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Počas pandémie covidu pripravila 
spolu s partnerom Braňom Kostkom, 
multiinštrumentalistom a kapelní-
kom hudobnej skupiny Fragile, 
s ktorým tvoria spolu pár už 28 
rokov, inscenáciu one woman show, 
pod názvom “Shirley Valentine“, kde 
stvárňuje rovnomennú postavu. 
Svojou hereckou spoveďou sa v nej 
primárne obracia na ženy. 

V októbri jej vyjde tretia kuchárska 
kniha vo vydavateľstve IKAR.  Vare-
nie je jej koníčkom, má ho v krvi. Jej 
babička aj mamička boli fantastické 
kuchárky. Novomestský Večerník sa 
zhováral so Zdenou Studenkovou. 
Aj o živote v mestskej časti Nové 
Mesto, kde vyrastala v Mierovej 
kolónii.

Ako ste sa vlastne na začiatku 
dostali k herectvu?

Ako dieťa som netúžila byť herečkou. 
Je síce pravda, že som sa venovala 
rôznym veciam, chodila som na 
športovú gymnastiku, hodiny 
klavíra, či do výtvarného krúžku. A to 
možno môže byť určitý background 
k tomu, že človek sa potom vyberie 
nejakým umeleckým smerom. 

Nie, vôbec nie. Študovala som ju 
tam a potom sa naše cesty rozišli. 
Bolo to však ohromné obdobie, 
pretože ŠUP-ka bola vtedy 
nesmierne slobodná škola. Písal sa 
rok 1969 a vtedy veľa pedagógov 
presunuli za trest z VŠVU na túto 
strednú školu. Mali sme aj skvelého, 
na tú dobu liberálneho riaditeľa, 
pána profesora Brimicha, ktorý bol 
kunsthistorik. Všetko to boli ľudia, 
ktorí nemali škrupule, neboli 
zviazaní nejakým prísnym režimom, 
takým typicky stredoškolským. Tak 
tá škola vtedy aj vyzerala. Dvere na 
triedach boli pootvárané, žilo sa na 
dvore, na chodbách a v ateliéri 
u Miloty Havránkovej Markovej, 
ktorá nás učila fotografiu, sme 
pracovali celé noci. Takže aj vďaka 
fotografii na to spomínam ako na 
príjemnú, slobodnú časť môjho 
života po roku 1968.

Váš partner Braňo Kostka spieva 
v acappelle Fragile. Spolu ste nahra-
li hudobné CD pre deti „Fragile 
Deťom“ . Nemali ste niekedy chuť 
pridať sa k nemu, účinkovať priamo 
v kapele, nielen v takomto projekte?

No, to by teda vyzeralo! (smiech). 

Nikdy som však nebola v divadel-
nom krúžku a ako dieťa som teda 
nemala takéto ambície. 

Zariadila to tak trochu náhoda. 
Chodila som na umeleckú priemy-
slovku, a tam aj na fotografiu. Za 
všetko môže pán režisér a herec, Ján 
Klimo, ktorý bol Maroška Kramára 
starý otec. A jeho najmladší syn bol 
môj spolužiak na tejto ŠUP-ke. 
Chodievali sme ku Klimovcom robiť 
fotografie, keďže mali doma fotoko-
moru. Tam ma ujo Jano Klimo štyri 
roky nahováral na herectvo. Potom, 
keď som skončila ŠUP-ku, chcela 
som ísť na Dejiny umenia a Estetiku, 
čo bola „cesta zarúbaná“. Tak som 
sa, z ničoho nič, rozhodla, že skúsim 
herectvo.

Išla som na herectvo, takpovediac, 
nezaťažená, ale na druhej strane 
absolútne bez skúseností s nejakým 
prednesom alebo niečím podob-
ným. Pravdepodobne to zohralo 
svoju úlohu. Nemala som pocit, že 
keď zo mňa nebude herečka, zrúti sa 
mi svet. 

Venovali ste sa fotografii nejakým 
spôsobom aj po ŠUP-ke?

Príďte so mnou prežiť môj príbeh

Zdena Studenková v predstavení
Shirley Valentine

Zdena Studenková:
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Príhovor
šéfredaktora 

Milí Novomešťania!
Ďakujeme vám za početné pozitívne 
ohlasy na prvé číslo Novomestského 
Večerníka. Tešíme sa, že naše rozhod-
nutie vyjsť z online priestoru, v ktorom 
sme v minulosti pôsobili, priamo k vám 
Novomešťanom, sa stretlo s priaznivou 
odozvou. Preto sme sa rozhodli, že aj 
v letných mesiacoch vám doručíme do 
schránok zaujímavé informácie zo 
života vašej mestskej časti. 

V tomto čísle opäť nájdete viaceré 
zaujímavé rozhovory so špičkovými  
osobnosťami slovenskej kultúry, ume-
nia a s aktívnymi miestnymi poslanca-
mi. Dozviete sa tiež, ako napreduje 
revitalizácia Novej tržnice na Trnavs-
kom mýte, aké stavby pribudnú v No-
vom Meste do zoznamu pamätihodnos-
tí, či aké nové kultúrne podujatia sa pre 
vás v mestskej časti pripravujú.  

Aj v tomto vydaní nájdete súťaž: Ten-
toraz sa nám podarilo získať exkluzívne 
archívne vydania knižiek Novome-
šťanky Zdeny Studenkovej a všetky 
môžete vyhrať. 

V čísle tiež nájdete rozhovor s popu-
lárnym hercom Romanom Pomajbom, 
ktorý patrí aj medzi hviezdy nového 
divadla v mestskej časti, Novomestské-
ho Divadla, kde debutoval v inscenácii 
JERUZALEM anno 1187. Ale načo veľa 
úvodných slov, radšej sa začítajte do 
nového čísla Novomestského Večerní-
ka. Veríme, že vás v horúcich letných 
mesiacoch osvieži svojou informačnou 
pestrosťou a že opäť budete spokojní. 

Mgr. Marián Luha
šéfredaktor

divadlá, kde sa môžu ľudia uplatniť. 
Zároveň sa ľudia majú kam ísť 
pozrieť.  

Od nežnej revolúcie sa na Slovensku 
nepostavilo žiadne divadlo, okrem 
toho kultúrneho domu v Púchove, 
ktorý má trošku ambíciu byť aj 
divadlom. Dokonca som bola pri 
tom, keď sa za vtedajšieho primáto-
ra ešte len rodili plány. 

Nič sa pre kultúru nerobí. Len sa 
rušia súbory, rušia sa priestory, nie 
sú peniaze na rekonštrukcie. Je to 
katastrofa. Myslím si, že akú-takú 
stopu zanechá nejaký národ len tým, 
že sa bude prezentovať cez kultúru. 
Nielen v našom priestore, ale možno 
aj v kontexte krajín, ktoré sú okolo.

Táto, takpovediac, kríza v oblasti 
kultúry – je to podľa Vás najmä 
o financiách?  

Chyba je aj v školstve. Keby aspoň 
školy mali na to, že by sa tam 
otvárali malé orchestre, tanečné 
krúžky, folklórne krúžky, spevácke 
krúžky, tvorivé písanie... Myslím, že 
trochu inak by vyzerala naša 
mládež. Viac detí by asi malo o sebe 
nejaké povedomie, lebo by niečo 
vytvárali, niečo by možno znamenali 
pre svojich kamarátov, viac detí by 
malo šancu stať sa v niečom výni-
močným.  

No kedysi ste nahrali aj vlastné CD - 
pod názvom „Dotyky Noci“... 

Áno, samozrejme. A potom som 10 
rokov robila muzikály na Novej 
scéne. Ale som iba taký „herecký“ 
interpret, Braňo má muzikantov 
v pravom slova zmysle, sú to ľudia 
mimoriadne tvoriví a muzikálni.  

