku s človekom, 
ktorý na tom vozíku sedí nonstop, 
sa už dá. Tak by sme sa mohli obrátiť 
priamo na tých, ktorých sa to všetko 
týka, a neviesť diskusiu tak ako ja 
v tejto chvíli – o nich bez nich. 

Nevnucujme im hotové riešenia. 
Skúsme počúvať, čo chcú a potrebu-
jú. Mali by prísť na chodníky, ktoré 
sa idú rekonštruovať. Treba sa ich 
spýtať, kým sa začnú stavať nové 
objekty. Veľa vecí nefunguje pre-
to, že by sme ich robili programovo 
zle, len o nich skrátka veľa nevieme. 
Mnohé riešenia nevyžadujú miliar-
dové investície. Taký zdanlivý de-
tail ako šírka dverí: nedávať všade 
automaticky úzke sedemdesiatky, 
ale rovno osemdesiatky, ideálne de-
väťdesiatky. Dať informáciu o (bez)
bariérovosti na stránku inštitúcie, 
aby človek nemusel zdĺhavo pátrať, 
či a ako sa tam dostane. Rešpektovať 
stavebný zákon a kontrolovať jeho 
dodržiavanie. Naozaj.

Kľúč môže byť vo vlastnej skú-
senosti. Alebo nech aspoň nie je na 
vrátnici. 

KATARÍNA UHROVÁ

Katarína Uhrová 
(1980)
Vyštudovala kultúrny 
manažment na Univerzite 
Komenského a scenáristiku 
na Vysokej škole múzických 
umení. Písala pre online 
magazíny, ako scenáristka 
spolupracovala na viacerých 
krátkych animovaných filmoch 
(Chochmesovci), na oceňovanom 
filme Miry Fornay Môj pes 
Killer či na seriáli Ordinácia 
v ružovej záhrade. V súčasnosti 
pôsobí ako osobná asistentka 
pre ľudí s vážnymi zdravotnými 
problémami.

Staromestská knižnica
 vyhlasuje 1. ročník súťaže 

ČITATEĽSKÁ
PEVNOSŤ
pre deti do 15 rokov

od 1. 10. 2020 do 28. 2. 2021

Vytvorte si doma bunker/pevnosť, kde budete čítať sami,
 s rodičmi, súrodencami, kamarátmi, zvieratkami, hračkami,

odfoťte sa pri čítaní alebo namaľujte obrázok
a prineste do knižnice,

 alebo pošlite mailom na adresu:
sluzby@starlib.sk.

Podmienkou zaradenia do súťaže 
je poslať krátke  odporúčanie knihy

alebo slogan na jej propagáciu.
Fotky, obrázky a hodnotenia

uverejníme na facebooku knižnice
Vyhodnotenie súťaže:  marec 2021

Každý utorok uverejníme na www.starlib.sk jeden kvíz.
Odpoveď je potrebné poslať do polnoci z nedele na pondelok.
V pondelok uverejníme správne odpovede a odmeníme jedného
súťažiaceho.
Po skončení súťaže vylosujeme a odmeníme súťažiaceho, ktorý sa
úspešne zúčastnil všetkých kvízov.

KNIŽNÝ HRAVOLAM
Staromestská knižnica vyhlasuje súťaž

PRAVIDLÁ SÚŤAŽE

TEŠÍME SA NA VÁS!

Designed by pch.vector / Freepik
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Visuté záhrady na Medenej
Nezvyčajný terasový dom na Medenej ulici postavili učni

H istorickú zástavbu ulíc Sta-
rého Mesta prešpikovali po-
čas minulej éry mnohé „mo-

derné“ stavby, ktorým padli za obeť 
úhľadné meštianske domy. Väčšina 
z nich postráda príťažlivosť, o nápa-
ditosti nehovoriac. V ohybe Medenej 
ulice však vyrástol na prelome 60. 
a 70. rokov dom, ktorý možno sme-
lo nazvať futuristickým. Napokon, 
jeho spoluautorom nebol nik iný ako 

Štefan Svetko, architekt pyramídy 
Slovenského rozhlasu. Nezvyčajný te-
rasovitý dom vytvoril s architektom 
Juliánom Hauskrechtom, kolegom zo 
Združených projektových ateliérov. 

Narušiť monotónnosť
 „Na otázku, čo nás viedlo k také-

mu atypickému riešeniu, sa nedá jed-
noznačne odpovedať,“ hovorí dnes 
80-ročný Julián Hauskrecht. „Snahou 
každého architekta je navrhnúť dom, 

ktorý splní požiadavky investora, le-
gislatívy, technických prepisov a po-
dobne. Hlavné však je - rešpektovať 
prostredie, v ktorom sa stavba na-
chádza a pritom riešenie preukáže, 
že architektonický výraz stavby bude 
osobitý a zaujímavý,“ vysvetľuje ar-
chitekt.

