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Podarená premena
Staré Mesto pokračuje v rekonštrukciách škôl. Bývalý školnícky 

byt na ZŠ Jelenia sa zmenil na exkluzívnu jedáleň

Niekdajší školnícky byt v bu-
dove Základnej školy Dr. 
Ivana Dérera na Jelenej 

čakal na rekonštrukciu desiatky ro-
kov. Staré Mesto ho teraz zmenilo na 
vkusnú a modernú školskú jedáleň. 

„Základná škola na Jelenej ne-
potrebovala byt pre školníka, čo 
jej však akútne chýbalo, bola zod-
povedajúca jedáleň. Rozhodli sme sa 
preto využiť tieto priestory práve na 
tento účel,“ vysvetlila starostka Sta-
rého Mesta Zuzana Aufrichtová.

Vzhľadom na „vybývanosťˇ bytu 
išlo o rozsiahlu rekonštruk-
ciu. „Linoleum nahradila gresová 
dlažba, odstránením priečok vzni-

kol veľkorysý priestor. Výmenou 
prešli aj zničené okná, nevyhovu-
júce elektrické rozvody, kúrenie, 
kanalizácia. Bezpečnosť zvýšili 
protipožiarne dvere aj núdzové svet-
lá,“ vypočítava Lukáš Kamenistý, ve-
dúci investičného oddelenia, ktoré 
rekonštrukciu zastrešovalo. 

Biele steny v kombinácii s mento-
lovou modrou miestnosť zútulnili 
a opticky zväčšili. Vydarenú rekon-
štrukciu doplnil vkusný - a ergono-
mický - mobiliár.

V priestoroch jedálne bola zreali-
zovaná aj rekonštrukcia dátových 
rozvodov a príprava na projektor - 
pre prípad, že by v budúcnosti bolo 

potrebné využiť miestnosť aj na 
iné účely.

Vytvorenie novej školskej jedálne 
zo školníckeho bytu na ZŠ Dr. Ivana 
Dérera na Jelenej je len jednou z re-
konštrukcií, ktoré plánuje tento 
rok uskutočniť Staré Mesto. Na re-
konštrukcie škôl a škôlok vyčlenila 
mestská časť vyše 625-tisíc eur.

Staré Mesto je zriaďovateľom 7 zá-
kladných a 19 materských škôl. Škol-
stvo je jednou z priorít Staromest-
ského programu 2019 – 2022. Už 
vlani prešla úspešnou a vydarenou 
rekonštrukciou školská jedáleň Zá-
kladnej školy s materskou školou M. 
Hodžu na Podjavorinskej ulici.

Čítajte v čísle
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29 000
Toľko kvitnúcich rastlín skrášli 
Staré Mesto.
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DOM V HRADBÁCH
Waydanovský dom roky 
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Pastva aj pre oči: Už na prvý pohľad je zrejmé, že v tejto jedálni bude deťom chutiť.



2| AKTUÁLNE |

Narodilo sa viac detí 
ako pred covidom

V počiatkoch lockdownu sa špe-
kulovalo, či situácia prispeje 

k vyššej pôrodnosti. A v Starom 
Meste to tak naozaj je. V marci 2021 
sa narodilo 153 malých Staromeš-
ťanov, čo je o 47 detí viac ako v tom 
istom mesiaci v roku 2020. 

Chlapci dostali najčastejšie 
mená Adam, Richard, Samuel, Oliver 
a Tomáš. Z dievčenských obľubujú 
Staromešťania Emu, Elišku, Izabelu, 

Hanu a Natáliu. Na matrike zazna-
menali aj netradičné mená ako Ast-
ria, Lina, Quentin či Vukan. 

Staré Mesto 
podporuje kultúru

T ridsaťpäťtisíc eur medzi jede-
násť kultúrnych projektov 

rozdelila zo Staromestskej dotačnej 
schémy odborná hodnotiaca komi-
sia. Už v prvom kole prideľovania 
dotácií tak vyčerpala celý plánova-
ný rozpočet. V oblasti sociálnej sta-
rostlivosti sa rozdelilo 10 400 eur, 
z kapitoly Školstvo a šport odišlo len 
5 000 eur. Tzv. Malé dotácie vyčerpa-
li dokopy necelých 3 000 eur. 

V kultúre Staromestská sché-
ma podporila umelecké združenie 
Praktikábel, divadlá Ticho a spol. 
a GUnaGU, medzigeneračný festival 
Old ś Cool, ktorý organizuje OZ Zrej-
me, projekt Bratislava Mozart Festi-
val či združenie Pre súčasnú operu.
Dokopy môže Staré Mesto rozdeliť 

na dotáciách v roku 2021 až vyše 
100-tisíc eur. Systém posudzovania 
predložených projektov je po novom 
trojkolový. Žiadosť, ktorá neuspeje 
v prvom kole, sa automaticky posúva 
do ďalšieho. Druhé kolo sa uzatvára 
31. mája, tretie 31. augusta 2021.

Úspešne 
odstraňujeme vraky

N ový systém na nahlasovanie 
autovrakov spustilo Staré 

Mesto v marci (nájdete ho v mobilnej 

Milí obyvatelia 
Starého Mesta,

opatrenia sa uvoľňujú, mesto oží-
va. Jar prináša do ulíc vyšší ruch. Aj 
preto si intenzívnejšie všímate, či 
je v historickom jadre a v blízkych 
obytných zónach čisto. 

Jednou z prvých vecí, ktoré som 
presadzovala po nástupe do funkcie, 
bola čistota verejných priestran-
stiev. Myslím, že posun k lepšiemu je 
viditeľný a mám od vás k tomu pozi-
tívnu spätnú väzbu. Technické služ-
by Starého Mesta robia po zmenách 
vedenia (december 2019) dobrú 
prácu, venujú sa plánovanej údržbe 
a operatívne čistia ulice aj na zák-
lade vašich podnetov. Pripomínam, 
že na ich nahlasovanie máme aj 
bezplatnú mobilnú aplikáciu Staré 
Mesto. Ak si teda všimnete neporia-
dok, napíšte nám a my tam pošleme 
ľudí. Funguje to dobre a pomáha 
nám aj vám. V spolupráci s „ozet-
kami“ sa nám navyše darí čistiť aj 
priestory, ktoré majú komplikované 
vlastnícke pozadie a nemáme kom-
petenciu starať sa o ne. 

Čistota ulíc nie je iba o od-
padkoch, je aj o vrakoch. V roku 
2019 sme začali s odstraňovaním 
chátrajúcich stánkov, tento rok sa 
nám darí zefektívniť odťahovanie 
autovrakov. Spustili sme nový sys-
tém na ich ohlasovanie – funguje 
v spomínanej mobilnej aplikácii (cez 
tlačidlo Napíšte starostke) aj na 
stránke staremesto.sk (Autovraky) - 
a uzatvorili zmluvu s novou odťaho-
vou službou. Verte, že nájsť takúto 
„odťahovku“ nebolo vôbec jednodu-
ché, keďže rovnaké problémy riešia 
aj ostatné mestské časti. No už to 
funguje a vraky postupne miznú 
z ulíc. Mimochodom, cez Autovraky 
si môžete odsledovať, ako vybavenie 
vášho podnetu postupuje. A o to ide 
- o plynulý tok informácií medzi sa-
mosprávou a obyvateľmi a o čo naj-
plynulejšie riešenie podnetov. 

Zuzana Aufrichtová
starostka Starého Mesta

Nová jedáleň na ZŠ Jelenia: Komplexná 
rekonštrukcia zmenila starý byt

S tarý byt v areáli základnej 
školy na Jelenej ulici kedysi 
slúžil pre školníka. Vďaka 

kvalitnej rekonštrukcii sa z nevyu-
žívaného priestoru stala moderná 
a pekná jedáleň.
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Pôvodný stav: 
Školnícky byt 
stratil využitie.

Veľkorysý priestor: 
Vybúraním priečok 

vznikla svetlá 
a veľká miestnosť.

Sanita: Pri 
rekonštrukcii sme 

mysleli aj na hygienu.

FOTO: LUKÁŠ KAMENISTÝ

KEDYSI

Mobiliár: Spĺňa všetky estetické 
aj ergonomické požiadavky.
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aplikácii Staré Mesto, pod tlačidlom 
Napíšte starostke a na www.sta-
remesto.sk pod tlačidlom Autovra-
ky). Mestská časť zároveň uzavrela 
zmluvu s novou odťahovou spoloč-
nosťou a výsledkom je šesť odtiah-
nutých vrakov v priebehu mesiaca. 
Sústredili sme sa najmä na autá, 
ktoré zaberali parkovacie miesta 
už dlhší čas. Vraky zmizli napríklad 
z ulíc Klemensova (na snímke), 
Školská, Timravina či Palárikova.

Na Štúrovej bude  
Srdce autizmu

P riestory v nedávno zrekon-
štruovanej budove na Štúrovej 

ulici 6 bude užívať OZ Srdce autiz-
mu. Prenájom osobitným zreteľom 
na dobu neurčitú schválili poslanci 

Starého Mesta na marcovom zastu-
piteľstve. 

Staré Mesto víta všetky aktivi-
ty, ktoré pomáhajú rodinám s deť-
mi so špecifickými potrebami. 
„Mestská časť nemá kompetencie 
poskytovať služby, ktoré by tým-
to deťom pomohli, no má možnosť 
vytvárať pre tieto služby podmien-
ky,“ uviedla starostka Starého Mesta 
Zuzana Aufrichtová.

Združenie Srdce autizmu vznik-
lo v roku 2018 s cieľom podporiť 
a ochraňovať zdravie detí so zdra-
votným znevýhodnením formou 
vzdelávania detí a ich rodičov, po-
skytovať poradenstvo a konzultácie 
rodinám a podporovať edukačné 
a liečebné postupy. Združenie spo-
lupracuje so slovenskými aj zahra-
ničnými odborníkmi.

Rozkvitnuté Staré Mesto
J ar v Starom Meste tento rok 

spríjemňuje bohatá kvetinová 
výsadba. Výsadba bola realizovaná 
na ploche 1 283 m2. Vysadili sme 
narcisy a mix tulipánov, čo zabez-

pečí etapovité zakvitnutie. Po od-
kvitnutí, budú jarné kvety nahra-
dené letničkami. Celkový počet 
vysadených kvitnúcich rastlín  
je 29-tisíc.

Máme radi imelo, 
ale len na Vianoce

P oloparazitická rastlina je ne-
žiadúcou „ozdobou“ mno-

hých stromov v Bratislave a brániť 
sa mu musíme aj v Starom Meste. 
Trvalé odstránenie imela je kom-
plikovaný zásah, no neodrádza 
nás to a intenzívne pracujeme na 
tom, aby ste v Starom Meste videli 
imelo len na Vianoce.