Ja som človek, ktorý sa vie naučiť, 
ale nie som tvorivá. A potom, o tom 
už teda ani nehovorím, že na také 
spievanie, ako spievajú oni, musíte 
mať nesmiernu kondíciu. Je to 
o denno-dennom spievaní, pretože 
hlasivky sú sval, treba s nimi praco-
vať, treba byť na to koncentrovaný 
a venovať sa vyslovene práci na 
hlase. Takže toto v žiadnom prípade 
nie je pre mňa! (smiech)

Žili ste v Mierovej kolónii ako dieťa, 
teraz žijete na Kolibe, ktorá je 
rovnako v mestskej časti Nové 
Mesto... Za nákupným centrom VIVO! 
vznikol nový kultúrny stánok pod 
názvom STARS auditorium. Svoje 
miesto tam nájdu koncerty kapiel 
rôznych žánrov, muzikály, divadlo, 
tanečné a iné javiskové projekty. 
Koncertovali tam už aj Fragile. Ako 
vnímate takýto projekt?

Je to veľmi pekný priestor. Chvala-
bohu, nech len vyrastajú priestory 
na kultúru, kluby - nech sa deje 
čokoľvek. Napríklad Praha má vyše 
200 scén, od rôznych ochotníckych 
krúžkov, až po profesionálne 

Zdena Studenková ako Shirley Valentine
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Chýbalo vám divadlo a vystúpenia 
počas pandémie koronavírusu? 

Na Slovensku boli divadlá 
zatvorené, bolo to naozaj veľmi 
ťažké. Čo sa týka živobytia, mala 
som tých 80% platu a popri tom 
žiadna iná aktivita. Braňo a jeho 
kapela, kde má  10 ľudí, boli dva roky 
úplne bez práce. Mnohí z tej kapely 
museli hľadať nejaké možnosti kam 
by išli, jedna speváčka išla variť do 
školskej jedálne, ako pomocná sila. 
Druhá išla predávať do second 
handu. Jeden fantastický spevák, 
ktorý študuje aj operný spev v Brne, 
išiel robiť do kuriérskej spoločnosti. 
Boli to hrozné časy.

Ako ste prevažne trávili čas v tomto 
období?

Počas tých dvoch rokov som sa 
venovala trochu športu a svojej 
životospráve, lebo najhoršie by bolo 
zostať sedieť doma s vyloženými 
nohami a nemyslieť na nič. Spolu 
s Braňom sme sa rozhodli spraviť 
jednu divadelnú hru, Shirley Valen-
tine. Rada by som ju dala do pozor-
nosti predovšetkým ženám, lebo je 
to spoveď jednej ženy, je to one 
woman show. Nádherná hra. Je síce 
anglická, ale my sme ju s Mišom 
Vajdičkom, ktorý robil réžiu, 
prepísali, takže je, takpovediac, 
„všeplatná“. Dá sa hrať aj tu, aj na 
východe, aj na juhu. Všade, kde 
ľudia chcú so mnou prežiť dve 
hodiny zábavy, ale tiež zamyslieť sa 
nad svojím životom. 

Hudbu k predstaveniu urobil Braňo, 
je aj producentom tohto projektu. 
Hudba je krásna a absolútne 
podfarbuje a nalaďuje diváka na 
situácie hry. Premiéra „Shirley 
Valentine“ bola plánovaná oveľa 
skôr, ale pre lockdown sa, pocho-
piteľne, nemohla uskutočniť. Tak 
sme museli čakať. Akonáhle sa to 
otvorilo, spravili  sme ju v Štúdiu 
L+S, kde to budem hrávať v Brati-
slave. Je to však predstavenie 
určené pre celé Slovensko. 

Autorom hry je Willy Russel, ktorý 
napísal libreto a hudbu aj k muziká-
lu Pokrvní bratia. Ako spomínate na 
tento projekt? 

Sú to, samozrejme, krásne spomien-
ky. Pokrvní bratia sú kultový mu-

zikál, ktorý sme vtedy hrali 
v Bratislave na Novej scéne. Veľa 
ľudí ho videlo niekoľkokrát.  Vtedy 
ešte bola na Novej scéne spevohra 
a súbor, kde bol Maroš Slovák a Ivan 
Romančík, hral tam Maroš Kramár 
a ďalší. Hrala som matku Johnstono-
vú, Stano Kráľ a Janko Galovič hrali 
moje deti. Mala som 39 rokov, bol to 
môj úplne prvý muzikál.

Aké máte popri TV a divadle 
koníčky? Vydali ste dve knihy 
o varení „Recepty so štipkou 
hereckého korenia“...

Nuž, v októbri vyjde moja ďalšia 
kniha o varení, dá sa povedať že 
sumár týchto prvých dvoch knižiek. 
K tomu ďalšie nové recepty a krásne 
fotografie. Vyjde opäť vo vyda-
vateľstve IKAR a veľmi sa na ňu 
teším.

V minulosti som napísala aj knižku 
o zvieratkách, ktorá sa volá „Moji 
miláčikovia“. Braňo k textu skom-
ponoval a spolu s Fragile nahral 
pesničky. Takže sme do knižky vložili 
aj CD a sú tam aj noty pre malých 
muzikantov.  

Krst sa uskutočnil  vďaka podpore 
majiteľa prevádzok na dunajskej 
promenáde pri Eurovea, reštaurácie 
Al Faro, Le Baru Bistro a kaviarne 
Cafe cafe, pánovi Karolovi Szaszovi. 
Ešteže žijú medzi nami ľudia, ktorí si 
uvedomujú, aké dôležité je viesť 
deti k hudbe, ku knižke a za to im 
patrí naše poďakovanie.

Vaša rodina, Bratislava a mestská 
časť Nové Mesto: Nie každý vie, že 
ide o silný vzťah a dlhú históriu...

Som bratislavské decko. Vyrastala 
som v Mierovej kolónii. Dá sa pove-
dať, že som odchovaná na „chémii“. 
(smiech) Môj otec aj moja mama 
totiž pracovali vo vtedajších 
Chemických závodoch Juraja Dimi-
trova. Moja babička voľakedy viedla 
domácnosť ešte riaditeľovi fabriky 
Dynamit-Nobel, čo je pôvodný 
názov dnešného Istrochemu. Takže 
my sme čistí prešpurčania.

Musím však povedať jednu vec. 
Ľudia, ktorí sú z Bratislavy, dnes už 
netvoria „gro“ tej takzvanej 
bratislavskej smotánky, o ktorej je 
toľko rečí. Väčšinou ani nebývajú 

SÚŤAŽ O KNIHY

KUPÓN

hosťami veľkých spoločenských 
akcií. A pritom sú to tí, ktorí v Brati-
slave vyrástli, majú k nej vrúcny 
vzťah, majú ju radi a neprišli sa sem 
len nasťahovať, pracovať a prípadne 
odvádzať dane niekde úplne inde...

Je niečo, čo by ste chceli na živote v 
Bratislave a v Novom Meste zmeniť?

Je to asi všetko otázka peňazí... 
Bývam na Kolibe. A myslím si, že tam 
žijú ľudia, ktorí sú buď tí starí 
Bratislavčania, alebo ktorí, takpove-
diac, nie sú chudobní, majú viac 
peňazí, a bývanie tam predsa len je 
nadštandardné. Napriek tomu tam 
chodíme takou cestou, ktorá je, 
kedysi sme tak hovorievali, ako 
cesta do Sarajeva. Na ulici nenáj-
dete smetný kôš a katastrofa, 
v akom stave je mestské osvetlenie.