Bytový dom na Medenej 21 bol 
riešený ako 2. etapa bytovej zástav-
by na západnej strane ulice. „Pô-

vodná Grösslingova ulica končila 
križovatkou s Kúpeľnou, v mieste. 
kde sa nachádza budova kúpeľov 
Grössling s rozšíreným priestorom 
ulice v trojuholníkovom tvare (ná-
mestíčkom) a s parčíkom s veľkými 
stromami,“ približuje J. Hauskrecht. 
„A práve to bol jeden z prvkov, ktorý 
nás inšpiroval k riešeniu zvýrazniť 
tento priestor a zároveň atypickým 
spôsobom odstrániť monotónnosť 

FOTO: BARBORA JANČÁROVÁ

FOTO: BARBORA JANČÁROVÁFOTO: BARBORA JANČÁROVÁ

Medená 21: Zaujímavá 
stavba bola skolaudovaná 
v roku 1974. Jej realizácia 
trvala tri roky.

Netypický: Terasovité 
riešenie ubralo z mohutnosti 
osemposchodovej stavby.

Hudobniny nahradila 
kaviareň: Obchod s nástrojmi 
bol na prízemí domu ešte na 

začiatku 3. tisícročia.
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uličnej zástavby.“ To sa podarilo za-
vedením terasovitého ustupovania 
hmoty časti domu, s využitím južnej 
orientácie. „Uplatnením výrazných 
kvetináčov na terasách sa podarilo 
preniesť atmosféru zelene námes-
tíčka až na dom,“ hovorí Hauskrecht 
a dodáva, že tieto terasy možno pri-
rovnať k dnešnému trendu zelených 
striech. Zaujímavosťou je aj riešenie 
preluky. „Dom tvoria dva dilatačné 

celky opierajúce sa o vedľajšie objek-
ty s vytvorením preluky, ktorá otvá-
ra vnútorný priestor bloku zástavby 
ohraničenej ulicami Medená, Kupeľná 
a Palackého,“ upresňuje Hauskrecht.

37 bytov, garáže a kaviareň
Dva bloky osemposchodovej budo-

vy sú riešené s jedným vertikálnym 
jadrom a sú vzájomne prepojené pre-
sklenými chodbami. V dome je 37 by-
tov, hoci – ako prezrádza J. Hauskrecht 

- v pôvodnom projekte ich bolo o päť 
menej. (Záujem o získanie bytu v tej-
to stavbe bol vraj obrovský.Nečudo.) 
V suteréne domu je 21 boxových ga-
ráží. V spodnej časti domu z ulice je 
riešená pôvodná predajňa hudobných 
nástrojov, ktorá bola v budove ešte aj 
začiatkom nového tisícročia. Dnes je 
v jej priestoroch kaviareň.

Stavali ho učni
Projektu začal vznikať už v roku 

1968, dom bol dokončený – po troch 
rokoch trvajúcej realizácii – v roku 
1974. Hlavným investorom bolo Slo-
venské bytové družstvo Bratislava 
I, realizáciu zabezpečovali Pozemné 
stavby Bratislava. „Obdobie, v kto-
rom sa stavba realizovala, môžeme 
charakterizovať spoločenskou požia-
davkou na urýchlenie výstavby bytov, 
čo v dôsledku znamenalo rozvoj pre-
fabrikácie a orientáciu dodávateľov 
na výstavbu prefabrikovaných, pane-
lových domov,“ približuje architekt. 
Pozemné stavby sa vraj realizácii 
dlho bránili – terasový dom na Mede-
nej totiž nie je panelový, ale vzhľadom 
na svoju komplikovanosť murovaný, 
čo znamenalo, že práce sa natiahnu.

Čo napokon presvedčilo Pozemné 
stavby, aby sa do realizácie atypické-
ho a zložitého domu pustili? „Každá 
veľká stavebná firma mala učňovské 
stredisko pre prípravu všetkých re-
meselníkov potrebných pri výstavbe 

domov - murárov, tesárov, inštalaté-
rov atď. -, čo nám dnes, mimochodom, 
chýba. Keďže bolo potrebné, aby učni 
získali aj praktické zručnosti na stav-
be, vedenie Pozemných stavieb sa 
napokon do projektu pustilo,“ vysvet-
ľuje Hauskrecht. Realizáciu pod vede-
ním skúsených majstrov zabezpečo-
vali učni, odbornú prax tu vykonávali 
dokonca i študenti Priemyselnej školy 
stavebnej v Bratislave. „Kriticky však 
treba pripomenúť, že sa to prejavilo 
v nie najlepšej kvalite niektorých čas-
tí stavby,“ hovorí architekt.