V druhej polovici apríla sme 
v spolupráci so spoločnosťou 
Lucron zbavili imela päť najviac 
zasiahnutých topoľov na Dvořá-
kovom nábreží a ďalších desať 
stromov parčíku na Vajanského 
nábreží.

OZ Stopa pomohlo 
vyčistiť „džungľu“ 
za zastávkou SAV

Z elený „trojuholník“ za auto-
busovou zastávkou SAV na 
Štefánikovej ulici (smerom 

do mesta) je dlhodobo zanedbaný. 
Problémom je, že priestor je v súk-
romných rukách, ale majiteľ sa oň 
nestará (pozemok je dlhší čas v exe-
kúcii), no zákon o obciach zároveň 
zakazuje jeho udržiavanie mestskej 
časti. (Staré Mesto nemá právo 
starať sa o majetok, ktorý mu ne-
patrí, či nespravuje ho.)

Neporiadok v bezprizornej zelenej 
džungli nás hnevá rovnako, ako vás, 

preto sme sa v spolupráci s občian-
skym združením Stopa Slovensko 
podujali vec vyriešiť. 

Klienti „ozetka“ koncom apríla 
pozemok upratali a drobnými 
záhradníckymi zásahmi upravili 
aj kríky. Mestská časť zabezpečila 
odvoz odpadu a veríme, že aj vďaka 
zodpovedným obyvateľom Starého 
Mesta ostane tento priestor čistý 
dlhšie ako zvyčajne.
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Autor myšlienky: 
Milan Schnorrer so 

starostkou Zuzanou 
Aufrichtovou.

Propeller je opäť na prenájom, 
o víťazovi rozhodne aj využitie

S taré Mesto opäť hľadá ná-
jomcu ikonickej budovy 

Propelleru na Rázusovom nábre-
ží. O víťazovi rozhodne súťažná 
komisia, výsledky budú zverejne-
né najneskôr do 10. júna 2021. 
Novinkou je, že komisia bude pri-
hliadať nielen na ponúknutú sumu 
za prenájom, ale aj na predloženú 
koncepciu využitia. „Pristúpili 
sme k trošku zložitejšej verejnej 
obchodnej súťaži, kde víťaz nie je 
viazaný len na najvyššiu ponúknu-

tú sumu za m2, tá je len druhora-
dým faktorom. V prvom rade roz-
hoduje koncept a takisto akcepto-
vanie požiadaviek, ktoré bude mať 
na využívanie Propellera mestská 
časť,“ uviedla starostka Starého 
Mesta Zuzana Aufrichtová.

Súťažné podklady sú zverej-
nené na webovej stránke mestskej 
časti, záujemcovia ich môžu získať 
aj v podateľni miestneho úradu. 
Súťažné návrhy je možné podá-
vať do 4. 6.2021 do 12:00 hod.

Korzo Horský park získalo
cenu Projekt roka

H istoricky prvým držiteľom 
ceny Projekt roka sa sta-

lo Korzo Horský park. Cenu ude-
ľuje staromestský neinvestičný 
Fond architekta Weinwurma za 
výnimočný počin v oblasti zlepše-
nia verejného priestoru v mestskej 
časti. Cenu Projekt roka 2020 zís-
kal iniciátor myšlienky a zakladateľ 
občianskej iniciatívy Korzo Horský 
park Milan Schnorrer a občianske 
združenie Hrad – Slavín. Projekt je 
výsledkom spolupráce obyvateľov 
zóny, OZ Hrad – Slavín, Mestskej čas-
ti Bratislava-Staré Mesto a Hlavného 
mesta SR Bratislava.

Korzo Horský park vzniklo v júli 
2020 vytvorením obytnej zóny na 

uliciach Nekrasovova, Lesná a No-
vosvetská, ktorá prirodzene nad-
viazala na Hlbokú cestu a už existu-
júcu promenádu v Horskom parku. 
Vznikla tak jedna z najrozsiahlejších 
oddychových trás v Starom Meste. 

„Nebola to jednoduchá cesta. Po-
mohli nám však obyvatelia, aktivis-
ti, občianske združenia aj poslan-
ci,“ uviedla starostka Starého Mesta 
Zuzana Aufrichtová. „Horský park 
nie je od slova parkovanie, hoci to 
tam dlho tak vyzeralo. Napriek petí-
cii za vrátenie možnosti parkovania 
k Horárni, sme územie aj projekt 
ubránili, a do oblasti autá nepusti-
li. Je to správne rozhodnutie hodné 
modernej spoločnosti,“ uzavrela.

FOTO: BARBORA JANČÁROVÁ

Máj s Prešporkovom: Míľa pre mamu
R odinné centrum Prešporkovo 

v máji plánuje zopár aktivít. 
Bude to už tradičná Zbierka ob-
lečenia a vecí pre rodiny v núdzi. 
Zároveň rozbieha nový projekt 
Na slovíčko - rozhovory na rôzne 
témy, ktoré rezonujú v rodinách.

Ku Dňu matiek sa zapojí aj do 
podujatia Míľa pre mamu. Od 
roku 2003 ju organizuje Únia ma-
terských centier s materskými 

a rodinnými centrami po celom Slo-
vensku. Každá rodina sa môže za-
registrovať, prejsť míľu a venovať 
ju svojmu materskému centru. Ako 
na to? Od 1. do 8. mája (do 17.00 
h.) si urobte míľovú prechádzku, 
zapíšte sa na www.materskecen-
tra.sk a www.facebook.com/ma-
terskecentra.sk. Na Deň matiek, 
teda 9. mája, spočítame, koľko míľ 
venujeme našim mamám. 

"Na slovíčko" - stretnutia a
diskusie na rôzne témy

Rodinné centrum Prešporkovo, Heydukova 25,
Bratislava - Staré Mesto

Míľa pre mamu

Zbierka
oblečenia

FOTO: BARBORA JANČÁROVÁ

Korzo Horský park: Prvý 
Projekt roku vznikol 1. júla 2020.

FOTO: DESANA DUDÁŠOVÁ
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Chýbajúca časť histórie
Mali byť zničené, no prežili aj tých, čo to prikázali. 

Na ortodoxnom cintoríne odkryli vyše štyristo náhrobkov

Na ortodoxnom cin-
toríne v Bratislave 
odkryli vyše 400 

náhrobných kameňov s nevyčísli-
teľnou historickou hodnotou. Osem-
desiat rokov odpočívali ukryté pod 
nánosom zeminy a hnijúceho lístia 
pri obvodovom múre, ktorý oddeľuje 
ortodoxný židovský cintorín s kato-
líckym, Mikulášskym. Stovky ná-
hrobkov sem v rokoch 1942 až 1944 
navláčili v rámci nútených prác ži-
dovskí mladíci zo starého cintorína, 
ktorý bol asanovaný kvôli budovaniu 
električkového tunela pod hrad-
ným bralom. Na pôvodnom mieste – 
dnes ho poznáme ako pamätník Cha-
tama Sofera – ostalo dvadsať hrobov.

„Podľa dokumentov, ktoré sa našli 
v našom archíve, mali preniesť do-

konca až 1500 náhrobkov, no 
zrejme počítali aj fragmenty, takže 
ich bolo menej,“ upresnil predseda 
židovskej náboženskej obce Tomáš 
Stern. „Pochádzajú prevažne z 18. až 
prvej tretiny 19. storočia, no našli 
sme aj jeden kameň, ktorý je možno 
z roku 1680. Musíme to však ešte ve-
rifikovať,“ prezradil Stern.

O náhrobkoch sa dozvedel ešte 
ako chlapec, keď v 90. rokoch 20. 
storočia dokumentoval židovské 
pamiatky. „Povedal mi o nich muž, 
ktorý sa priamo podieľal na pre-
nášaní náhrobkov. Ukázal mi toto 
miesto a podotkol: Pozri sa, tu sú, 
len ich treba vyhrabať!“ spomí-
nal Stern. „Videli sme ich tam vtedy 
dvadsať-tridsať, vôbec nám nena-
padlo, že ich tu mohlo byť minimál-

ne desaťkrát toľko!“ Medzi nálezmi 
sú náhrobky popredných patri-
cijských rodín, ktoré sú priamy-
mi predkami nemeckého básnika 
Heinricha Heineho či revolucioná-
ra Karla Marxa. Jeden z náhrobkov 
z roku 1724 patrí Simonovi Wolfo-
vi Oppenheimerovi, vnukovi Sa-
muela Oppenheimera, ktorý bol 
diplomatom a hlavným finanční-
kom na dvore Habsburgovcov 
v období vrcholiaceho konfliktu 
s Osmanskou ríšou.

Smutným, ale vzácnym je podľa 
Sterna nájdenie dvojnáhrobku detí 
rabína Benjamína Wolf Pollaka 
z roku 1719, jedného zo zakladate-
ľov ješivy.

Stern verí, že sa podarí odhaliť 
aj ďalšie vzácne náhrobné kamene. 

„Stále veríme, že možno budú medzi 
nimi aj niektoré, ktoré pochádzajú 
zo 17. storočia, teda z obdobia, keď 
bol staronový cintorín založený. 
Zatiaľ najstarší náhrobný kameň, 
ktorý sa nám podarilo nájsť, pochá-
dza z roku 1700,“ poznamenal Stern.

Časť náhrobkov, ktoré nedoká-
žu pre poškodenie určiť, chce Stern 
„vrátiť“ k pozostatkom, ktoré boli 
pri rušení cintorína uložené do spo-
ločnej jamy v spodnej časti pohre-
biska. Prvoradým cieľom je všetky 
náhrobné kamene pasportizovať 
a digitalizovať. Následne ich chcú 
zakonzervovať a zachovať pre bu-
dúce generácie. Niektoré by mali 
byť umiestnené v areáli pamätníka 
Chatama Sofera. 

TASR, (maca)

Ako puzzle: Poskladať niektoré náhrobky si 
vyžadovalo veľa trpezlivosti.

Museli ustúpiť: Náhrobky „presťahovali“ pri rušení starého cintorína kvôli 
výstave tunela v rokoch 1942-43.

Unikátny objav: Pod zeminou 
a lístím čakali náhrobky na 
odhalenie osemdesiat rokov.

Rarity: Náhrobky pochádzajú prevažne 
z 18. a prvej tretiny 19. storočia, no môžu 

byť medzi nimi aj staršie.