Na druhej strane, za tých 15 rokov, 
čo tam bývam, naša štvrť krásne 
zarástla stromami, balkóny máme 
všetci nádherné vysadené kvetmi. 
Koliba je podľa mňa naozaj výni-
močné miesto v Bratislave, už len 
tým, že ľudia tam môžu takmer 
okamžite vybehnúť do prírody. 

Ďakujeme za rozhovor.

Milí čitatelia, vystrihnite do 31. augusta 
kupón, nalepte ho na korešpondenčný 
lístok, alebo pohľadnicu a pošlite nám ho 
poštou na adresu: Mgr. Marián Luha, 
šéfredaktor, Novomestský Večerník, MEDIA-
HUB, Karpatské námestie 7770/10A, 831 06 
Bratislava, alebo ak radšej používate email, 
napíšte šéfredaktorovi správu na adresu 
marian@luha.sk.

Odpovedzte na otázky: Čo by ste na 
Novomestskom Večerníku zlepšili a čo sa 
Vám páči? Troch z vás vyžrebujeme 
a obdarujeme exkluzívnymi archívnymi 
výtlačkami kníh, ktoré sa nám podarilo 
získať! 
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Pred časom vyrástla v areáli futba-
lového štadióna na Pasienkoch 
pútavá modro-biela silueta novej 
kultúrnej a spoločenskej scény. 
Nesie názov STARS auditorium. Ide 
o efektný stan, podobný, ako na 
svoje predstavenia používa slávny 
súbor Cirque du Soleil. Aj tento stan 
vyrobila na mieru špičková talianska 
spoločnosť Anceschi. Nová kultúrna 
scéna je v tesnej blízkosti Kuchajdy 
a nákupného centra VIVO.

„Od roku 2001 sme sa niekoľkokrát 
pokúšali získať Istropolis a prebu-
dovať ho na moderný priestor 
svetových parametrov. Žiaľ, skončilo 
to jeho búraním. Mali sme plány 
postaviť vlastné divadlo, ale po 
začiatku pandémie sme museli naše 
plány korigovať. Spomenul som si 
vtedy na moju prvú návštevu pred-
stavenia Cirque du Soleil vo Viedni, 
kde sa v cirkusovom šapitó ukrývalo 
komfortné divadlo. A keďže stále 
tvrdím, že aj na Slovensku sa dajú 
robiť svetové veci, našli sme talian-
sku rodinnú firmu Ancheschi, ktorá 
nám taký stan vyrobila. Partnerská 
spoločnosť SRS light design ho zas 
vybavila špičkovou technikou,“ 
prezradil pre Novomestský Večerník 
Július Jackuliak z umeleckej 
agentúry Feeling.

STARS auditorium je novým mies-
tom pre hviezdy v Bratislave. Efekt-
ný stan s hviezdami na vrchole 
ukrýva vnútri komfort a vybavenie 
divadla pre takmer 1000 sediacich 
alebo 2500 stojacich divákov, 
s čarovnou atmosférou a krásnou 

Iniciátorom myšlienky a prevádzko-
vateľom STARS auditoria je agentúra 
Feeling, ktorá ma viac ako 25-ročné 
skúsenosti s usporadúvaním 
rôznych kultúrnych a spoločenských 
podujatí na Slovensku i po celom 
svete. Agentúra vybudovala a dlhé 
roky prevádzkovala úspešné divadlo 
Tower Stage pod vedením výz-
namného slovenského choreografa, 
tanečníka a režiséra Jána Ďurovčíka.

Pôvodne si agentúra chcela prena-
jať pozemky na vytvorenie STARS 
auditoria od príspevkovej organizá-
cie našej mestskej časti, ktorá má 
v správe prírodný areál jazera 
Kuchajda. Na základe kritických 
hlasov niektorých poslancov sa však 
nakoniec rozhodla, že si radšej od 
súkromnej spoločnosti prenajme 
časť areálu futbalového štadióna na 
Pasienkoch. 

Bohužiaľ, mestská časť Nové Mesto 
tak prišla o značný ročný príjem 
z nájmu a o možnosť upraviť v nájom-
nej zmluve konkrétne podmienky 
prevádzky auditória – ako sú otvára-
cie hodiny, čistota v okolí, možnosti 
využívania scény bezplatne pre 
účely kultúrnych podujatí mestskej 
časti, získania vstupeniek zdarma 
pre obyvateľov či ďalšie potenciálne 
výhody. 

Veríme, že sa novému kultúrnemu 
stánku v našej mestskej časti bude 
dariť a že Novomešťanom prinesie 
pestrú paletu hodnotných 
kultúrnych zážitkov. 

záhradou. Budú tu organizovať 
koncerty, muzikály, divadlá, pred-
stavenia, eventy, plesy, prehliadky 
či výstavy. Pre obyvateľov a návšte-
vníkov mesta. 

Svojich prvých divákov auditorium 
privítalo začiatkom apríla. Išlo 
o koncert unikátneho orchestra 
Bratislava Hot Serenaders, ktorý sa 
pod vedením trubkára Juraja 
Bartoša 1991 špecializuje na hot-jaz-
zovú hudbu 20. a 30. rokov. Od 
otvorenia scény tu už vystúpili 
Cigánski diabli, Bratislavské divadlo 
tanca aj SĽUK.

„Našou prvou vlastnou produkciou 
je hudobno-tanečná feéria Jána 
Ďurovčíka: Cigáni idú do neba. Je to 
strhujúca show, voľne inšpirovaná 
slávnym moldavským filmom na 
hudbu Ernesta Šarkoziho, so scénou 
a kostýmami Alexandry Gruskovej, 
kde účinkujú fantastickí tanečníci 
Slovenského divadla tanca 
a excelentní Cigánski diabli,“ doplnil 
Július Jackuliak.

Aj keď ide o dočasnú stavbu bez 
trvalých zásahov, pod svojou 
strechou poskytuje komfort divadla, 
s plnohodnotným javiskom, osvetle-
ním, ozvučením a službami pre 
návštevníkov. Priestor štadióna je 
dimenzovaný na veľké podujatia 
a poskytuje preto pohodlný prístup 
a príjemné prostredie, ktoré prispe-
je k ďalšiemu rozvoju obľúbenej 
oddychovej zóny okolo Kuchajdy. 

Pri Kuchajde, v modro-bielom stane vyrástol 
nový priestor pre kultúru: STARS auditorium
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Nová tržnica nepochybne patrí 
medzi najznámejšie stavby na území 
našej mestskej časti. Vďaka podpore 
poslanca Tomáša Korčeka je už 
vedená aj v zozname pamätihod-
ností hlavného mesta a spolu 
s kolegom Liborom Gašpierikom sa 
mu podarilo dosiahnuť, aby patrila 
aj medzi pamätihodnosti našej 
mestskej časti.

Táto novomestská pamätihodnosť 
bola vybudovaná v rokoch 1978-1983 
podľa projektu architekta Ivana 
Matušíka,  ktorý bol jedným 
z najlepších slovenských architek-
tov, laureátom Ceny Emila Belluša, 
dvojnásobným laureátom Ceny 
Dušana Jurkoviča a nositeľom 
ocenenia CEZAAR.

Okrem Novej tržnice a obchodného 
domu Slimák navrhol v Bratislave 
napríklad také stavby, ako sú 
obchodný dom Prior či plaváreň 
Lafranconi. 