Bude sa renovovať
Každopádne, stavba svojím nekon-

venčným stvárnením upútala v čase 
svojho vzniku (dostala dokonca vlast-
nú pohľadnicu) a aj dnes je priaznivo 
hodnotená. Historici architektúry 
Peter Szalay a Martin Zaiček ju za-
radili do publikácie C 20: Sprievodca 
architektúrou Bratislavy – Moderné 
centrum.

Po päťdesiatich rokoch je dom 
značne schátraný. Našťastie, majitelia 
bytov sa rozhodli, že dom kompletne 
zrekonštruujú – práce sa majú reali-
zovať ešte v tomto roku. Vďaka tomu, 
že jedným z obyvateľov nezvyčajnej 
stavby na Medenej 21 je aj architekt 
Julián Hauskrecht, môžeme veriť, že 
z obnovy vyjde dom nepoškvrnený.

(maca)

| UTAJENÉ ZÁKUTIA |

Efektný: Tesne po dokončení sa dom dostal aj na pohľadnicu. 

FOTO: BARBORA JANČÁROVÁFOTO: BARBORA JANČÁROVÁ

FOTO: BARBORA JANČÁROVÁ

Združené projektové ateliéry
„Obdobie uvoľňovania spoločenských podmienok koncom 60. rokov 

vytvorilo nadšenie v celej spoločnosti, čo sa zákonite premietlo i do 
oblasti umenia a architektonickej tvorby,“ spomína Julián Hauskrecht.

Štátne projektové ústavy boli prísne riadené rezortným ministerstvom 
s cieľom plnenia plánu. Podmienka a zameranie na kvalitu architektonickej 
tvorby boli odsunuté do úzadia. V oblasti bytovej výstavby hlavné zame-
ranie bolo urýchlenie výstavby bytov, čo viedlo k totalitnej prefabrikácii 
a unifikácii výstavby, bez ohľadu na kvalitu a tvorbu obytného prostredia.

Východiskom bol vznik Združených projektových ateliérov, v ktorých 
sa združili predovšetkým architekti s hlavným zameraním zlepšenia pod-
mienok pre zvýšenie kvality architektonickej tvorby.

„Jedným z týchto ateliérov bol ateliér Ing .arch. Štefana Svetka, do kto-
rého som nastúpil ako mladý architekt v roku 1967. Ateliér bol zameraný 
na projektovanie bytových a spoločenských stavieb, riešili sme projekty 
významných stavieb nielen v Bratislave, ale po celom Slovensku,“ hovorí J. 
Hauskrecht. Medzi najznámejšie stavby ateliéru patrí vládny Hotel Bôrik, 
Československý (dnes Slovenský) rozhlas, Amfiteáter na Machnáči, uby-
tovňa Pozemných stavieb na Miletičovej ulici, bytové domy na sídlisku Me-
dzi jarkami, bytové domy na Machnáči a množstvo stavieb i mimo Bratisla-
vy. Ako spomína J. Hauskrecht, „jednou zo zaujímavých úloh bol Program 
rozvoja mesta Bratislavy po roku 2000“.

Vzťah ateliéru k rozvoju mesta Bratislava bol umocnený aj tým, že od 
roku 1969 mal sídlo v zrekonštruovanom dome na vtedajšej Jiráskovej, 
dnes Ventúrskej ulica. No a jedným zo zaujímavých projektov, ktorý mladý 
architekt Julián Hauskrecht riešil po príchode do ateliéru, bol práve bytový 
dom na Medenej ulici.

37 bytov: Získať byt 
v novostavbe bolo podľa 
architekta veľmi ťažké.
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Záhadné prípady, čaro minulosti  
aj záchrana planéty

Vyberáme z ponuky kníh Staromestskej knižnice

Hotel Lavína. Niko Tackian, 
Lindeni 2020

Joshua pracuje v bezpečnostnej službe v ho-
teli Lavína v švajčiarskych Alpách. V januári 

1980 tu vyšetruje zmiznutie dievčaťa, ktoré 
bolo aj s rodičmi hotelovými hosťami. Jedného 
dňa sa Joshua vyberie s barmanom do hôr. Po-
čas vychádzky stratí vedomie a preberie sa až 
v nemocničnej izbe. Zasypala ho lavína a dva dni 
bol v kóme. Po prebudení však s hrôzou zistí, že 
nie je rok 1980, ale 2018. A on nie je ochrankár, 
ale policajt. Hotel Lavína je dávno zatvorený. Jo-

shua má dilemu. Bol všetko len sen, ktorý sa mu prisnil počas kómy?