FOTO: BSKFOTO: BSK

FOTO: BSK FOTO: BSK

FOTO: ARCHÍV
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Návrat do školy aj bolí
Nevedia sa sústrediť a majú problém s očným kontaktom. Deti sociálnych sietí si 

musia opäť zvyknúť na školské lavice 

V iac socializácie a pohybu na 
čerstvom vzduchu, menej 
písomiek, testov a takmer 

žiadne hodnotenie. To sú odporúčania 
rezortu školstva pre základné školy, 
ktoré po niekoľkých mesiacoch otvo-
rili svoje brány aj pre žiakov druhého 
stupňa. Ide o takzvaný adaptačný 
plán, ktorým chcú odborníci deťom 
a tínedžerom uľahčiť prechod z onli-
ne vyučovania na prezenčnú formu. 

Iný režim
Koncom apríla sa školstvo preplo 

do regionálneho COVID automatu. 
V okresoch s najlepšou epidemiologic-
kou situáciou sa do lavíc vrátili všetci 
žiaci základných škôl, ktorých zriaďo-
vateľom sú mestské časti. Minister-
stvo školstva ešte pred ich nástupom 
odporúčalo riaditeľom, aby sa prvé 
týždne venovali viac skupinovej prá-
ci, zaviedli pravidelné hodiny s tried-
nym učiteľom a žiakov počas celého 
adaptačného obdobia, ktorý má trvať 
maximálne mesiac, neklasifikovali. 

Sedem staromestských škôl 
navštevuje viac ako tritisíc žiakov 
(presne 3 063). Ako prví po odbúra-
ní pandemických opatrení zasadli do 
lavíc žiaci prvého stupňa, týždeň po 
nich ôsmaci a deviataci. „Máme skrá-
tené vyučovanie na päť vyučovacích 
hodín. Keďže deviatakov čakajú prijí-
mačky na stredné školy, posilnili sme 
výučbu matematiky a slovenčiny. Veľa 
času žiaci trávia s triednymi učiteľmi. 
Máme výborný podporný tím v podo-
be špeciálnej pedagogičky a psycholo-
gičky. Deti sa stretávajú a rozprávajú 
aj s nimi,“ opisuje riaditeľka základ-
nej školy na Vazovovej Jana Štefková.

Poruchy sústredenia
Návrat k prezenčnému vyučovaniu 

je podľa učiteľov pre deti náročný. 
Online výučba ich pripravila o zák-
ladné návyky a prispela k poruchám 
sústredenia. „Bojujeme s rozptýlenou 
pozornosťou žiakov. Počas online 
hodín si často na iných zariadeniach 
četovali so spolužiakmi, robili popri 
vyučovaní iné veci. Teraz majú prob-
lém sústrediť sa na jednu a udržiavať 
očný kontakt. Takisto nevedia praco-
vať v rúšku, je to pre nich záťaž,“ do-
pĺňa Štefková. 

Riaditeľ Základnej školy na Hlbokej 
Michal Drgáň učí žiakov na druhom 

stupni geografiu. „Snažím sa viesť ho-
diny hravou formou. Rozprávame sa 
o zaujímavostiach, súťažíme, hodno-
tím žiakov len slovne. Mnohí zleniveli, 
a aj to sami sebakriticky a úprimne 
priznávajú. Bolo pre nich jednoduch-
šie pripojiť sa na poslednú chvíľu ešte 
v pyžame na zoom, či naopak, vyhovo-
riť sa pri skúšaní na slabé pripojenie 
alebo pokazený mikrofón,“ opisuje 
riaditeľ. 

Online verzus offline
Učitelia základných škôl sa zhodu-

jú, že mnohým deťom online vyučo-
vanie vyhovovalo viac ako prezenčná 
výučba. Učili sa z pohodlia domova 
a neboli konfrontovaní so stresovými 
situáciami, akými je napríklad skúša-

nie pred tabuľou. Sociálne kontakty 
im nechýbali, komunikácia a vzťahy 
sa ešte viac ukotvili v online priesto-
re. „Sú to deti sociálnych sietí. Boli 
spolu v kontakte po celý čas. Nepo-
strehol som, že by sa potrebovali vy-
rozprávať, dokonca, neboli ani hluč-
ní. Ostala im však potreba upozorniť 
na seba a predvádzať sa,“ dodáva 
Michal Drgáň. 

Bezpečnosť na prvom meste
Staromestské základné školy sa 

museli vysporiadať aj s bezpečnost-
nými nariadeniami. Žiaci na druhom 
stupni sa musia pravidelne testovať 
PCR, antigénovými či kloktacími tes-
tami. Frekvenciu testovania určuje 
COVID automat.

Povinnosť testovania platí aj pre 
zákonných zástupcov. Žiaci jednot-
livých tried sa nesmú miešať. „Cez 
malé prestávky sú deti stále vo svo-
jich triedach. Vonku má každá trieda 
vyhradený svoj priestor. Striedajú 
sa aj v jedálni. Problém bola telesná, 
spájali sa zvlášť dievčatá a chlapci 
z rôznych ročníkov. Teraz má telesnú 
každá trieda spoločne,“ vykresľuje 
riaditeľka Základnej školy na Dubovej 
Eva Dubeňová.

Poobedné kluby podliehajú rovna-
kému režimu. Školy to kapacitne za-
tiaľ vykrývajú s učiteľmi, ktorí majú 
menšie pracovné úväzky a s odborný-
mi asistentami. Hovorí Michal Drgáň: 
„Postupne chceme predlžovať aj čas 
poobedných klubov. Zatiaľ začíname 
ráno o siedmej a poobede končíme 
o štvrtej.“ 

Žiaci aj učitelia musia nosiť 
v priestoroch školy rúška, upustilo sa 
od respirátorov. Práve nosenie rúšok 
rozdeľuje rodičov a deti na dva tábory. 
Mnohí žiaci sú opatrní, rúško si vôbec 
neskladajú, dokonca sa podľa slov uči-
teľov boja aj desiatovať. „Niektorí ro-
dičia sa nás už pýtajú kedy budú deti 
bez rúška. No my si takýto krok ne-
môžeme dovoliť. Nemôžeme riskovať 
že budeme opäť vyučovať dištančne,“ 
uzatvára Eva Dubeňová.  (mak)

Nové výzvy: „Bojujeme 
s rozptýlenou pozornosťou 

žiakov,“ priznávajú 
riaditelia základných škôl.

Prvostupniari: Do školy 
sa najprv vrátil 1. stupeň, 

deti si na prezenčnú 
výuku privykali ľahšie.

FOTO: BARBORA JANČÁROVÁ

FOTO: TASR
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Sčítanie obyvateľov 2021: Čo 
potrebujete vedieť

Kto sa musí sčítať ?
 štátny občan Slovenskej republiky 
s trvalým pobytom alebo prechod-
ným pobytom na území Slovenskej 
republiky,
 občan Európskej únie s obvyklým 
bydliskom na území Slovenskej re-
publiky, ktorý nie je osobou podľa 
prvého bodu,
 štátny príslušník tretej krajiny 
s trvalým, prechodným alebo to-
lerovaným pobytom na území Slo-
venskej republiky okrem cudzinca 
požívajúceho diplomatické výsady 
a imunity na území Slovenskej re-
publiky podľa medzinárodného 
práva.

To znamená:
 ak má osoba v Slovenskej repub-
like trvalý pobyt, je podľa zákona 
o sčítaní povinná sčítať sa v Sloven-
skej republike
 ak má osoba akýkoľvek iný regis-
trovaný pobyt v Slovenskej republi-
ke, je podľa zákona o sčítaní povin-
ná sčítať sa v Slovenskej republike
 neplnoleté osoby je povinný sčítať 
rodič alebo zákonný zástupca

K akému dátumu 
vypĺňame údaje? 

Rozhodujúci okamih sčítania je 
dátum, ku ktorému sa vzťahujú 

údaje, ktoré uvediete do sčítacie-
ho formulára. Týmto okamihom 
je polnoc z 31. decembra 2020 na 1. 
januára 2021.  To znamená, že pri 
sčítaní, ktoré sa uskutoční od 15. 
februára 2021, uvediete údaje, kto-
ré boli aktuálne k tomuto dátumu. 
V praxi to znamená napr.: zosobá-
šili ste sa v marci 2021, v sčítacom 
formulári pri otázke „Aký je Váš 
rodinný stav?“ označíte „slobodný/
slobodná“, pretože údaj sa vzťa-
huje k rozhodujúcemu okamihu (1. 
1. 2021), kedy ste ešte boli slobod-
ný/á. Za dieťatko, ktoré sa narodilo 
1. 1. 2021 sčítací formulár nevypĺ-
ňate. Osobu, ktorá zomrela 31. 12. 
2020, nesčítavate, no ak zosnula 
po 1. 1. 2021, treba za ňu sčítací 
formulár vyplniť.

Kde zistíte číslo bytu?
Častým problémom pri sčítaní je 

zadanie čísla bytu. Obyvateľ číslo 
bytu zistí na liste vlastníctva na zá-
klade adresy a mena majiteľa bytu 
na stránke zbgis.skgeodesy.sk.

Trochu komplikovanejší, ale často 
úspešnejší spôsob je hľadanie cez 
kataster, www.katasterportal.sk. 
Cez vlastníka (vy) si vyhľadáte LV 
vášho domu a ten vám ponúkne aj 
čísla bytov. Chce to viac trpezlivosti 
a klikania, ale netrvá to až tak dlho 
a je to účinné.

| SČÍTANIE OBYVATEĽOV 2021 |

Sčítanie obyvateľov 2021: 
Asistované sčítanie

Ak ste sa nemohli, nestihli či zabudli sčítať elektronicky, 
môžete to teraz urobiť s našou pomocou

T retieho mája sa začína asis-
tované sčítanie. Potrvá 
šesť týždňov – teda do 13. 

júna, termín odobril Úrad verejného 
zdravotníctva (ÚVZ) SR. Podmien-
kou je aj to, aby sa nezhoršila epide-
miologická situácia. 

Asistované sčítanie je urče-
né obyvateľom, ktorí sa nemohli 
sčítať sami ani s pomocou blíz-
kej osoby, ale aj pre tých, ktorí 
sa sčítať zabudli, či nestihli. Ak 
ste zabudli vyplniť sčítací formu-
lár za vaše maloleté deti, môžete 

ich sčítať teraz. „Výhodou kon-
taktných miest okrem pomoci sta-
cionárneho asistenta je aj to, že sa 
nevzťahujú na trvalý pobyt v obci, 
preto ich môže navštíviť ktokoľvek 
a kdekoľvek. Ak ste na víkend na 
chate, môžete sa pokojne prísť sčítať 

na kontaktné miesto tam, kde práve 
ste,“ vysvetlila hovorkyňa Sčítania 
obyvateľov, domov a bytov 2021 
(SODB) Jasmína Stauder.