Novomestský Večerník sa zhováral 
s novomestskými poslancami, ktorí 
sa zatiaľ najviac zaslúžili  o revitali-
záciu Novej tržnice, obaja pôsobia aj 
v Novomestskom okrášľovanom 
spolku. Prečítajte si rozhovor s JUDr. 
Tomášom Korčekom, PhD. LL.M. 
a Ing. Liborom Gašpierikom.

význam a musíme ju postupne 
oživiť. Veľa ľudí nám hovorí, že sme 
veľmi naivní a že po komunálnych 
voľbách presadia noví mocipáni 
zmenu v podobe jej likvidácie 
a následného prevodu do rúk 
súkromnej spoločnosti. Tomu však 
chceme zo všetkých síl zabrániť. 

Spýtam sa, takpovediac, na rovinu... 
Má podľa vás, pri súčasnom 
nastavení spoločnosti a v aktuálnej 
politickej situácii na Slovensku, 
význam o tržnicu ďalej bojovať?

Tomáš Korček, člen Komisie pre 
činnosť EKO - podniku VPS: 
Rozhodne áno. Nevzdávame sa 
a sme rozhodnutí bojovať. Aj keď 
tlak developerov a im nápomocných 
politikov a podnikateľských skupín 
postupne silnie. Mne sa napríklad už 
niektorí podnikatelia, ktorí mali 
v tržnici v minulosti dlhodobé 
nevýhodné zmluvy, na ktoré som 
poukázal, vyhrážali  žalobami za 
niekoľko desiatok tisíc eur. Ale ja sa 
rozhodne zastrašiť nedám. 

Nemôžeme sa spoliehať, že ich to 
o niekoľko rokov prejde. Tržnica je, 
okrem iného, jedným z posledných 
architektonických skvostov nášho 
mesta z 80-tych rokov, dielo výz-
namného slovenského  architekta 

Iniciatívy viacerých komunálnych 
politikov a politických zoskupení 
z prostredia Nového Mesta smerujú 
k zrušeniu tržnice na Trnavskom 
mýte v súčasnej podobe a k jej 
následnému predaju. Mohla by 
skončiť v rukách developera?

Libor Gašpierik, predseda Komisie 
pre tržnicu:  Povedzme si celkom 
otvorene, mohla. Viaceré politické 
skupiny aj individuality sa o takúto 
zmenu snažia. Bohužiaľ, už dlhší čas. 
A ak by tržnica bola na predaj, 
v súčasnosti ju kúpi len niekto 
z väčších developerov. 

Musíme si uvedomiť, že ide o veľký 
priestor v širšom centre mesta. Je 
jasné, že predajná cena by bola 
v miliónoch eur. A developer by po 
jej kúpe určite chcel rýchlu návrat-
nosť investície plus príslušný zisk. 
Samozrejme, tiež v miliónoch eur. 

Potom by sme tu mohli očakávať 
veľký výškový polyfunkčný projekt, 
ktorý by okrem iného zahustil 
dopravu v celom Novom Meste. 
Nehovoriac o zániku tržnice ako 
jedinečného predajného priestoru 
s históriou. 

Tržnica však nesmie skončiť v ru-
kách developera. Má svoju históriu, 

Nová tržnica nesmie skončiť v rukách developera. 
Má svoju históriu, význam a musíme ju postupne oživiť

Tomáš Korček a Libor Gašpierik: 
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Ivana Matušíka. V ostatných rokoch 
sa preto snažíme o zmeny, vďaka 
ktorým bude priestor vnútri aj okolo 
tržnice krajším a atraktívnejším 
nielen pre ľudí - zákazníkov, ale aj 
pre predajcov. 

Mnohých Bratislavčanov roky 
obťažovala megaobrazovka na 
streche tržnice. Na základe vašich 
aktivít sa vec začala riešiť. Kedy by 
odtiaľ mohla úplne zmiznúť?

T. Korček: S Liborom sa tomuto 
problému aktívne venujeme už dlhší 
čas. Pred časom sme zabezpečili, 
aby bola obrazovka vypnutá. 
Odstránenie samotnej obrazovky 
z tržnice však bude možné až po 
ukončení dražby obrazovky pros-
tredníctvom súdneho exekútora, 
pretože obrazovka nie je, ani nikdy 
nebola, vo vlastníctve mestskej 
časti. Ani vo vlastníctve príspev-
kovej organizácie, ktorá tržnicu 
spravuje. Prevádzkovala ju súkrom-
ná spoločnosť. Jej úplné odstráne-
nie zo strechy tržnice odhadujem 
v rámci najbližších mesiacov.

L. Gašpierik: Megaobrazovka patrila 
súkromnej spoločnosti, ktorá mala 
z minulosti dlhodobú nájomnú 
zmluvu na jej prevádzku s orga-
nizáciou EKO - podnik VPS. Nechali 
sme preveriť plnenie zmluvy a po 
čase došlo na základe našej inici-
atívy k odstaveniu prevádzky tejto 
reklamnej obrazovky a podaniu 
žaloby na súd, ktorý nášmu návrhu 
plne vyhovel. Momentálne máme vo 
veci vydané právoplatné súdne 
rozhodnutie a vec je v rukách 
súdneho exekútora. Po ukončení 
procesu dražby obrazovky prostred-
níctvom exekútora ju nový majiteľ 
odstráni tak, že Nové Mesto s tým 
nebude mať zbytočné výdavky.

Je možné, že toto, dosť agresívne, 
reklamné zariadenie niečo nahradí? 
Niečo, čo bude Novomešťanov 
rovnako svetelne obťažovať?

T. Korček: V najbližšej, ani vzdia-
lenejšej budúcnosti to určite 
nehrozí. Spoločne s vicestarostom 
Branislavom Filipovičom sme zabez-
pečili, aby spomínaná organizácia, 
ktorá prevádzkuje tržnicu, v budúc-
nosti nehľadala žiadneho nového 
zmluvného partnera na takéto alebo 
podobné reklamné zariadenia.

Nová tržnica (oficiálny názov, pozn. 
red.) dlhšie stagnovala a strácala aj 
verných návštevníkov. V posledných 
rokoch sa veľa urobilo. Ale bude to 
stačiť na jej záchranu?

L. Gašpierik: Tržnica donedávna 
naozaj nebola v dobrom stave. Jej 
záchrana – oživenie je dlhodobý 
projekt, zvlášť v dnešnej dobe. 
Samotná tržnica aj priestor okolo 
nej pomaly ožíva vďaka opatreniam, 
ktoré sme presadili v uplynulých 
rokoch. 

Mnoho vecí sa tam urobilo a mnoho 
je pripravených. Samozrejme, dnes 
nemôžeme čakať, že prevádzka 
tržnice si začne na seba v krátkom 
čase zarábať toľko, aby sme si mohli 
povedať, že je na dlhý čas chránená 
pred odpredajom niektorému z de-
veloperov. Môžem však s čistým 
svedomím povedať, že v daných 
finančných možnostiach sme pre 
tržnicu urobili absolútne maximum. 

Podarilo sa nám v tomto priestore 
tento rok zorganizovať prvé 
novomestské veľkonočné trhy, 
street food festival pred tržnicou, 
majáles, prednášky o živote včiel, 
ktoré chováme na jej streche, 
viaceré výstavy moderného umenia, 
divadelné predstavenia pre deti či 
novomestský festival vína. Všetky 
tieto podujatia mali veľký úspech, 
čo je pre budúcnosť tržnice dobrým 
signálom.  

T. Korček: Nadviažem na Libora. 
Treba naozaj zdôrazniť, že pros-
triedky na rozvoj tržnice získavame 
len v rámci možností Nového Mesta. 
Teda zo zdrojov EKO – podniku VPS 
a samotnej mestskej časti. 

Zároveň však stále máme na Sloven-
sku určitú ekonomickú krízu. Začala 
sa pandémiou, potom sa situácia 
trochu zlepšila, ale v posledných 
mesiacoch zas prišla vojna na Ukra-
jine. Od jej začiatku stúpajú náklady 
takmer na všetko.