Prvá lož. A. J. Park, 
Lindeni 2020 

Advokát Paul Reeve nájde po príchode 
domov manželku Alice so zakrvave-

ným nožom v ruke. Na podlahe leží mŕtvy 
muž. Paul svoju ženu nadovšetko miluje 
a bez váhania sa jej rozhodne pomôcť. Spo-
ločne ukryjú mŕtve telo a v nasledujúcich 
dňoch sa snažia žiť normálnym životom. 
Paulovi sa to celkom darí, no Alice trávi celé 
dni sama v dome, kde sa už necíti bezpečne. 
Napriek podpore manžela to psychicky ne-
zvláda. Napínavý psychotriler s nečakaným 
záverom.

Poviem ti, ako to 
bolo: Život detí 
v tradíciách, hry, 
piesne a kroje. Ivan 
Mrva. Perfekt 2020

Ch cete vedieť koľko detí 
bývalo v rodine, kde 

kedysi žili ľudia alebo či sa po-
užívali vidličky a nože? Aké 
mená dávali rodičia deťom? 
S akými hračkami sa deti hrá-
vali? Na všetky tieto otázky 
nielen odpovie, ale aj zaspieva 
a zarecituje táto knižka. A od-
halí pikošky a zaujímavosti. 

Vysníval som si ťa. Mária 
Hamzová, Motýľ 2020

Traja ľudia, tri osudy. Rozáliu kvôli ne-
naplnenému materstvu opustil manžel 

a založil si novú rodinu. Anne sa narodilo 
postihnuté dieťa, s čím sa jeho otec nezmie-
ril. Tadeáš prišiel po tragickej nehode o syna 
a nedokáže sa z toho spamätať. Vysporiadajú 
sa hrdinovia s neľahkými osudmi? Príbeh zo 
súčasnosti vás prinúti zamyslieť sa nad tým, 
ako by ste riešili problémy, keby sa dotýkali priamo vás.

Gump. Pes, ktorý naučil ľudí 
žiť. Filip Rožek, Ikar 2020

K edysi túlavý pes Gump rozpráva príbeh 
o hľadaní psieho šťastia, o prekonávaní 

prekážok na ceste k správnemu človeku. Ale aj 
o sile a nezlomnosti každého psa a o nesmier-
nej obetavosti a láske psa k človekovi. Gum-
povo rozprávanie je aj o nádeji, ktorú nespúta 
žiadna reťaz. Z textu autora cítiť jeho celo-
životnú lásku ku psom. Vydavateľstvo Ikar 
venuje časť výťažku z predaja knihy OZ Pes 
v núdzi a Útulok Levice – OZ Šťastný domov.

Zvedavé otázky 
a odpovede. 
Záchrana našej 
planéty. Camilla 
de la Bédoyére. 
Slovart 2020

Čo je uhlíková stopa? Kam 
ide to, čo spláchneš? 

Ako produkovať menej odpad-
kov? Ako šetriť energiu? Čo je 
recyklácia? Kniha je plná odpo-
vedí na kopec zvedavých otá-
zok. Vďaka pútavým textom, 
vtipným ilustráciám a množ-
stvu zaujímavostí zistíš, že zá-

chrana našej planéty je nielen dôležitá, ale aj zábavná!

Ľúbostné pátranie. 
János Lackfi. 
Verbárium 2020 

T ino chodí do triedy výnimočne 
nadaných detí. Každé má nada-

nie na niečo iné, ale to je jedno, os-
tatní mudrlantov z áčky neznášajú. 
Ešteže tam je Artur, športovec, na 
ktorého si netrúfnu. Jedného dňa náj-
de Tino v lavici lístok, ktorý hovorí, 
že nejaká baba je do neho až po uši 
a rozbehne pátranie, aby zistil, kto je 
tajomná ctiteľka. 

NAŠE ODPORÚČANIA NA E-KNIHY NÁJDETE NA www.starlib.sk
Pripravili: Mgr. Eva Hurajová, CSc, PhDr. Zora Bašťovanská, 

Staromestská knižnica
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Cudzinci to majú počas 
pandémie ťažšie

D opad pandémie na cudzin-
cov v preplnených tábo-
roch a krízových oblas-

tiach je zjavný. Ale aj na cudzincov, 
ktorí žijú medzi nami, má súčasná 
situácia horší dopad ako na nás. 
V Bratislave žijú tisíce migrantov 
z krajín EÚ aj mimo EÚ, ktorí tu pra-
cujú alebo študujú. 

Miguelov príbeh
Keďže pandémia a s ňou súvisia-

ce opatrenia - napríklad zatvorené 
úrady - trvá už rok, čoraz väčšiemu 
počtu cudzincov medzičasom vypr-
šalo ich povolenie na pobyt. 