Asistované sčítanie je druhou 
fázou Sčítania obyvateľov, domov 
a bytov 2021.

40 225
Toľko Staromešťanov sa prihlásilo k svojej mestskej 
časti počas elektronického sčítania. Veríme, že číslo 
ešte narastie. Ďakujeme.
(Pozn. V roku 2011 sa k Starému Mestu dokopy 
prihlásilo 39 848 obyvateľov.)

Kde sa môžete asistovane sčítať

1. NA KONTAKTNOM MIESTE:
V Starom Meste sa môžete asistovane sčítať na 5 miestach - sčítať 

sa môžete sami, alebo s pomocou stacionárneho asistenta. Kontakt-
né miesta budú otvorené od pondelka do piatka, detailné informá-
cie o úradných hodinách sa dozviete na staremesto.sk a na tel. č. 
+421 2 5924 6421.

KONTAKTNÉ MIESTA SČÍTANIA v Starom Meste:
 Miestny úrad, Vajanského nábrežie 3 (v čase otváracích hodín 
klientskeho centra)
 Staromestská knižnica, Panenská 1 (v čase otváracích hodín, 
starlib.sk)
 Zichyho palác, Ventúrska 9
 Staromestské centrum kultúry a vzdelávania, Gaštanová 19
 Staromestské centrum kultúry a vzdelávania, Školská 14

2. S POMOCOU MOBILNÉHO ASISTENTA, O KTORÉHO POŽIADA-
TE TELEFONICKY
 Mobilný asistent sčítania vás navštívi doma, v prípade, že o takú-
to službu požiadate.
 Nezabudnite pritom na obozretnosť: do bytu vpustite len člove-
ka, ktorý príde v čase, ktorý si vopred dohodnete na miestnom úra-
de. Každý sčítací asistent má preukaz, neváhajte si jeho totožnosť 
overiť na tel. č. +421 2 5924 6421. 
 Pripomíname, že papierové sčítacie formuláre neexistujú, len 
elektronické sčítanie prostredníctvom tabletu, telefónu alebo počíta-
ča. Sčítací asistent si tablet prinesie so sebou.

CHCETE POŽIADAŤ O MOBILNÉHO ASISTENTA SČÍTANIA?
 Zavolajte na miestny úrad v Starom Meste, tel. č. +421 2 5924 6421.
 Pri telefonickom nahlasovaní požiadavky na mobilného asistenta 
uvediete vaše meno a priezvisko, adresu, na ktorej vás má mobil-
ný asistent navštíviť a telefónne číslo, aby si mobilný asistent mohol 
s vami dohodnúť termín a čas návštevy.

 Všetky ďalšie informácie o asistovanom sčítaní získate na tel. č. 
+421 2 5924 6421, na www.staremesto.sk.



8| AKTUÁLNE |

Klíma v meste
Klimatické zmeny neohrozujú len ľudí a zeleň, ale aj kultúrne pamiatky. 

Dokážeme ich ochrániť?

H istorické centrá miest čo-
raz intenzívnejšie poci-
ťujú dopady klimatickej 

krízy, ktoré môžu priamo ohrozovať 
zdravie obyvateľov, ale aj pamiatko-
vé územia a objekty, ktoré sa práve 
v centrálnych častiach miest – vrá-
tane Starého Mesta -  sústreďujú. 
S ktorými prírodnými živlami sa 
musíme častejšie vyrovnávať v dô-
sledku meniacej sa klímy? O tom, čo 
by sa s pamiatkami mohlo v prípade 
pokračovania nezáujmu kompetent-
ných mohlo stať a o možnostiach, 
ako sa proti tomu brániť sme sa 
zhovárali s odborníkom na kultúru 
a pamiatky ERNESTOM HUSKOM.
Keď hovoríme o negatívnom 
pôsobení klimatických zmien, 
je to skôr v súvislosti s príro-
dou. Ako by meniaca sa klíma 
mohla ovplyvniť „kamenné“ 
pamiatky?

Mnoho pamiatok sveta je ohro-
zených stúpajúcou hladinou morí. 
V Bratislave to môže byť veľká po-
vodeň, ktorá by sa preliala cez proti-
povodňovú ochranu. Dunaj sa zdvi-
hol v rokoch 1991, 2002 a 2013. Ak 
dodrží tento 11-ročný cyklus, ďalšia 
povodeň môže byť v roku 2024. No 
zatopenie pivníc, knižníc, depozitá-
rov či archívov v nízkopoložených 
priestoroch prívalovými dažďami 
môže byť aktuálne už teraz. Pra-
ha prišla pred dvadsiatimi rokmi 
o zbierkové predmety, ale najmä 
o vyše pol milióna knižných jedno-
tiek v zatopených knižniciach. Sám 
som bol svedkom sušenia zbierko-
vých predmetov v Zbra-
slavskom zámku. 
Teda v takej Rači 
sú pamiatky 
v bezpečí? 

Každé miesto 
(mestská časť) 
mesta má svoje 
osobitosti. Iné má 
Staré Mesto či Ruži-
nov v blízkosti Dunaja, 
iné Dúbravka, kde často fúka 
vietor, iné Karlova Ves či Rača, 
kde zas môžu tiecť potoky 
dolu kopcom po prívalových 
dažďoch, či sa zosunúť svah. 
Aj preto nemôžeme 

k Bratislave pristupovať rovnako 
a adaptácia či opatrenia by mali re-
flektovať miestne osobitosti.
Keď sa pozrieme na výkyvy 
počasia hoci za posledné dva 
roky, môžu vôbec takí pamiat-
kari pokojne spávať?

Ak zosumarizujeme, čo nám 
v blízkych rokoch môže hroziť a na 
čo by sme sa mali pripraviť, tak 
sú to - v poradí nebezpečenstva 
pre pamiatky - povodne a záplavy, 
víchrice, krupobi-
tia, prívalové dažde, 
snehová kalamita 
a námraza, 
ne z áujem 

až ľaho-
s t a j -

nosť, 

nevzdelanosť. A asi aj ďalšie problé-
my, ktoré teraz ešte nevidíme.

Napríklad, čo sa stane, ak sa začnú 
vyľudňovať centrá miest odchodom 
obyvateľov do okolitého zeleného 
pásu pre nezvládnuteľné teploty.
Ale to nám snáď v Starom 
Meste nehrozí...

Ako príklad uvediem dlažobnú 
rozpálenú púšť Hlav-
ného námestia. Štvrť-
storočie dozadu sa 
prijalo rozhodnutie, 
že námestie bude mať 
historickú podobu, 
bez zelene a parčíka. 
Dnes je to rozpálená 
lokalita, kde domáci aj 

návštevníci utekajú 
do najbližšieho tie-
ňa. Pamiatkarsky 
sa trvá na tom, že 
historický vzhľad 
je najdôležitejší, že 
tak to bolo a stromy 
a zeleň prekážajú 

pohľadu na histo-
rické fasády. Okej. 
No zároveň v sl-
nečných dňoch sa 
tam nikto neza-
staví, aby sa na tie 
historické fasády 

pozeral. A hlavné mesto nerobí nič, 
aby sa námestie zatienilo iným spô-
sobom. Že sa to nedá? Ale áno! Tre-
bárs v Španielsku sa také pomocou 
plachiet a iných mechanických pro-
striedkov úspešne deje. 
Viete si predstaviť aj ďalšie 
riešenia? Čo by ste poradili 
kompetentným inštitúciám?

Už som naznačil rizikové kategó-
rie na ktoré by sme mali podľa mňa 
reagovať. Povodne a prívalové daž-
de: žiadne sklady historických kníh, 
depozitáre múzeí a galérií v suterén-
nych priestoroch. Ak sa nedá, tak 
krízový plán vysťahovania.

Víchrice a krupobitia: ohrozené 
môžu byť historické strechy a krovy 
a sochy umiestnené na nich. Zrejme 
by sa mala urobiť ich pasportizácia 
a zhodnotiť ich stav. Sochy a plasti-
ky: tam všetky umiestnené vymeniť 
za kópie, ideálne z odľahčeného ma-
teriálu a originály uložiť do depozi-
táru.
Nebolo by dobré toto všetko 
zosumarizovať do ucelenej 
koncepcie?

Európska únia má niekoľko doku-
mentov analyzujúcich bezpečnostné 
riziká - spomeniem aspoň Stratégiu 
EÚ na prispôsobenie sa zmene klímy. 
Myslím si, že aj u nás je potrebné vy-

vých predmetov v Zbra- ne z áujem 
až ľaho-

s t a j -
nosť, 

návštevníci utekajú 

ňa. Pamiatkarsky 
sa trvá na tom, že 
historický vzhľad 
je najdôležitejší, že 
tak to bolo a stromy 
a zeleň prekážajú 

pohľadu na histo-
rické fasády. Okej. 
No zároveň v sl-
nečných dňoch sa 
tam nikto neza-
staví, aby sa na tie 
historické fasády 

Horúce Hlavné námestie: Štvrťstoročie dozadu sa prijalo rozhodnutie, 
že námestie bude mať historickú podobu, bez zelene a parčíka. Dnes je to 

rozpálená lokalita, kde domáci aj návštevníci utekajú do najbližšieho tieňa.

FOTO: SHUTTERSTOCK

GRAFIKA: EUCALYP/NOUN PROJECT
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Karol Kállay: Moja Bratislava  
(výstava k 95. nedožitým narodeninám)

Kde: Galéria Zichy, Ventúrska 9
Kedy: Po - Pi, od 3. mája do 13. júna

Karol Kállay sa narodil 26. apríla 1926 
v Čadci. V roku 1944 zmaturoval na trenčian-
skom gymnáziu, v Bratislave ho v roku 1948 na 
Vysokej škole ekonomickej promovali za inžinie-
ra. Svoju životnú dráhu však venoval fotografii. 

Fotografovaniu sa začal vážnejšie venovať 
v roku 1940. A už o dva roky neskôr získal prvé 
ocenenie – Zlatú medailu na celoštátnej výsta-
ve fotografií v Bratislave. Fotografie mu uverej-
nili vo švajčiarskom časopise Camera. V roku 1943 vystavoval svoje práce 
v španielskej Zaragoze. Popri štúdiu spolupracoval ako fotoreportér s ča-
sopisom Domov a svet a s obrazovou agentúrou Oko.

Od roku 1956 pracoval v slobodnom povolaní, stal sa členom Zväzu slo-
venských výtvarných umelcov a začal sériu ciest po svete (Maďarsko, 
Poľsko, Rumunsko, Bulharsko, ZSSR, Albánsko, Grécko, Taliansko, Juhoslá-
via, Rakúsko, Francúzsko, Veľká Británia, Holandsko, Nemecko, Japonsko, 
Mexiko, USA).