A v tomto kontexte sa dnes tržnici 
určite darí lepšie, než sme čakali. 
Samozrejme, jej oživenie do takej 
miery, že niektorí komunálni politici 
si nebudú môcť dovoliť odovzdať ju 
spriazneným developerom, dosia-
hneme v horizonte až niekoľkých 
rokov. Ale vyčkávať, nerobiť na 
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zmenách, úpravách a riešeniach pre 
tržnicu či odsúvať ich – to by pri-
nieslo do budúcnosti obrovské 
škody.

Skúsme byť konkrétnejší pri tých 
zmenách, ktoré sa v rámci oživenia 
tržnice už urobili. Nech sa to dozve-
dia potenciálni zákazníci aj predaj-
covia...

L. Gašpierik: Začali sme systémovo 
riešiť čistotu: Zabezpečili sme 
umývacie stroje a vysokozdvižnú 
plošinu. Dnes tak pracovníci EKO - 
podniku VPS rýchlejšie a efektívnej-
šie vyčistia celý interiér tržnice, 
vrátane charakteristického 
červeného potrubia vzduchotech-
niky. 

V tržnici pribudla oddychová zóna, 
v jej okolí sme nainštalovali nové 
cyklostojany, odpadkové koše aj 
koše na psie exkrementy. Ukončili 
sme viaceré nevýhodné zmluvy. 
Pred tržnicou, zo strany Krížnej 
ulice, sme vytvorili zónu pre peších, 
ktorá bude slúžiť pre menšie 
kultúrne podujatia, streetfoody, 
vínne festivaly, majáles, veľkonočné  
a vianočné trhy.

T. Korček: Ak môžem, doplním aj 
ďalšie dobré veci, ktoré sa nám 
podarili v spolupráci s vicesta-
rostom Branislavom Filipovičom: 
Očistili sme tržnicu a jej okolie od 
nelegálnych reklám, polepov 
a reklamných trojnožiek, Odstránili 
sme všetky billboardy z ikonických 
červených výduchov. Z tržnice zmizli 
staré nefunkčné stánky. 

Zabezpečili sme nový náter strechy 
a červených výduchov. Presne podľa 
požiadaviek Ing. arch. Ivana Matuší-
ka sme tiež zrealizovali opravu 
týchto výduchov. Pribudla nová 
chladiaca veža, čo ľudia ocenia 
najmä v letných mesiacoch. Začali 
sme s výmenou rozbitých skiel na 
fasáde za nové a tiež sme začali 
s náterom fasády. 

V neposlednom rade sme pre zákaz-
níkov rozšírili bezplatnú WiFi a v prie-
store okolo tržnice vysadili množst-
vo novej zelene. Pripravili sme nový 
dizajn manuál tržnice a dokonca už 
pribudli v tržnici aj úplne nové 
prevádzky. 

postavená. Aby tu bol jedinečný 
a príjemný priestor pre nákupy, 
služby, ale jej účel chceme rozšíriť aj 
pre kultúru a umenie. 

Veríme, že sa nám našou snahou 
podarí prispieť k tomu, aby sa tržni-
ca v najbližšej budúcnosti priblížila 
k svojej obľúbenosti, ktorú u ľudí 
mala napríklad na začiatku 90-tych 
rokov. Napokon, iba tak ju 
dokážeme dlhodobo chrániť. Ako 
jedinečný priestor, aj ako architek-
tonické dielo, ktoré je už aj mests-
kou pamätihodnosťou.

Na záver poďme trochu ďalej od 
témy tržnica... Spoločne s ďalšími 
kolegami a obyvateľmi ste založili 
Novomestský okrášľovací spolok. 
Aké boli vaše dôvody a okolnosti 
pre jeho založenie?

L. Gašpierik: Chceme prispievať 
k rozvoju Nového Mesta nielen ako 
poslanci. Spolok sme sa s Tomášom 
Korčekom rozhodli založiť, aby sme 
sa mohli podieľať na verejno-
prospešných projektoch aj ako 
obyvatelia. 

Spolupracujeme s viacerými ďalšími 
združeniami. Chováme na streche 
tržnice včely, organizujeme brigády 
na čistenie a skrášľovanie verejných 
priestorov, robíme podujatia pre 
ľudí, ktorí chcú mať svoju štvrť 
krajšiu, aj ďalšie aktivity. 

V júni sme sa napríklad podieľali na 
organizácii Novomestského festiva-
lu vína, ktorý bol priamo pred tržni-
cou. Ak môžeme, aj touto cestou by 
sme chceli mnohým obyvateľom 
Nového Mesta poďakovať za doteraj-
šiu spoluprácu i podporu v rámci 
našich aktivít.

Ďakujeme za rozhovor.

Aké zmeny či úpravy tržnice by sa 
v najbližšom období ešte mali 
realizovať?

L. Gašpierik: Čaká nás komplexná 
oprava schodísk, rekonštrukcia 
parkovacích plôch okolo tržnice, 
toaliet v tržnici. Pripravujeme 
inštaláciu novej nabíjacej stanice 
pre elektromobily aj výsadbu ďalšej 
novej zelene. 

Chceme ďalej organizovať tematické 
trhy, streetfood festivaly, výstavy, 
divadelné predstavenia pre deti.  Na 
obdobie ku koncu roka pripravu-
jeme prvé vianočné trhy. Bude sa  
tiež konať niekoľko výstav zamera-
ných na umenie. Celý priestor bude 
opäť o niečo krajší aj atraktívnejší.

Vidno, že k tržnici na Trnavskom 
mýte máte obaja aj určitý osobný 
vzťah. Je to „len“ málo vídaná aktivi-
ta miestnych poslancov, alebo sú 
v tom aj nostalgické emócie?

T. Korček: Obaja sme nielen 
dlhoroční poslanci, ale aj 
Novomešťania. Libor býva v jej 
blízkosti, veľmi často tam nakupuje. 
Ja som rodený Novomešťan a naprí-
klad už ako študent strednej školy 
som v tržnici brigádoval na sobotňaj-
ších burzách. 

Kvety a lahôdky celý život najčastej-
šie nakupujem práve v tržnici. Nech-
ceme, aby bola odovzdaná develo-
perom a následne zbúraná. 
S tým, že neskôr tam vyrastie nejaký 
výškový polyfunkčný komplex. 

Takže, priznávam – je v tom aj 
značná časť nostalgie, ale zároveň 
tiež racionálny postoj. Na jednej 
strane – tak ako mnohí Novomešťa-
nia, aj my radi spomíname na časy, 
keď Nová tržnica po jej otvorení 
v 80-tych rokoch až do konca 
90-tych žila.  Keď ju takmer každý 
deň navštívili tisícky ľudí a keď sa 
pred ňou predávali vianočné 
stromčeky, ryby či iný sezónny tovar. 
Na strane druhej – cítime potrebu 
ochrániť ju pred zbúraním a pred 
ďalšími škodami na tomto priestore 
v širšom centre mesta. Naďalej má 
veľký  potenciál a ľudia k nej stále 
majú silný vzťah. 

Chceme dosiahnuť, aby opätovne 
slúžila účelu, pre ktorý bola 



Novomestský poslanec Tomáš 
Korček presadil spolu s kolegami 
Branislavom Filipovičom, Liborom 
Gašpierikom a Petrom Weissom, že 
budovy obchodného domu Slimák 
a Novej tržnice budú zaradené 
medzi pamätihodnosti mestskej 
časti Bratislava – Nové Mesto. 

Obidva objekty boli vybudované 
podľa projektov významného sloven-
ského architekta Ivana Matušíka, 
ktorý zomrel vo februári tohto roka 
vo veku 91 rokov. Jeho osobnosť si 
chcú novomestskí poslanci uctiť aj 
týmto spôsobom. 