Jedným z klientov Migračného 
informačného centra IOM (MIC) 
je Miguel z Brazílie, ktorý pracuje 
v Bratislave od roku 2019. Platnosť 
povolenia na prechodný pobyt sa mu 
skončila v januári 2021 a potreboval 
si ho obnoviť. Oddelenia cudzineckej 
polície však boli zatvorené. Podľa 
zákona by mal Miguel opustiť úze-
mie Slovenska v stanovenej lehote. 

Zákon o pobyte bol však v dôsled-
ku vyhlásenia mimoriadnej situácie 
novelizovaný. Povolenie na pobyt sa 
v takýchto prípadoch automaticky 
predlžuje a platí ešte ďalšie dva me-
siace od dátumu odvolania mimo-
riadnej situácie.

Zároveň sa predlžuje platnosť 
ďalších potvrdení a povolení, podľa 
ktorých Miguel môže pokračovať 
v práci pre svojho zamestnávateľa 
na tej istej pozícii a na rovnakom 
mieste výkonu práce aj po domne-
lom skončení platnosti pobytu. Žia-
dosť o jeho obnovenie si môže podať 
aj neskôr.

Minhov príbeh
Minh z Vietnamu je v inej si-

tuácii ako Miguel. Nemá platné 
povolenie na pobyt a ani finanč-
né prostriedky na návrat domov 
a o pomoc požiadal IOM ešte 
v apríli 2020. Minhov asistova-
ný dobrovoľný návrat doteraz 
nebolo možné uskutočniť pre 
mimoriadne obmedzenú medzi-
národnú dopravu a prísne obme-
dzenia pri tranzite. Jeho manžel-
ka a deti tak na neho doma čaka-
jú už takmer rok.

Minh zatiaľ uviazol na Sloven-
sku, nemôže sa zamestnať a uby-
tovanie aj stravu si platí z našet-
rených peňazí. 

Čakanie na lepšiu situáciu
„Cudzinci čelia v dôsledku proti-

pandemických opatrení mnohým 
situáciám. Ide často o veľmi indivi-
duálne okolnosti, preto odporúčame 
obrátiť sa na Migračné informačné 
centrum IOM telefonicky na infolin-
ke 0850 211 478, alebo emailom na 
mic@iom.int. Ďalšie dôležité infor-
mácie o pobyte a práci cudzincov na 
Slovensku a aktualizovaný prehľad 
protipandemických opatrení vlády 
SR sú dostupné na webovej stránke 
www.mic.iom.sk,“ uvádza Zuzana 
Vatráľová, vedúca úradu Medziná-
rodnej organizácie pre migráciu na 
Slovensku. Migračné informačné 
centrum IOM sídli v Starom meste 
na Grösslingovej 35. V súčasnosti 
je nevyhnutné návštevu vopred do-
hodnúť telefonicky alebo emailom. 

„Cudzincov ako Minh je na Sloven-
sku veľa. Veríme, že sa epidemiolo-
gická situácia v blízkej budúcnosti 
zlepší, aby sme mohli obnoviť svo-
je služby a pomôcť im pri návrate 
domov. Záujemcovia sa dozvedia 
bližšie informácie telefonicky na in-
folinke 0850 211 262 a na webovej 
stránke www.avr.iom.sk.

Foreigners face some 
dif�icult times during 

the COVID-19 pandemic

T he impact of the pandemic 
on foreigners in overcrow-
ded camps and crisis areas 

is clear. However, the current situ-
ation has a worse impact even on 
foreigners who live among us than 
on Slovaks. Thousands of migrants 
from EU and non-EU countries 
who work or study are living in 
Bratislava.

Miguel ś story
As the pandemic and related me-

asures, such as closed offices, has 
been going on for a year, more and 
more foreigners have meanwhile 
their residence permits expired.

One of the clients of the IOM’s 
Migration Information Centre is 
Miguel from Brazil, who has been 
working in Bratislava since 2019. 
According to him, his temporary 
residence permit expired in Janu-
ary 2021 and he needed to renew 
it. However, the Foreign Police De-
partments were closed in January. 
According to the law, Miguel should 
have left the territory of Slovakia 
within the set time limit.

Moreover, as a result of the dec-
laration of a crisis situation, the 
Act on Residence of Foreigners 
was amended. In such cases, the 
residence permit shall be automa-
tically renewed and shall be valid 
for a further period of two months 
from the date on which the crisis 
situation is lifted. At the same time, 
the validity of other certificates and 
permits is extended, allowing Mi-

guel to continue 
working for his 
employer in the 
same position 
and in the same 
place of work 
even after the 
foreseen termi-
nation of his stay. 
He can also apply 
for its renewal at 
a later date.

Minh ś story
Minh from 

Vietnam is in a di-
fferent situation 

than Miguel. 