Jeho prvá kniha, Slovenské rieky, vyšla v roku 1954. Vydal takmer päť-
desiat kníh, publikácie Pieseň o Slovensku a Los Angeles získali aj Cenu 
UNESCO pre najkrajšie knihy sveta. 

V roku 1970 sa stal členom Medzinárodnej federácie umeleckej foto-
grafie (FIAP) vo Švajčiarsku, ktorá mu udelila titul EFIAP (Excellence de 
la Fédération Internationale de l´ Art Photographique). Redakcia magazínu 
GEO v Hamburgu mu udelila cenu Fotograf roka 1992.

Karol Kállay pracoval pre rôzne časopisy doma i v zahraničí. V roku 1955 
začal fotografovať pre časopis Móda, neskôr pre berlínsky magazín Sa-
inson a parížsky Jardin de Modes. Jeho fotografie vyšli v GEO Hamburg, 
v týždenníkoch Stern, Focus, Spiegel či v Manager Magazin Merian.

Svoju tvorbu bilancoval na vyše osemdesiatich profilových výstavách 
doma i v zahraničí, podieľal sa tiež na mnohých skupinových expozíciách 
po celom svete.

V roku 1998 mu prezident republiky zapožičal Pribinov kríž I. triedy 
za celoživotné dielo v oblasti umeleckej fotografie. V roku 1999 získal cenu 
Leopolda J. Danihelsa za umelecké aktivity v Los Angeles.

Karol Kállay svojim rozsiahlym celoživotným dielom zasiahol do viace-
rých fotografických odborov, no jeho talent sa najviac prejavil vo fotogra-
fickej reportáži.

Vo svojej tvorbe stmelil do jednoty osobného konceptu impulzy do-
bových estetických pohybov a humanistickú orientáciu. Tak vytvoril 
dielo, ktoré ho zaraďuje na popredné miesto v našej fotografii a znamená 
prínos aj do svetovej tvorby. 

Karol Kállay zomrel 4. augusta 2012 v Bratislave. Mal 86 rokov. 

tvoriť materiál, ktorý by analyzoval 
mesto a jeho bezpečnostné riziká pri 
ochrane pamiatok či hmotného kul-
túrneho dedičstva. Je to nevyhnutný 
materiál, ak chceme čerpať financie 
EÚ na zvýšenie odolnosti a pripra-
venosti na mimoriadne udalosti - aj 
v ochrane pamiatok a kultúrneho 
dedičstva ako takého.

Takáto analýza územia - aspoň 
vzorovo jednej mestskej časti - by 
bola dôležitým prvkom pre identifi-
káciu všetkých potenciálnych rizík, 
ktoré sa na analyzovanom území 
nachádzajú.
Naozaj u nás nič takého nee-
xistuje?

Problémom je, že každý rezort 
verejnej správy si hodnotí svoje ri-
ziká sám. Napríklad problematika 
povodní spadá pod Ministerstvo 
životného prostredia SR, požiare 
pod Ministerstvo vnútra atď. Čiže 
jednotlivé rezorty zrejme majú svoje 
výstupy použiteľné pre našu oblasť 
ochrany pamiatok a kultúrneho de-
dičstva, ale nemáme ich zosumari-
zované. Ani na úrovni štátu, ani na 
úrovni samosprávy. 

A kto by to mal urobiť? 
Mohla by to byť jasná a konkrétna 

úloha pre väčší tím, napríklad v zlo-
žení Mestský ústav ochrany pamia-
tok, MIB, odborné zložky hlavného 
mesta a Starého Mesta. Cieľom tohto 
tímu by bolo spracovať riziká, iden-
tifikovať zraniteľné miesta, objekty, 
ale aj dopad zmien a prípadných krí-
zových stavov na zmeny správania 
sa ľudí. S tým, aby sa predišlo naj-
mä škodám na majetku, ktoré sa pri 
vzniku nejakej mimoriadnej udalosti 
na pamiatkach a kultúrnom dedič-
stve vyskytujú najčastejšie. 
Nemala by sa však o pamiatky 
začať aktívne zaujímať aj ve-
rejnosť?

Určite. Záujem verejnosti vyvíja 
tlak na politikov (ale aj developerov). 
Postoj verejnosti sa však prejavuje 
zatiaľ v ľahostajnosti a takú ľahostaj-
nosť prejavujú následne aj politici. 

Takže úplne prvá vec, ktorú treba 
riešiť, je kultivácia a vzdelávanie. To 
by malo vytvoriť predpoklady na 
vznik záujmu o hľadanie riešení na 
všetkých úrovniach. Od občana, cez 
samosprávy, následne štátu.

Musíme sa prispôsobiť
Vysoko urbanizované prostredie, akým je Bratislava, ani v minulosti ne-

bolo optimálnym a ideálnym priestorom pre rast a vývoj drevín. Drevi-
ny sú vystavené rozsiahlemu spektru negatívnych faktorov, ktoré ovplyv-
ňujú zdravotný stav, vitalitu, ale aj celkové dožitie stromu. Životnosť stro-
mov v meste je päťdesiat, nanajvýš sedemdesiat stromov a stále sa skracuje. 

„Klimatické zmeny, ktoré pociťujeme čoraz intenzívnejšie, si vyžadujú 
v oblasti zakladania zelene a následnej údržby prehodnocovanie druhovej 
skladby,“ hovorí Anna Calpašová, vedúca staromestského oddelenia život-
ného prostredia. „Pôvodné druhy postupne zamieňame za stromy zo such-
ších oblastí – napríklad lipy nahrádzame platanmi  – , v lepšom prípade za 
odolnejšie kultivary. “

No nielen to. Zvyšujú sa aj náklady na starostlivosť o zeleň. „Za posled-
ných desať rokov hladina podzemnej vody klesla – je teda potrebné robiť 
hlbšie výsadbové jamy, čo v meste nie je vždy jednoduché, najmä ak vysá-
dzame pri cestách a v alejách v chodníkoch,“ vysvetľuje. 

Vysoké teploty sú pre dreviny veľkou záťažou. „Kedysi boli štyridsiatky 
raritou, dnes je takýchto dní do roka oveľa viac. Prekáža to najmä novým, 
mladým stromom. Bránia sa opadom lístia, čím strácajú schopnosť nasá-
vať vzdušnú vlhkosť a potrebujú obrovskú zálievku. Prvých desať rokov by 
sme mali zalievať stromy v Bratislave každých 14 dní 80-120 litrami vody. 
To je pomerne veľká finančná položka,“ priznáva Calpašová. Napríklad pri 
trávnikoch je riešenie o čosi jednoduchšie. Zatiaľ pomáha zníženie intenzity 
kosenia a nastavenie väčšej výšky kosenia. Tráva je dlhšia, hustejšia a slnko 
nespáli koreňový systém. 

Stromy čoraz častejšie decimujú aj silné veterné smršte. „Zničia aj drevi-
ny, ktoré pri pravidelných kontrolách nevykázali žiadne znaky poškodenia. 
Proti tomu sa zatiaľ nevieme brániť,“ hovorí odborníčka. 

Mimochodom, podobne, ako proti škodcom, z ktorých mnohí sú nevyžia-
daným importom zo zahraničia. Napríklad vijačka krušpánová, ktorá doká-
že živý plot zdecimovať za pár dní, ako sa to stalo v Medickej záhrade. Iste, 
kríky sa dajú nahradiť iným druhom, ale podľa Calpašovej je to škoda, lebo 
prichádzame o druhy, ktoré tu majú svoju históriu. 
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Dom postavený 
v mestských hradbách
Dlhé roky chátrajúca historická stavba na Rudnayovom 

námestí prechádza citlivou rekonštrukciou

B ratislavská arcidiecéza 
v spolupráci s Farnosťou sv. 
Martina v Bratislave úspeš-

ne napredujú s rekonštrukciou kul-
túrnej pamiatky na Rudnayovom 
námestí 3, budovy známej tiež ako 
Waydanovský dom. S celkovou re-
konštrukciou dlhé roky chátrajúce-
ho domu, ktorý si návštevníci centra 
mesta pamätajú vďaka pestrofareb-
ným maľbám v okenných výplniach, 
začali v auguste 2019 s podporou 
starostky bratislavského Starého 
Mesta Zuzany Aufrichtovej. 

Projekt pamiatkovej obnovy 
a adaptácie dvojposchodového 
Waydanovského domu, ktorý bol 
postavený v 70. rokoch 18. storočia 
vo vnútornom priestore mestských 

Z opevnenia mesta sa stala obytná zóna
Koncom 13. storočia sa v centre stredovekej Bratisla-

vy rozbehla výstavba viacerých významných gotic-
kých stavieb - Dómu sv. Martina (dnešnej Katedrály sv. 
Martina), Starej radnice, kostola a kláštora františká-
nov, Michalskej brány, ako aj domov na Kapitulskej uli-
ci, ktorá pôvodne spájala vznikajúce mesto s hradným 
vrchom. V tomto období začala aj výstavba mestských 
hradieb Bratislavy, ktoré uzavreli zoskupenia meštian-
skych domov, opevnených dvorcov a spojovacích uličiek 
v podhradí.

Súvislý kamenný pás mestských hradieb mal chrániť 
centrum, vnútro mesta, do ktorého sa vstupovalo cez 
štyri brány: Michalskú (sever), Laurinskú/Vavrineckú 
(východ), Vydrickú (západ) a neskôr od Dunaja aj Rybnú 
bránu (juh). Múry hradieb boli vysoké okolo 9 metrov 
a široké 1, 3 až 2, 5 metra. Záznam komornej knihy z roku 
1443, ktorý obsahuje súpis a opis zbraní umiestnených na 

mestských hradbách, je dôkazom obranného charakteru 
stredovekého opevnenia - fortifikácie Bratislavy.

V prvej polovici 16. storočia boli mestské hradby do-
konca zosilnené a vybavené zbraňami, a to najmä z obavy 
tureckých nájazdov. Dôležitosť hradieb posilnilo aj roz-
hodnutie Uhorského snemu, ktorým sa Bratislava v roku 
1536 stala hlavným mestom a v roku 1563 aj korunovač-
ným mestom Uhorského kráľovstva.

V roku 1775 na základe nariadenia Márie Terézie 
a v súvislosti s reguláciou mesta podľa viedenského ar-
chitekta Franza Antona Hillebrandta bola veľká časť hra-
dieb zbúraná alebo zastavaná. Mestské  ́ hradby stratili 
svoj pôvodný  ́význam a stavebnými úpravami sa rýchlo 
menili z obrannej na obytnú časť mesta. Takto si v roku 
1778, v priestore medzi múrom mestských hradieb 
a predsunutým parkánovým múrom, dal postaviť svoj 
dom aj striebrotepec Jozef Waydanovský.