Ivan Matušík okrem Novej tržnice 
a obchodného domu Slimák navrhol 
v Bratislave napríklad také výz-
namné stavby ako obchodný dom 
Prior či plaváreň Lafranconi. Bol 
jedným z najlepších slovenských 
architektov, laureátom Ceny Emila 
Belluša, dvojnásobným laureátom 
Ceny Dušana Jurkoviča a nositeľom 
ocenenia CEZAAR. 

Nová tržnica i Slimák nepochybne 
patria medzi najznámejšie stavby na 

Ivan Matušík bol jedným z najvýzna-
mnejších predstaviteľov modernej 
povojnovej architektúry na Sloven-
sku. Práve Obchodný dom Slimák 
bol prvým dielom, pre ktoré sa stal 
známym – keď totiž dokončil tento 
projekt, mal len 27 rokov.

Nevenoval sa však len projektovaniu 
obchodov, pracoval tiež na 
hoteloch, plavárňach či mestských 
centrách. Jeho prvým projektom 
bola krytá plaváreň Lafranconi 
v Bratislave, ktorú postavili v roku 
1961. 

Medzi jeho najznámejšie 
bratislavské stavby nepochybne 
patria aj hotel Kyjev (1973) a už 
spomínaný obchodný dom Prior 
(1968) a na Kamennom námestí.

území našej mestskej časti. 
„Obchodný dom Slimák na Hálko-
vej/Kukučínovej ulici chceme 
vyhlásiť za pamätihodnosť v jeho 
pôvodnej podobe, na základe 
projektu Ivana Matušíka z roku 1957 
a v rozsahu, ako bol následne 
postavený medzi rokmi 1960 a 1964. 
Bohužiaľ, koncom
90-tych rokov absolvoval Slimák 
viaceré necitlivé úpravy a dostavby, 
ktoré veľmi znehodnotili jeho 
pôvodnú architektonickú kvalitu. Za 
pamätihodnosť preto chceme 
označiť iba jeho podobu pred týmito 
nevhodnými zásahmi,“ uviedol 
Tomáš Korček.

„Nová tržnica na Trnavskom mýte je 
už vedená v zozname pamätihod-
ností hlavného mesta, ale chceme 
zároveň dosiahnuť, aby patrila aj 
medzi pamätihodnosti našej 
mestskej časti,“ doplnil Libor 
Gašpierik, ktorý je predsedom 
novomestskej Komisie pre tržnicu. 
Projekt Novej tržnice vznikal medzi 
rokmi 1975 - 1977, stavali ju v rokoch 
1978 až 1983.

Do zoznamu novomestských pamätihodností 
pribudnú ďalšie významné stavby
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Vyštudoval hudobno-dramatický 
odbor na Štátnom konzervatóriu 
v Brne, neskôr herectvo na Vysokej 
škole múzických umení v Bratislave. 
Diváci ho poznajú z filmov i z televíz-
nej obrazovky – z relácií Kredenc, 
SOS, Partička a seriálov Horná Dolná 
či Delukse. Aj z divadelných pódií – 
najmä z one man show Ocko, 
stand-upu Tri a pol chlapa, či z pred-
stavenia Zoznamka s Oľgou Belešo-
vou. 

V súčasnosti pôsobí vo viacerých 
bratislavských divadlách: V divadle 
La Komika na Michalskej ulici, 
v divadle pArt of Art v Dome kultúry 
Ružinov, kde improvizuje, spieva, 
stvárňuje nie jednu, ale rovno viace-
ro postáv z hier už zaniknutého 
divadla na Lodi. Spolupracuje tiež 
s prvým Slovenským filmovým 
divadlom v Piešťanoch. V novom 
bratislavskom Novomestskom 
Divadle stvárnil postavu Hakima 
v inscenácii Jeruzalem...

Veľmi sa zaujíma o vzdelávanie, 
keďže mu nie je ľahostajná budúc-
nosť jeho štyroch detí. O vzdelávaní 
je aj jeho nový projekt – „talk show“ 
EduFÓRum RomanUM. Novomestský 
Večerník sa zhováral s hercom 
Romanom Pomajbom.

Čím ste chceli byť ako dieťa? Ako ste 
sa dostali k herectvu? 

Na základnej škole sa nás pýtali: Čím 
chcete byť? Bavilo ma všetko, chcel 
som byť aj prezident, aj náčelník 
apačov, kozmonaut, učiteľ, 

slávnu „alma mater“ – Vysokú školu 
múzických umení. Dostal som sa 
hneď na prvýkrát. Ukončil som VŠMU 
s červeným diplomom a splnil sa mi 
ďalší sen.

To, čo som si vysníval ako decko, sa 
mi splnilo už v 18-tich rokoch. Stal 
som sa hercom – stal som sa všet-
kým! 

Hráte v novom bratislavskom 
Novomestskom Divadle v inscenácii 
Jeruzalem…

Nechal som sa nahovoriť. V tomto 
projekte je veľa mladých ľudí, ktorý 
ma inšpirujú. Je to pre mňa výzva 
a odovzdávam niečo z mojich skúse-
ností. Preto som súhlasil s mojou 
účasťou v tomto projekte. Cieľom 
tejto inscenácie nie je len exhibícia, 
ale aj edukácia. Mladý režisér, ktorý 
má ambíciu vychovávať si svojich 
vlastných divákov. 

V poslednom období som bol pri 
vzniku viacerých divadiel. Okrem 
Novomestského Divadla stojím za 
divadelným zoskupením pArt of Art. 
Máme svoj repertoár, ktorý sme 
hrávali v Divadle v podpalubí. To, 
žiaľ, už neexistuje. Sme malé zosku-
penie ľudí: Oľga Belešová, Štefan 
Martinovič a Karin Hajdu, hráme 
v spoločenskom dome Nivy.

Zároveň spolupracujem s prvým 
Slovenským filmovým divadlom, 
ktoré pôsobí v Piešťanoch v Dome 
umenia, a robí projekty pre študen-
tov. Ide o spojenie filmu a divadla. 
Okrem toho hrám v predstavení 

fotograf... chcel som byť všetkým! 
V tretej triede som nahlas pred všet-
kými spolužiakmi povedal, že chcem 
byť hercom. Všetci sa mi smiali, ale 
ja som na to prišiel veľmi logickým 
úsudkom, za ktorým si stojím 
dodnes. 

Keď budem hercom – budem všet-
kým! Aj policajt, aj prezident, aj 
futbalista aj šofér.

Navštevoval som Ľudovú školu 
umenia, literárno-dramatický odbor 
a vedel som, že na Slovensku sa 
môžem stať hercom, len ak pôjdem 
na Vysokú školu múzických umení. 
Bál som sa, že sa tam nedostanem, 
a riešil som, koľkokrát sa tam 
môžem hlásiť. Keď moja pani učiteľ-
ka z literárno-dramatického oddele-
nia Ľjuba Škořepová videla, ako 
veľmi po tom túžim a že to myslím 
naozaj vážne, prezradila mi, že keď 
tak veľmi chcem byť hercom – 
môžem ísť do Prahy, Brna, či Ostra-
vy, kde existuje už stredná škola 
herecká.

Viac mi nemuseli hovoriť! Ako 
14-ročný chlapec som išiel na 
internát do Brna, na štátne konzer-
vatórium, kde som začal študovať 
herectvo. Vážil som si to a zmaturo-
val som na samé jednotky. Splnil sa 
mi obrovský sen. Už v 18-tich rokoch 
som sa stal vyštudovaným hercom. 