He does not have a valid residence 
permit nor funds to return home, 
and applied for IOM’s assistance as 
early as in April 2020. Minh‘s assis-
ted voluntary return has so far not 
been possible due to extremely limi-
ted international traffic and strict 
transit restrictions. His wife and 
children have been waiting for him 
at home for almost a year.

Minh is still stuck in Slovakia, he 
can‘t get a job and he has to pay for 
his accommodation and food from 
the money he saved.

Waiting for a better situation
„As a result of anti-pandemic me-

asures foreigners are facing many 
situations. As the circumstances 
of each case vary greatly and are 
often very specific, we recommend 
contacting the IOM Migration In-
formation Centre by phone at 0850 
211 478, or by email:mic@iom.int. 
Further important information 
related to the residence and work 
of foreigners in Slovakia and also 
regularly updated overview of an-
ti-pandemic measures imposed by 
the Slovak government are avai-
lable on the website www.mic.iom.
sk, „says Zuzana Vatráľová, Head of 
the Office of the International Orga-
nization for Migration in Slovakia. 
The IOM Migration Information 
Centre is located in the Old Town on 
Grosslingova 35. At present, it is ne-
cessary to arrange your eventual vi-
sit in advance by telephone or email.

„There are a lot of foreigners like 
Minh in Slovakia. We believe that 
once the epidemiological situation 
will improve in the near future, we 
can resume our services and help 
them return home. Those interes-
ted can find out more information 
by phone on the Infoline 0850 211 
262 and on the website www.avr.
iom.sk, „explains Zuzana Vatráľová.

Pripravilo: Migračné 
informačné centrum 

Medzinárodnej organizácie pre 
migráciu/Prepared by Migration 

Information Centre of the 
International Organization 

for Migration

V Starom Meste žije mnoho 
cudzincov. Dostať sa k in-
formáciám, ktoré potrebu-
jú pre svoju život u nás, je 
často problém. Preto sme 
spojili sily s Migračným in-
formačným centrom a od 
septembra je súčasťou Sta-
romestských novín rubrika 
Cudzinci v Starom Meste.

guel to continue 
working for his 
employer in the 
same position 
and in the same 
place of work 
even after the 
foreseen termi-
nation of his stay. 
He can also apply 
for its renewal at 
a later date.

Vietnam is in a di-
fferent situation 

than Miguel. GRAFIKA: GAN KHOON LAY/NOUN PROJECT
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Hýbať sa je ľudské
O dôležitosti pohybu s lektorkou jógy Editou Szabovou

V dnešnej dobe, keď sme viac 
ako inokedy zatvorení doma 
sami so sebou, je dôležité hý-

bať sa. To všetci vieme. Ale ako začať? 
Povedzme si to otvorene: je to ťažké. 
Inšpiráciou môžu byť rady lektorky 
jogy, bývalej sudkyne Edity Szabovej. 
Prečítajte si časť rozhovoru, ktorý vyj-
de vo februárovom magazíne ZRAZU. 
S EDITOU SZABOVOU sa zhovárali 
Dana Sládeková a Alžbeta Marendia-
ková.
Pri športe je vždy najväčší prob-
lém naštartovať sa. Ak som 
doteraz športovala minimálne, 
ako začať?

Motiváciou pre pohyb by mal byť 
náš vlastný záujem udržať si dobré 
zdravie a fyzickú kondíciu, resp. záu-
jem si zdravie zlepšiť. Väčšiu motivá-
ciu nepoznám. Pre ľudí, pre ktorých 
pohyb a cvičenie nie je pravidelnou 
súčasťou ich života odporúčam začať 
s vychádzkami a rýchlou chôdzou pod-
ľa ich fyzických a zdravotných mož-
ností. Pre takýchto ľudí je najvhodnej-

šie cvičiť jogu. Bolo by ideálne začať 
ju cvičiť pod vedením lektora, čo ale 
v tomto období nie je možné. Ak chce 
však niekto teraz začať s cvičením 
v domácom prostredí, je dôležité 
cvičiť jogu systematicky od naj-
jednoduchších pozícií a po čase 
postupne priraďovať do dennej 
zostavy ďalšie náročnejšie 
pozície. 
Jogu pozná takmer 
každý a veľa ľudí ju aj 
cvičí. Prečo je vlastne taká 
obľúbená?

Joga je stará niekoľko 
tisícročí, korene má 
v Indii. Dnes už po-
známe veľmi veľa 
druhov jogy, ktoré vznikali z tej pô-
vodnej spájaním s prvkami z iných 
druhov cvičení a postupne prenikli 
aj k nám. 