FOTO: ZUZANA KOSTKOVÁ

FOTO: ARCHÍV

Takto si ho 
pamätáte:  
Maľby  
v oknách  
roky zdobili 
chátrajúci dom  
a fascinovali 
turistov  
i domácich.

Waydanovský dom: Postavili ho v roku 1778 
pre striebrotepca Jozefa Waydanovského  
podľa projektu Georga Karla Zillacka.
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hradieb a je v priamom dotyku 
s Katedrálou sv. Martina, vypraco-
vali architekti Andrej Botek a Pavol 
Pauliny z Ústavu dejín a teórie archi-
tektúry a obnovy pamiatok, Fakulty 
architektúry a dizajnu STU v Brati-
slave. Autori projektu zohľadnili po-
žiadavky spojené so skutočnosťou, 
že Katedrála sv. Martina ako koru-
novačný chrám bývalého Uhorska 
je najnavštevovanejšou a turisticky 
atraktívnou destináciou Bratislavy.

„Chceli by sme všetkým náv-
števníkom katedrály, domácim 
i zahraničným turistom, ponúknuť 
priestor, v ktorom získajú potreb-
né informácie, budú si môcť kúpiť 
suveníry, stretnúť sa, počkať na 
bohoslužbu alebo si posedieť v ka-
viarni. Zrekonštruované priestory 
budú poskytovať potrebné zázemie 
pre umelecké zoskupenia, ktoré 
budú mať v katedrále vystúpenia, 
rovnako budú slúžiť na zabezpeče-
nie priamych televíznych prenosov 
za účasti ústavných činiteľov, ako 
aj organizovanie medzinárodných 

hudobných festivalov a organových 
koncertov. Veľkým kvalitatívnym 
posunom je vybudovanie sociálnych 
zariadení a výťahu, ktorý umožní 
bezbariérový prístup až do kated-
rály,“ predstavil budúce využitie 
zrekonštruovaných priestorov Peter 
Slepčan, správca Farnosti sv. Marti-
na v Bratislave.

V dome, ktorý bude prostredníc-
tvom novovybudovanej časti pria-
mo prepojený s katedrálou, plánujú 
v budúcnosti vytvoriť aj expozičné 
priestory a depozitár. Pribudnúť by 
mali aj nové lavičky a zeleň.

„Zrekonštruovaný dom prepoje-
ný s Katedrálou sv. Martina spolu 
s Rudnayovým námestím majú ob-
rovský potenciál stať sa klenotom 
historického bratislavského Starého 
Mesta,“ uviedla starostka Starého 
Mesta Zuzana Aufrichtová. „Teší 
ma, že rekonštrukčné práce aj na-
priek náročnému obdobiu napredu-
jú a že návštevníkom by mohli byť 
priestory sprístupnené ešte koncom 
tohto roka.“ Tatiana Makova

Waydanovský dom
Bývalý Waydanovský dom, objekt na súčasnom Rudnayovom námestí 

3, projektoval architekt Georg Karl Zillack, ktorý integroval existujúce 
múry mestského opevnenia do nového trojpodlažného, podpivničeného a re-
prezentatívneho meštianskeho domu. Spolu so susedným objektom (Rud-
nayovo námestie 4), s ktorým je dom v priamom kontakte, tvoria špecifickú 
stavbu realizovanú na stredovekých mestských hradbách, avšak bez dvoro-
vej časti alebo záhrady.

Východný a západný obvodový múr objektu je postavený na zvyškoch 
hradieb. Staré múry kamenného muriva hradieb z lomového kameňa boli 
čiastočne nadstavané tehlovým murivom, čím v priestore medzi nimi vznik-
li obytné miestnosti a schodisko. Dom bol postavený ako jednokrídlový, po-
merne úzky – rešpektoval šírku hradieb. Dispozícia domu má obdĺžnikový 
pôdorys a orientáciu v smere juh – sever, čiastočne je dom dvojtraktový. Táto 
dispozícia, s úzkou chodbou smerom k Rudnayovmu námestiu, sa opakovala 
na všetkých troch nadzemných podlažiach. Výnimkou bola iba časť priesto-
rov na druhom a treťom podlaží v severnej časti objektu, kde šírka posled-
ných troch obytných miestnosti bola zhodná s celkovou šírkou domu.

Bývalý Waydanovský dom je zo strany Rudnayovho námestia trojpodlaž-
ný, zo západnej strany, od Mosta SNP, má štyri podlažia, z ktorých suterén 
je zapustený do mierne sa zvažujúceho terénu. Jednotlivé podlažia domu sú 
spojené schodiskom. Pôvodný vchod do domu bol cez kamenný portál z Rud-
nayovho námestia.

Klasicistická úprava objektu sa uskutočnila v priebehu 19. storočia a do-
tkla sa najmä východnej fasády priečelia. Neskorobarokovú jednoduchú 
paneláciu domu vystriedala dekoratívnejšia podoba a bielu farbu nahradila 
dvojfarebná kombinácia svetlohnedej a okrovo-žltej farby. Úpravou prešli aj 
okenné otvory a staršie okná so segmentovým ukončením nahradili okná 
obdĺžnikového tvaru. Pravdepodobne v tomto období vznikla v severnej čas-
ti objektu, smerom ku Katedrále sv. Martina, aj prístavba, postavená tiež na 
pozostatkoch hradieb mestského opevnenia. Do jej priestorov sa vstupovalo 
cez novovytvorené dvere zo strany Rudnayovho námestia.

Pohľad dovnútra: 
Kvalitné tehlové múry 
dokázali prežiť stáročia.

Citlivá rekonštrukcia: Podpísali 
sa pod ňu architekti Andrej Botek 
a Pavol Pauliny z Ústavu dejín 
a teórie architektúry a obnovy 
pamiatok, Fakulty architektúry 
a dizajnu STU v Bratislave.
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Nové knihy: Ohnivko v čudesnej  
reťazi aj vrabčí pilot

Vyberáme z ponuky Staromestskej knižnice

Darca hviezd. Jojo 
Moyesová, Ikar 2020

K eď Angličanka Alica spozná 
bohatého Američana Ben-

netta, zaľúbi sa a vydá sa zaňho. 
Spoločne odídu do Ameriky. Ži-
vot v malom meste v 30. rokoch 
20. storočia a nenaplnené man-
želstvo sú pre ňu veľkým skla-
maním. Rozhodne sa prihlásiť 
ako dobrovoľníčka do projektu 
konských knižníc. Pridá sa k sku-

pine mladých žien, ktoré na koňoch naprieč lesmi rozvážajú 
knihy a časopisy ľuďom priamo do ich príbytkov. Alica sa kvôli 
práci dostáva do konfliktu so svokrom. Odsťahuje sa od man-
žela a naplno sa venuje rozvozu kníh. Spozná silu priateľstva 
a skutočnú partnerskú lásku, no aj nenávisť, nevzdelanosť, ne-
spravodlivosť a intrigy. Krásny príbeh o ženskom priateľstve 
a o láske ku knihám je inšpirovaný skutočným príbehom.

Reťaz. Adrian 
McKinty, Ikar 2020 

R achel Kleinová sa stáva súčas-
ťou bizarnej reťaze. Unesú jej 

dcéru Kylie a ak ju chce získať späť, 
musí okrem zaplatenia výkupného 
uniesť ďalšie dieťa. Oznámi jej to 
mama, ktorej uniesli syna. Snaží sa 
ho zachrániť, preto musela uniesť 
Kylie. Rachel si uvedomuje, že je len 
ohnivkom reťaze. Má iba dvadsať-

štyri hodín na zaplatenie výkupného a únos ďalšieho dieťaťa. 
Po prvotnom šoku pochopí, že urobí všetko, aby zachránila 
dcéru. Vynikajúci triler drží v napätí od začiatku do konca.

Duševták. Michal Snunit, Verbarium 
2020, pre čitateľov od 5 do 99 rokov

P oetického Duševtáka so silným posolstvom od izraelskej 
spisovateľky prirovnávajú k Malému princovi. Je určená 

ľuďom od 5 do 99 rokov, a tak sa môže ľahko stať, že budete 
tie krásne myšlienky vtlačené do básní čítať drobcovi pred spa-
ním, ale uchvátia vás možno ešte viac, ako jeho. S myšlienkou, 
že duša človeka je ako vták sídliaci hlboko v ňom, sa vieme ab-
solútne stotožniť.

Stromy, listy, kvety a semená. Obrazová 
encyklopédia rastlinnej ríše. Sarah 
Jose, Slovart 2020, pre deti a mládež

K niha predstavuje nesmiernu rozmanitosť rastlinstva - od 
miniatúrnych machov po obrovité ihličnany. Objavíte mno-

hé divy rastlinného sveta, ktoré stáročia priťahujú pozornosť 
vedcov. Spoznáte najvyššie stromy, najmenšie kvety a rastliny, 
ktoré sú majstrami v maskovaní. Dozviete sa, ako niektoré rast-
liny využívajú živočíchy na opeľovanie kvetov a rozptyľovanie 
semien, aj ako sa rastliny chránia pred hladnými zvieratami. Do-
konca sa zoznámite s rastlinami, ktoré požierajú živočíchy!

Náhodní hrdinovia. 
Danielle Steelová, 
Ikar 2020

Na lietadle pripravenom 
na odlet na letisku JFK 

v New Yorku zistili chybu, preto 
museli pasažierov rozdeliť do 
dvoch ďalších lietadiel. Po kon-
trole cestujúcich objaví agentka 
Bernice Adamsová v prepravke 
pohľadnicu s textom: „Budete si 
ma pamätať navždy!“ Znepokojí ju to a o objave informuje 
agenta vnútornej bezpečnosti Bena Watermana. Ben upria-
mi pozornosť na menšie z lietadiel, ktoré pilotuje Helen 
Smithová. Inštinkt a skúsenosti mu napovedajú, že práve 
v ňom sa môže nachádzať človek, ktorý chce spôsobiť ka-
tastrofu. Podarí sa Helen zvyšku posádky lietadla vyviaz-
nuť z hroznej situácie bez ujmy?