V 80-tych rokoch chodili chlapci po 
maturite na dva roky na vojnu. Ja 
som však mohol pokračovať 5. a 6. 
ročník na konzervatóriu, alebo som 
sa mohol pokúsiť dostať sa na našu 

Spájam ľudí, aby sa navzájom inšpirovali
Roman Pomajbo: 
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Ján Ťapák (foto: archív J.Ť.)Ján Ťapák a jeho umelecké diela.
Jánošík s divadlom Aréna a stále 
hrávam v divadle La Komika.

Ako sa Vám skúšalo s mladými 
hercami v predstavení Jeruzalem 
v Novomestskom Divadle?

Kvôli pandemickým opatreniam sa 
premiéry niekoľkokrát prekladali, 
ale aspoň sme mali viac času na 
tréning šermiarskych výstupov. Aj na 
to, aby kolegovia mohli na sebe 
herecky pracovať. Projektu veľmi 
pomohol Dušan Cinkota, ktorý hrá 
hlavnú postavu. Herec málokedy 
chváli druhého herca. Mám na 
Dušana svoj názor, ale musím pove-
dať, že nielen ako herec, ale aj 
prácou s ostatnými kolegami, svojím 
nasadením a prístupom toto pred-
stavenie obohatil i pozdvihol na 
vysokú úroveň. Sú totiž rôzne typy 
hercov. Niekto chce „žiariť“ len sám, 
niekto pochopí, že si len tak dobrý, 
ako je dobrý tvoj kolega...

Cítite sa lepšie v roli komika alebo 
v postave z drámy?

Ako som spomínal, od malička som 
chcel byť hercom a vychovávali ma 
k univerzálnemu herectvu. Aby som 
zvládol aj komické, aj dramatické 
role. Život ma v tomto preveril. Istý 
čas som žil v Prahe, kde som hral 
v Divadle na Prádle, v Divadle na 
Fidlovačke, či v Národnom divadle. 
Väčšinou išlo o dramatické role. 
Napríklad Jonáš v Obchodníkovi 
s dažďom či hlavná rola v pred-
stavení Bajka o lásce, pekle a márni-
ci.

Keď som dochádzal na Slovensko 
nakrúcať SOS, českí kolegovia 
neverili, že robím aj sketch show. 
A zase naopak, na Slovensku ma 
ľudia poznajú skôr zo zábavných 
žánrov (Kredenc, SOS, Partička). 
Majú ma za komika a ťažko si ma 
vedia predstaviť vo vážnych – 
dramatických úlohách.

Narodili ste sa v Ilave, ale vyrastali 
ste a dlhé roky žili v Bratislave. Aký 
máte vzťah k mestskej časti Nové 
Mesto?

Mám silný vzťah práve k takým 
priestorom, ako je Stredisko kultúry 
na Vajnorskej 21. Tam bol priestor, 
kde sa diali veľké veci. Predstavte si, 
že v tomto „kulturáku“ som bol na 

som veľmi hravý!  Pôjdeme aj do 
televízneho štúdia, vyskúšame si 
prácu v dabingovom štúdiu...všetci 
sa na chvíľku staneme hercami.

koncerte Karla Kryla.

Priestor je zrenovovaný a vzniká tam 
nový projekt – Novomestské Divad-
lo. Chcem tomu pomôcť, aby ten 
priestor ožil, aby ľudia vedeli, že má 
krásnu históriu a že vďaka ľuďom 
spravujúcim Nové Mesto tam vzniká 
ďalší kultúrny stánok. Nech by to 
bolo v akejkoľvek mestskej časti, 
v ktorej má vzniknúť ďalšia kultúra 
pre ľudí, ďalšie divadlo, všade by 
som to podporoval. Ale mám rád 
Nové Mesto a dôvodom sú aj ľudia, 
ktorí v ňom pôsobia.

Teraz mám konkrétne na mysli pani 
riaditeľku Strediska kultúry, Máriu 
Priečinskú. Poznáme sa takmer 40 
rokov. Predtým pracovala ako 
umelecká manažérka, a preto má vo 
svojej databáze veľa umelcov, 
s ktorými sa stretla. 

Kedysi si vysnívala, že raz bude 
manažérkou Petra Nagya, nikto jej 
neveril, no išla za svojím cieľom 
a dosiahla ho. Toto máme spoločné 
a možno aj preto sme kamaráti. Keď 
Majka potrebuje pomôcť, napríklad 
odmoderovať „Čaj o piatej“ pre 
seniorov či stretnutie mamičiek 
a zahrať moje predstavenie „Ocko“, 
alebo urobiť nejaké kultúrne 
vystúpenie, tak sa môže na mňa 
spoľahnúť. 

Vďaka vašim osobnejším vzťahom 
takto vznikol aj letný herecký tábor, 
ktorý pripravujete pre deti 
v spolupráci so Strediskom kultúry 
v Novom Meste?

Áno. Mária vie, že sa zaujímam o vzde-
lávanie detí. Vie, že mám kopec detí 
doma. (smiech) Mňa to veľmi baví, 
budúcnosť vidím v deťoch. Som 
preto ochotný im venovať svoj čas, 
lásku, skúsenosti... Takto vznikol aj 
tento tábor. Povedali sme si, poďme 
niečo urobiť v Novom Meste, poďme 
urobiť niečo pre deti. 

Priznám sa, trošku som sa vzpieral, 
že sú prázdniny a rád by som si 
oddýchol a trávil viac času s mojimi 
deťmi. Pani Priečinská však našla 
riešenie, povedala: „Veď to sa nevy-
lučuje, zoberte aj svoje deti!“ Takže 
sme sa dohodli. Budem sa venovať 
svojim deťom, ale aj ostatným, kde 
budem pre tých záujemcov robiť 
rôzne etudy, cvičenia, hry – lebo ja 

Pokračovanie rozhovoru nájdete 
v rubrike Rozhovory na webe 
www.novomestskyvecernik.sk
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Jeho profesionálna kariéra je veľmi 
pestrá: Pracoval ako umelecký 
manažér, bol tanečníkom v umelec-
kom súbore Lúčnica, robil na parko-
visku, ale aj na stavbe, pôsobil ako 
poslanec mestskej časti Nové 
Mesto, bol záhradníkom v Medickej 
záhrade.

So svojou umeleckou agentúrou 
Feeling pripravil množstvo podujatí 
a koncertov. Jeho zrejme najznámej-
ším projektom je „IMT Smile & 
Lúčnica: Made in Slovakia“. Zorga-
nizoval však napríklad aj koncertné 
vystúpenie legendárneho britského 
speváka Stinga v Bratislave. 

Stojí aj za novým projektom na 
území Nového Mesta: STARS audito-
rium. Ide o kultúrny a umelecký 
priestor v efektnom stane – v podob-
nom, ako používa na svoje pred-
stavenia slávny Cirque du Soleil. 
V STARS auditoriu za nákupným 
centrom Vivo! sa budú konať 
koncerty kapiel rôznych žánrov, 
muzikály, divadlo, tanečné a iné 
javiskové projekty. Novomestský 
Večerník sa zhováral s Júliusom 
Jackuliakom.

Moja práca si ma našla sama: keď 
robíte umeleckého manažéra a pro-
ducenta, určite sa nikdy nenudíte...

Aký je váš najsilnejší zážitok za 23 
rokov s Lúčnicou, v pozícii 
umeleckého manažéra? 

Tých silných zážitkov je pri 
umeleckých produkciách veľmi veľa. 
Hlboko si vážim potlesky a reakcie 
divákov v malých dedinkách zabud-
nutých kútov Slovenska, ako aj 
potlesk doslova celého sveta vo 
veľkej sále OSN v New Yorku, kde 
každá z 200 krajín dostala na Lúčni-
cu 6 lístkov. 