Slovo joga pochádza zo sanskrtu 
a znamená „spojenie“, „zjednotenie“. 
Jogové cvičenia pôsobia na človeka 
komplexne. Pravidelné cvičenie jogy 

pozitívne pôsobí na telo a psychiku 
človeka, teda upevňuje jeho fyzic-
ké a mentálne zdravie, uvádza ich 

do rovnováhy. Z tohto pohľadu 
je joga v porovnaní s inými 
cvičeniami veľmi špecifická. 
Ja osobne nepoznám žiadne 

iné cvičenie, ktoré by malo 
taký komplexný vplyv 

na človeka. Jednot-
livé telesné pozície 

(ásany) pôsobia na svaly, 
kĺby, dych, obehový a lymfatic-
ký systém, niektoré majú vplyv 
aj na vnútorné orgány a žľazy. 
Prostredníctvom jogy si teda mô-

žeme udržať či zlepšiť fyzické aj 
psychické zdravie, ľahšie zvládať 
každodenné úlohy, problémy a sta-
rosti. Pomáha nám tiež lepšie chá-

pať samých seba. 
Môže jogu cvičiť hocikto, ke-
dykoľvek a akúkoľvek?

Konkrétne cvičenia by si mal kaž-
dý vybrať podľa toho, čo chce cviče-
ním dosiahnuť, ale vždy s prihliadnu-

tím na svoj zdravotný stav. Toto je roz-
hodujúce pre všetky vekové kategórie. 
Pri cvičení platí, že to pravidel-
né je lepšie. Prečo?

Všetci cítime negatívny vplyv vyso-
kých nárokov súčasnej doby. Aj v dô-
sledku toho vo všeobecnosti v dosta-
točnej miere nevenujeme pozornosť 
fyzickým aktivitám, ktoré nám môžu 
zachovať dobré zdravie. Medzi tieto 
aktivity patrí pravidelný pohyb na 
čerstvom vzduchu, ale aj pravidelné 
cvičenie, ktorým môžeme výrazne 
ovplyvniť svoje celkové zdravie. 
Ak telo pravidelne nerozhýbeme, 
neuvoľníme a cvičením nespevňuje-
me svaly, začnú sa postupne prejavo-
vať problémy v pohybovom aparáte. 
Často dochádza k deformáciám chrb-
tice a v dôsledku toho k nesprávnemu 
držaniu tela. Takéto deformácie môžu 
najčastejšie vyvolať bolesti hlavy, 
bolesti v chrbtovej a krížovej oblasti, 
tŕpnutie a bolesti rúk a nôh. Nedo-
statok pohybu vedie aj k zvyšovaniu 
hmotnosti a vzniku s tým súvisiacich 
ochorení. Jednoducho povedané – pra-
videlné cvičenie je prostriedkom, ako 
sa udržať zdravý a v kondícii.
Spomínate „súčasnú dobu“. Čo 
vám naj-
viac chý-

ba z obdobia pred pandémiou? 
Patrím medzi ľudí, ktorí chápu po-

trebu a nevyhnutnosť obmedzujúcich 
opatrení a dokážem daný stav prijímať 
s pokorou a zároveň s nádejou, že táto 
situácia čoskoro skončí. To, čo sa ma 
v tomto zložitom období dotýka naj-
viac, čo znášam najťažšie, je izolácia od 
všetkých mojich blízkych osôb, rodiny 
a priateľov. Chýba mi osobný kontakt 
s nimi, ich úsmevy a objatia. Chýbajú 
mi tiež spoločné cvičenia v kurzoch, 
priateľské vzťahy, ktoré sme si za dlhé 
roky medzi sebou vybudovali.
Je niečo, čo vás naopak táto 
doba naučila?

Rozhodne áno. Naučila ma ďaleko 
viac si vážiť všetko to, čo sme v na-
šom živote považovali za samozrej-
mosť. Vážiť si viac možnosti, ktoré 
sme pred pandémiou mali vo všetkých 
oblastiach života. Toto obdobie mi 
tiež pomohlo prehĺbiť si uvedomenie, 
že šťastie máme hľadať hlavne sami 
v sebe a že k nemu nepotrebujeme veľa 
vecí. Jedna z nich je pre mňa aj nádej, že 
toto obdobie skoro skončí a že budem 
mať možnosť objať všetkých, ktorých 
mám rada.

Celý  rozhovor  nájdete  vo  februá-
rovom vydaní magazínu ZRAZU. 

Je určený najmä seniorom, no 
nielen im. Vzniká na zákla-
de príbehov, ktoré čitatelia 
sami posielajú do redakcie. 

Ak sa chcete dozvedieť 
viac,  napíšte  na 

magazin@sta-
remesto.sk.