Strom alebo košatý príbeh 
o strašne zlom Blöeglöekovi 
a o Princeznej, ktorá mala všetko. 
Alexandra Salmela, LIC 2020,  
pre rodičov a ich deti od 6 rokov

F antazijný príbeh o priateľstve, ľudskej krátkozra-
kosti a nenásytnosti, o tom ako premeniť pustatinu 

na živú krajinu, v ktorej nikomu nič nechýba. Hlavnými 
hrdinami dobrodružného príbehu sú  jeden strašne zlý 
strážca zoschnutého pahýľa stromu Blöeglöek a Prin-
cezná, ktorá mala všetko, ale nič nie je celkom také, ako 
sa zdá. Po prvotnom konflikte medzi nimi, predsa tak 

ako v každej rozprávke, zvíťazí dobro nad zlom. Napínavý príbeh prináša etické a eko-
logické posolstvo pre deti aj ich rodičov. Knihu ilustrovala obľúbená detská ilustrátorka 
Martina Matlovičová.

Ako sa stal Gusto pilotom. Lucia 
Zednikovičová, Slovart 2020,  
pre deti od 4 rokov

V rabčiak Gusto má veľký sen. Chcel by lietať. Vraví-
te si, veď vrabce predsa vedia lietať. To áno, lenže 

Gusto túži lietať v lietadle. Jeho rodičia by z neho najrad-
šej mali muzikanta a jedine babka rozumie jeho túžbe. 
Zavedie ho na tajné miesto, do dedkovej pracovne plnej 
nákresov a plánov a daruje mu dedkovu leteckú prilbu. 

Vďaka túžbe lietať nakoniec Gusto zachráni mláďatko veveričky. Obrázková knižka vý-
tvarníčky Lucie Zednikovičovej je príbehom o vytrvalosti, o snívaní a aj o odvahe.

Pripravili: Eva Hurajová a Zora Bašťovanská, Staromestská knižnica
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Prechodné obdobie pre 
Britov v SR už len do 

konca júna

V eľká Británia definitívne 
vystúpila z Európskej únie 
už od začiatku tohto roka. 

Tisíce Britov však, pochopiteľne, žili 
a stále žijú aj na Slovensku, len v Sta-
rom Meste ich je podľa oficiálnych 
štatistík vyše 400. Ak sem pricestova-
li pred koncom minulého roka, môžu 
si naďalej zachovať rovnaké posta-
venie, aké majú v súčasnosti ako ob-
čania Únie. Musia si však zabezpečiť 
správny doklad o pobyte. Majú na to 
čas už len do konca júna. 

Nový doklad o pobyte
„Doklad o pobyte mnohých Britov, 

ktorí na Slovensku žili aj pred koncom 
minulého roka, stráca 30. júna svoju 
platnosť. Britským občanom, ktorí 
tak ešte neurobili, preto odporúčame 
využiť čas, ktorý im zostáva, obrátiť 
sa na oddelenie cudzineckej polície 
a požiadať o nový doklad o pobyte,“ 
vysvetľuje vedúca Úradu IOM v SR 
Zuzana Vatráľová. Práve tento nový 
doklad im umožní využívať výhody 
občanov EÚ, aj keď Británia už zo 
zväzku dávno vystúpila.

Bezplatná pomoc
Medzinárodná organizácia pre 

migráciu (IOM) poskytuje všetkým 
britským občanom a ich rodinným 
príslušníkom bezplatnú podporu pri 
zabezpečení pobytových práv a pora-
denstvo o podnikaní, štúdiu a ďalších 
sférach života na Slovensku, na ktoré 
má vplyv odchod Veľkej Británie z EÚ. 

„Od júna 2020 do konca marca 2021 
sa na nás obrátilo už 275 občanov 
Spojeného kráľovstva, ktorým sme 
poskytli vyše 900 konzultácií. Klien-
ti nás môžu kontaktovať telefonicky 
na čísle 090 5342 340 alebo emailom 
na UKnationalsSK@iom.int. Mali sme 
tiež klientov, ktorých sme osobne 
sprevádzali na úrady a poskytli im 
komplexnú pomoc pri registrácii ich 
pobytu a pri vybavení si potrebných 
dokladov,“ hodnotí vedúca Úradu IOM 
v SR Zuzana Vatráľová.

„Naše služby sú určené primárne 
ľuďom, ktorí pre jazykovú bariéru, 
zdravotné postihnutie, bariéry v gra-
motnosti alebo pre chýbajúci prístup 
k technológiám nemajú dostatok in-
formácií, nerozumejú presným po-
žiadavkám, nevedia alebo nemôžu 
registrovať svoj pobyt na Slovensku,“ 

dopĺňa Zuzana Vatráľová.
Webinár o odchode Britov z EÚ
Na konci mája organizuje IOM we-

binár, kde sa účastníci dozvedia in-
formácie o dopadoch odchodu Veľkej 
Británie z EÚ na ich ďalší život na Slo-
vensku a môžu prebrať svoje otázky 
s právnikmi IOM. 

„Ide už o tretí zo série takýchto 
webinárov, ktorým sa snažíme čo 
najviac sa priblížiť britským obča-
nom a nahradiť tak osobné stretnutia 
v regiónoch, ktoré nám pandemická 
situácia neumožnila organizovať,“ 
uzatvára Zuzana Vatráľová. 
Dôležitý medzník: 1. január 2021

Briti, ktorí sa na Slovensko prisťa-
hovali po 1. januári tohto roka, sú 
považovaní za občanov 
krajiny mimo Európ-
skej únie. Ich práva 
a povinnosti súvisia-
ce s pobytom, prácou 
a životom na Slovensku 
sú výrazne od-
lišné od obča-
nov členských 
krajín. Aj pre 
nich sú určené 
služby Migrač-
ného informač-
ného centra 
IOM, ktoré sídli 
v Starom Meste 
na Grosslingo-
vej ulici s pobočkou 
v Košiciach. Centrum 
poskytuje cudzincom 
komplexnú integrač-
nú podporu, právne 
a pracovné poraden-
stvo, jazykové aj od-
borné vzdelávanie 
a  komunitného života 
– www.mic.iom.sk.

Transition period for 
Britons in Slovakia only 

until the end of June

G reat Britain definitely de-
parted the European Union 
from the beggining of this 

year. Thousands of Britons under-
standably lived and continue to live 
in Slovakia. According to the official 
statistics there are over 400 of them 
only in the Old Town. Those of Bri-
tons, who had arrived before the end 
of last year may be able to preserve 
the same status as EU nationals. But 
they have to obtain the right residen-
ce card by the end of June.

New residence card
„The residence card issued to UK 

nationals who lived in Slovakia be-
fore December 2020 loses its validi-
ty on 30 June. Therefore we recom-
mend all Brits who have not yet done 
so, to use the remaining time to con-
tact their foreigners’ police depart-
ment and apply for a new residence 
card,” explains the head of IOM offi-
ce in Slovakia Zuzana Vatráľová. It 
is precisely this new residence card 
that will serve as a proof that UK na-
tionals enjoy broadly the same rights 
as those enjoyed by other EU citizens 
in Slovakia.

Complex assistance
The International Organization 

for Migration (IOM) offers all UK na-
tionals and their family members 
free of charge support with secu-

ring their residence rights as well as 
counselling about business, study 

and other areas of life affected 
by the UK’s departure from 
the EU. 

„Between June 2020 and 
the end of March 2021 275 
nationals of United Kingdom 
contacted IOM and we pro-
vided them with more than 
900 consultations. Clients 
can contact us by phone or 
email. We also had clients 

whom we supported by 
accompanying them to 
certain offices and pro-

vided them with complex 
assistance with registe-

ring their residence and 
with applying for the do-
cuments they need,“ expla-

ins the head of IOM office in 
Slovakia Zuzana Vatráľová.

UK nationals who need to secure 
their residence rights in Slovakia af-
ter their country has left the EU can 
find the basic information on IOM 
website www.uknationals.iom.sk. 
They can contact IOM by email at UK-
nationalsSK@iom.int and by phone at 
00421 908 342 340. 

„The services are primarily in-
tended for people who face specific 
challenges, such as people living with 
disabilities, those with chronic ill-
ness, language and literacy barriers, 
or barriers in accessing technology. 
These people may not have enough 
information, understand the exact 
requirements and procedures, or 
don’t know how or cannot register 
their residence in Slovakia,“ adds 
Zuzana Vatráľová.

Webinar about the impact of 
Uk ś departure from the EU

At the end of May IOM organizes 
a webinar where the participants will 
learn information about the impact of 
UK’s departure from the EU on their 
life in Slovakia and will have a chance 
to discuss their questions with IOM 
legal counsellors. „This is already 
a third from the series of webinars 
where we try to reach as many UK 
nationals as possible and compensa-
te for the personal outreach sessions 
in the country that could not be orga-
nized due to the pandemic situation,“ 
concludes Zuzana Vatráľová. 

January 1, 2021: Important date
Britons, who moved to Slovakia 

after 1 January of this year are con-
sidered non-EU citizens. Their rights 
and obligations related to residence, 
work and life in Slovakia are signifi-
cantly different from EU nationals. 
They can use services of the IOM 
Migration Information Centre on 
Grosslingova street in the Old Town 
or its branch in Kosice. The Centre 
provides foreigners with compre-
hensive integration support, legal 
and job counselling, language and 
vocation training and community life 
support – www.mic.iom.sk. 

Pripravil: Úrad Medzinárodnej 
organizácie pre migráciu (IOM) 
v SR. / Prepared by Office of the 

International Organization 
for Migration (IOM) in Slovakia

V Starom Meste žije mnoho 
cudzincov. Dostať sa k in-
formáciám, ktoré potrebu-
jú pre život u nás, je často 
problém. Preto sme spojili 
sily s Migračným informač-
ným centrom a od septem-
bra 2020 je súčasťou Sta-
romestských novín rubrika 
Cudzinci v Starom Meste.
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krajiny mimo Európ-
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Všetky moje lásky
„Aj keď som na koncerte len ako divák, mám trému – za kolegov,“ 

priznáva jazzový trombonista Vlado Vizár

Ohudbe, trombóne a iných 
láskach sa s jazzovým 
trombonistom VLADOM 

VIZÁROM (1944) zhovárala Danka 
Sládeková pre magazín ZRAZU. Celý 
rozhovor nájdete v májovom vydaní.
Hudbe sa venujete od detstva, 
verne ste pri nej zotrvali. Čím 
si vás získala a čo vám dáva?

U nás doma bola hudba častá a ví-
taná. Tu musím zdôrazniť, že sme od 
bežných iných rodín neboli ničím vý-
nimoční – boli sme tri deti, mali sme 
skvelé staré mamy, ktoré nám rady 
spievali a mali sme skvelých rodičov, 
ktorí sa usilovali dať nám aj základ-
nú hudobnú výchovu. 

Obdiv, lásku, pokoru a oddanosť 
k hudbe a k tomuto úžasnému hudob-

nému nástroju mi v samom zárodku 
vštepil predovšetkým môj prvý uči-
teľ, Michal Galovec. Mal na to úžasné 
danosti a tie v rozhodujúcej chvíli vo 
mne padli na tú najúrodnejšiu pôdu - 
a ostali už na celý život. Bola to teda 
súhra šťastných okolností. Hudbu 
milujem skoro každú, samozrejme, 
najmä jazz a potom klasiku. Aj keď 
som na koncerte len divák, tak ju 
počúvam akoby zvnútra orchestra 
a pódia. A mám trému aj za kolegov!

Hudba mi priniesla jeden z hlav-
ných zmyslov môjho života, dala 
(a dáva) mi pocit radosti, krásy, ale aj 
driny a ťažkostí – to patrí k sebe!
Trombón nepatrí medzi naj-
vyhľadávanejšie hudobné 
nástroje. Aké sú jeho špecifi -

ká, nástrahy a v čom je jeho 
kúzlo?

Máte pravdu, trombón, ani v čase 
mojich začiatkov, a ani dnes nepatrí 
u začínajúcich hudobníkov medzi 
vyhľadávané hudobné nástroje. Je 
to mimoriadne ťažký, komplikova-
ný a svojím spôsobom aj nevďačný 
nástroj, ktorý nekatapultuje hráča 
v krátkom čase do hviezdnych výšin, 
ale „odsúdi“ ho na nekompromisné 
dennodenné cvičenie po celý život. 
(S vďakou pozdravujem svojich suse-
dov v paneláku.)

A čím púta mňa? Nádherným zvu-
kom, tónom, vzhľadom, len zdanlivo 
obmedzenou technikou hry a zdan-
livou neohrabanosťou. Tú ale vedia 
ozajstní majstri hry na trombón po-

koriť a tým šíriť aj jeho technickú 
krásu.
Témou májového čísla ZRAZU 
je LÁSKA. Okrem trombónu - 
čo sú vaše lásky?

Bez lásky – teda bez lások – si život 
neviem, a ani nechcem predstaviť! 
S nekonečnou láskou spomínam na 
detstvo, na starých rodičov, rodi-
čov, súrodencov... Myslím si, že aby 
bol človek schopný lásku dať, musí 
tú lásku od niekoho dostať. Milujem 
deti – najviac vlastné, aj keď sú to 
dnes už dospelí ľudia. O osudovej lás-
ke k trombónu a hudbe sme hovorili. 
Druhá moja veľká láska bola práca 
architekta za rysovacou doskou. 
Miloval som a stále milujem šport, 
cestovanie, prírodu, zvieratá – veď 

ZRAZU je internetový magazín nielen 
pre seniorov, ktorý vzniká na základe 
spolupráce priamo s čitateľmi. Obsa-
hom každého ďalšieho čísla ste vy. Ak 
chcete prispieť svojím textom (môže to 
byť jedna veta alebo celá strana), napíšte 
nám. Každé ďalšie číslo zostavíme z va-
šich odpovedí, príbehov, spomienok, ná-
padov, názorov, vtipov, receptov... z toho, 
čo máte v živote vy.

Aj vaše články, úvahy, príbehy a spo-
mienky tvoria magazín ZRAZU. 
Píšte nám na adresu magazin@staremesto.sk

Vlado Vizár: Trombón 
je celoživotnou láskou 

vyštudovaného architekta.

FOTO: ARCHÍV V. V.
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Soft Jazz Society: 
Jedno z mnohých 
zoskupení, v ktorom 
Vizár nechal 
svoju pečať.

Jazz pre dvoch: 
S Patríciou Páleníčkovou.

Traditional Club Bratislava: 
Nastúpil doň v roku 1965.
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Centrum aktívneho starnutia: 
Pozvánka na online prednášky

C entrum aktívneho 
starnutia (CAA) pri-

pravilo pre seniorov dve 
online prednášky.

Starnutie a pohyb: 
Prof. MUDr. Dušan Hamar, 
PhD. Bude hovoriť o star-
nutí, dĺžke a kvalite života 
a možnostiach ich ovplyv-
ňovania vhodnými formami pohy-
bu.

Výživa ako podpora zdravia 
seniorov: Doc. Mgr. Milan Sedliak, 
PhD. vysvetlí základné princípy 
výživy a pitného režimu. Dozviete 
sa, aké sú špecifická stravovania 
seniorov, aj s ohľadom na najčas-
tejšie ochorenia, reč bude aj o výz-
name výživových doplnkov a tom, 
ako rozlíšiť tie kvalitné a vedecky 
overené.

Bližšie informácie, termíny 
a registračný formulár nájdete na:

https://www.active-ageing.eu/
sluzby/vzdelavacie-aktivity/

Registrovaným účastníkom za-
šleme v daný termín mailom link 
na vybranú prednášku.

Vlado Vizár (1944) 
N arodil sa a vyrastal v Banskej Bystrici. U Vizárovcov sa hudba počú-

vala často a rodičia hrávali spolu na klavír a husle. Vlado navštevoval 
Hudobnú školu od ôsmich rokov, v trinástich sa začal vážne venovať štú-
diu svojho budúceho hlavného nástroja – trombónu. Navštevoval súkrom-
nú školu u prof. Michala Galovca, bol trombonistom v Banskobystrickom 
dixielande. V roku 1961 odišiel študovať do Bratislavy architektúru a zá-
roveň sa stal členom študentského orchestra Miloša Oberuča. V roku 1962 
spoluzakladal Revival Jazz Band, v roku 1965 začal účinkovať v zoskupení 
Traditional Club Bratislava.

V roku 1970 polovica členov Traditional Clubu zostala v emigrácii, Vla-
do Vizár sa vrátil domov do Československa. Nastúpil do zamestnania ako 
projektant v štátnom projektovom ústave Dopravoprojekt a ako architekt 
pracoval dvadsať rokov. Po celý čas sa venoval aj svojmu druhému povo-
laniu - ako aktívny jazzový hudobník. Od roku 1988 pracoval ako živnost-
ník-architekt a hudobník súčasne, no profesionálnu dráhu postupne pre-
sunul do sféry jazzu a hudby.

V rokoch 1995-2001 absolvoval súkromnú školu hry na trombón u Mi-
loša Pongráca, a v rokoch 2006-2008 štúdium na Štátnom konzervatóriu 
v Bratislave, odbor Aranžovanie a jazzová harmónia u prof. Matúša Jakab-
čica. Stále aktívne a nonstop koncertuje na domácej scéne i v zahraničí 
a spolupracuje s mnohými hudobníkmi. V máji 2021 oslávi 77. narodeniny. 

CENTRUM AKTÍVNEHO STARNUTIA UK
www.active-ageing.eu 

bratislava@active-ageing.eu
Projekt programu cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A Slovenská 

republika – Rakúsko je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionál-
neho rozvoja

to, ako dokáže prežívať lásku zvie-
ra k svojmu potomkovi a naopak, to 
je pre mňa zakaždým veľký útok na 
emócie. Jednoducho, aj pre človeka 
v pokročilejšom veku je dosť miesta 
a potreby pre lásku. Som rád, že to 
stále môžem naplno priznať.
Máte čas sledovať aj iné ob-
lasti kultúry než hudbu?

Veľa umeleckých žánrov ma zaují-
ma a oslovuje. A bol som rád, keď sa 
mi podarilo ísť do opery, divadla, či 
na výstavu. Ale najväčší podiel zá-
ujmu mala a má predsa len hudba. 
Bohužiaľ, teraz sa pandémia nám 
všetkým postarala o „home“ kultú-
ru, a rozšírila nám objem pasívnej 
kultúry, či pasívneho oddychu. O ak-
tívne estrády sa nám, žiaľ, starajú aj 
politici a rôzni úžasní dopisovatelia 
na sociálnych sieťach – ale to nie je 
ani kultúra, ani kultúrnosť.
Pandémia zasiahla životy 
všetkých, umelcov obzvlášť 
výrazne. Ako tieto časy zvlá-
date?

Ani vo sne by mi nenapadlo, že za-
žijeme niečo také, ako je pandémia 
Covid-19, a že to bude mať taký ka-
tastrofálny dopad na všetkých a na 
všetko. Málo platné je vedomie, že 
tento raz je hrozba akože „spravodli-
vá“ ku všetkým, niet úradu, vlády, in-
štitúcie alebo osoby, ktorej by sa toto 
dalo prišiť na golier a priamo ho obvi-
niť. Hoci... Facebook, médiá a politické 
tričká si svojho vinníka hravo našli.

Hudobníci a umelci boli medzi 
prvými, ktorí boli nútení sa odml-

čať a naživo sa neprezentovať. Tým 
pádom podstata ich povolania, za-
mestnania a živobytia prestala mať 
zmysel. Iste, každé povolanie si 
„vychutnalo krásy“ svojho dištan-
cu, ale teraz hovorím z vlastných 
pocitov hudobníka. Podujatia, kon-
certy, skúšky, plánovanie festivalov, 
stretnutí – všetko má zákaz. Ako 
dlho ešte? A do akých podmienok sa 
dostaneme? Najhoršie je, že mnohí 
kolegovia už takéto otázky mať ne-
môžu.

V mojom konkrétnom prípade sa 
ani nemôžem vzoprieť tejto kata-
strofe tým, že sa oddám pesimizmu 
a beznádeji. A že prestanem cvičiť 
na trombóne – tým by som odho-
dil zbraň a priznal porážku. A tak 
môj denný stereotyp pokračuje. 
Síce nemám živé koncerty, skúšky 
a hranie a organizácia každoroč-
ného Jazzového festivalu v Španej 
Doline je pre nás neistá a ohrozená, 
ale cvičím, píšem, počúvam, cho-
dím do prírody tak ako vždy pred-
tým. Považujem to za nevyhnutné 
a normálne.
Máte nejaký sen, kde alebo 
s kým by ste si chceli zahrať?

Nesplnených muzikantských snov 
mám celú kopu – mnohé z nich by ani 
nemuseli byť nesplnené, a ani sny, 
keby som na sebe ešte viac pracoval, 
učil sa, cvičil. Takže to je vlastne po-
vzdychnutie. Ale predsa: kedysi som 
mal sen, alebo predstavu, že hrám 
s Louisom Armstrongom. To sa mi už 
splniť nemôže... Či?

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.: +421 905 122 158
mail: cantinatb@bencikculinary.sk

STAROMESTSKÉ MENU

Staromestská linka 
stále funguje

+421(2) 59 246 288

Na uvedenej linke poskytuje referát 
inklúzie a sociálnych vecí sociálne 

poradenstvo, preberá podnety a odpovedá na 
otázky súvisiace s rôznymi životnými situáciami 
a sociálnymi problémami obyvateľov Starého Mesta. 
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