ZRAZU

(ásany) pôsobia na svaly, ba z obdobia pred pandémiou? 

jednoduchších pozícií a po čase 
postupne priraďovať do dennej 
zostavy ďalšie náročnejšie 

Joga je stará niekoľko 

a znamená „spojenie“, „zjednotenie“. 

do rovnováhy. Z tohto pohľadu 
je joga v porovnaní s inými 

Ja osobne nepoznám žiadne 
iné cvičenie, ktoré by malo 

taký komplexný vplyv 
na človeka. Jednot-
livé telesné pozície 

kĺby, dych, obehový a lymfatic-
ký systém, niektoré majú vplyv 

žeme udržať či zlepšiť fyzické aj 

cvičenie, ktorým môžeme výrazne 

rovom vydaní magazínu ZRAZU. 
Je určený najmä seniorom, no 
nielen im. Vzniká na zákla-
de príbehov, ktoré čitatelia 
sami posielajú do redakcie. 

Ak sa chcete dozvedieť 
viac,  napíšte  na 

magazin@sta-
remesto.sk.
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15. - 20. 12. Darček pre 
osamelých seniorov

Každý rok pred vianočnými sviatkami orga-
nizuje mestská časť Staré Mesto posedenie 

pre osamelo žijúcich seniorov v Zichyho paláci 
s programom a slávnostným obedom či večerou. 
Tento rok to nebolo možné. Ani koronakríza nám 
však nezabránila dodržať tradície. Pracovníci od-
delenia sociálnych vecí osobne navštívili všetkých 
osamelých seniorov aj s malým darčekom. 

16. 12. Sedačka 
pre Barborku

Barborka žije v láskavej profi rodine, jej 
poručníkom je však mestská časť Staré 

Mesto. Vitálne a šikovné dievčatko pre zdra-
votný hendikep nedokáže chodiť a na prepravu 
autom potrebuje špeciálnu autosedačku, ktorá 
ju bezpečne fixuje pri preprave. Príspevok na 
kúpu autosedačky štátom (Úradom práce, soc. 
vecí a rodiny) jej pre dieru v zákone zamietli. 

Dôvodom bolo, 
že nemá zákon-
ného zástupcu 
a právnická 
osoba - teda 
mestská časť, 
ani Centrum 
pre deti a ro-
dinu - nemôže 
o príspevok 
žiadať. Rozhod-
li sme sa preto 
zakúpiť autose-
dačku z rozpoč-
tu sociálneho 
oddelenia. 

5. 12. Staň sa 
aj ty Mikulášom  
250 kilogramov potravín

Zbierka potravín pre ľudí v núdzi bola sú-
časťou česko-slovenského projektu. Staré 

Mesto ju pripravilo v  spolupráci s Potravino-
vou bankou Slovenska.

Pandémia nebráni dobrým skutkom
Staromestské oddelenie sociálnych vecí v decembri potešilo mnohých ľudí. 

Stojí za to, pripomenúť si to

1. 12. Giving Tuesday  Deň štedrosti

Staré Mesto sa do  celosvetové-
ho podujatia zapojilo druhý-

krát. Tentoraz sme na úrade zor-
ganizovali dve zbierky:
 Zbierku kníh, omaľovaniek 
pre dospelých, kníh s krížovka-
mi, ktorú sme venovali novému 
Zariadeniu opatrovateľskej služ-

by Seniorcentra Staré Mesto pre 
ich knižnicu. Poslúžia budúcim 
klientom zariadenia. 
 Zbierku detských kníh, encyk-
lopédií, didaktických hier a hra-
čiek, ktorú sme venovali Am-
bulancii pre ľudí s Downovým 
syndrómom v Bratislave. Táto 

ambulancia je jedinou špeciálnou 
ambulanciou na Slovensku, knihy 
a hry teda dostanú deti a dospelí 
s Downovým syndrómom z celé-
ho Slovenska. Poteší to tým viac, 
že je zvykom, že knihu, ktorá 
sa im zapáči v čakárni, si môžu 
zobrať domov.

8 krabíc: Encyklopédie, 
didaktické hry, detské 
knihy pre Ambulanciu 
pre ľudí s Downovým 
syndrómom.

FOTO: STARÉ MESTO

21 krabíc 
kníh: Pre 
budúcich 
klientov 

Seniorcentra.
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15. 2.- 31. 3. 2021
WWW.SCITANIE.SK

MAXIMÁLNA
OCHRANA
ÚDAJOV

PRVÉ PLNE
ELEKTRONICKÉ
SČÍTANIE
OBYVATEĽOV,
DOMOV A BYTOV

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov bude  
v roku 2021 výlučne elektronické. Vďaka  
tomu bude presnejšie, rýchlejšie, bezpečnejšie  
a šetrnejšie k životnému prostrediu.

Klik k lepšej budúcnosti