Práve hrdosť na kultúru Slovenska, 
ktorú sme mohli prinášať do 
najslávnejších sál celého sveta, je 
silným zážitkom. Silu umenia veľmi 
pekne dokumentuje zážitok z Austrá-
lie: Pani veľvyslankyňa Tureničová 
mi rozprávala príbeh, ktorý sa stal 
na recepcii nejakej veľkej krajiny, 
kde započula rozhovor dvoch 
vysokých diplomatov: „Dnes bol 
výborný program. Ale nepamätáš si, 
ktorá krajina tu mala pred 2 rokmi 
ten fantastický súbor Lúčnica?“

Okrem tisícok predstavení a asi 50 
zahraničných turné na 5 kontinen-
toch bol mojím najväčším projek-
tom „IMT Smile & Lúčnica: Made in 
Slovakia“, ktorý videlo viac ako 
110.000 divákov. Na začiatku tomu 
nikto neveril, 1 a pol roka som iba 
presviedčal a vysvetľoval. Rozpočet 
narástol na sumu, za ktorú tu mohla 
hrať Madonna. 

Najsilnejší argument som videl 
v tom, že vďaka spojeniu s najlepšou 
kapelou, sa prídu na Lúčnicu pozrieť 
aj mladí ľudia, ktorí by inak na 
folklór neprišli. A oni prišli. Prišli 
ako fanúšikovia IMT, ale po skončení 
to už boli aj fanúšikovia Lúčnice. 

Podobne sa nám to v 90-tych rokoch 
podarilo s Elánom: Odštartovali sme 
obrovskú vlnu nového záujmu 
o folklór. Prof. Nosáľ tiež váhal. On 
totiž vedel, kto je Elán, ale nevedel, 
kto je IMT Smile. 

Po prvom predstavení a obrovskom 
úspechu prišiel za Ivanom Táslerom 
a povedal mu: „Ivan, prepáč. Ja som 
si myslel, že vy ste iba taká obyčajná 

Ako ste sa dostali k práci 
umeleckého manažéra a producen-
ta? 

Niektorí ľudia vedia od detstva 
presne, čo chcú robiť a idú za svojim 
snom. No a u nás ostatných je to 
väčšinou kombinácia náhody, šťas-
tia a využitia príležitosti.

Robil som mnoho rôznych činností. 
Keď som sa to v tridsiatke pokúsil 
spočítať, vyšlo mi viac ako 20 
rôznych profesií. Robil som v rekla-
me, v zahraničnom obchode, vo 
finančníctve, servis pre amerických 
filmárov, ale aj na stavbe, na parko-
visku, predával som hračky z Hong-
kongu, aj ryby, bol som záhradníkom 
v Medickej záhrade. 

V určitom období som súčasne 
uspel v 4 konkurzoch na vysoké 
pozície v rôznych firmách. 
Najlukratívnejšia bola ponuka od 
nadnárodnej firmy Procter & Gam-
ble, kde ma vybrali z takmer 200 
prihlásených. Napriek výbornej 
perspektíve a podmienkam som 
vycítil, že by som sa tam nudil 
a nebol by som šťastný.

Moja práca si ma našla sama. 
Keď robíte umeleckého manažéra 
a producenta, určite sa nikdy 
nenudíte

Július Jackuliak: 
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kapela. Ale vy ste najlepší.“ A to je 
rozmer, ktorý má máloktorý umelec 
– uznať iného umelca.

Čo Vám v živote dal prof. Štefan 
Nosáľ z Lúčnice? Čo Vás naučil, čím 
pre Vás bol? 

Slovensko je krásne aj tým, že je 
malé... Takmer všetci sa v kultúre 
poznáme. Ale stretnúť génia, akým 
bol pán Nosáľ, to je úplne výni-
močné. Pri celej svojej genialite 
a svetovom úspechu zostal vždy 
pokorným človekom z Hriňovej. 

Mal som to šťastie byť s ním často, 
počúvať jeho príbehy a názory, ktoré 
ma veľmi obohatili. Pri našich 
cestách po Slovensku i celom svete 
sa s ním dalo rozprávať nielen
 o folklóre. 

Mal obrovský prehľad o balete, muzi-
káloch, opere, filmoch, knihách, 
politike či histórii. Napriek svojim 
celoživotným skúsenostiam si vždy 
vypočul iný názor.  Aj od nás 
mladších. A dokonca dokázal uznať, 
že niekedy je iné riešenie lepšie ako 
to jeho. A to bolo na ňom obdi-
vuhodné.

Ako sa Vám spolupracuje s choreo-
grafom Jánom Ďurovčíkom a jeho 
Slovenským divadlom tanca? 

S Janom Ďurovčíkom som sa stretol 
ešte ako tanečník v Lúčnici. Odvtedy 
sa naše cesty neustále prepletajú. 
Teraz máme krásnu spoluprácu na 
projekte Cigáni idú do neba, ale 
chystáme aj ďalšie prekvapenia pre 
divákov.

situácie. Vznikajú tu priateľstvá na 
celý život i manželstvá, z ktorých 
deti opätovne nachádzajú cestu 
k folklóru. Získate tu zážitky a profe-
sionálne návyky, z ktorých potom 
ťažíte celý život.

Zorganizovali ste v Bratislave 
koncert famózneho Stinga… Koľko 
stresu a spálených kalórií prináša 
so sebou organizovanie takéhoto 
veľkého podujatia? Čo Vás najviac 
prekvapilo? 

Organizácia koncertov je „adrena-
línový šport“. Je to čistý koncentro-
vaný stres. Musíte mať špičkový tím 
kolegov, vopred myslieť a pripraviť 
množstvo vecí z rôznych oblastí 
a akokoľvek dobre to spravíte, 
môžete si byť istý, že vždy sa niečo 
pokazí. A byť na to pripravený 
a schopný to dobre vyriešiť, je čaro 
úspechu. 

Keď sme v 90-tych rokoch začínali – 
prvý koncert Stinga na Slovensku, 
Mark Knopfler, Scooter, Kelly Family 
v časoch najväčšej slávy – nikto 
nemal s ničím skúsenosti, haly 
nespĺňali základné požiadavky 
kapiel, neexistoval ticketing, tour 
manageri sa k nám správali ako 
k neschopným.

Dnes, keď nám telefóny merajú 
prejdenú vzdialenosť, už vieme, že 
pri koncerte nachodíme denne 
určite viac ako 20 kilometrov. Koľko 
kalórií spáli stres a nervy, netuším. 
Ale zatiaľ nepriberám.  (smiech)

Keď som pripravoval veľký koncert 
výberu z tvorby k jeho 50. narodeni-
nám (ktorý sa nakoniec neusku-
točnil pre pandémiu, pozn. red.), 
a pokúšal som sa spísať všetky jeho 
projekty, bol som ohromený obje-
mom a kvalitou, hoci som videl 
takmer všetky jeho diela. Nevedel 
som, čo vybrať a nechcel som nič 
vynechať. 

Jano je umelec svetového formátu. 
Obrovský profesionál s hlbokou 
kreativitou, podloženou širokými 
skúsenosťami a úprimným záujmom 
o to najlepšie vo svete. To na Sloven-
sku len tak nenájdete. 

Až sedem rokov ste v Lúčnici aj 
tancovali… Čím Vám učaroval práve 
folklór? Čo vás priviedlo k umeniu, 
k hudbe, k tancu? 

Pochádzam zo Zvolena, kde už dlhé 
roky pôsobia špičkové folklórne 
súbory: detský – Zornička a „dos-
pelácky“ – Marína. Moja staršia 
sestra tiež tancovala. Keď som mal 6 
rokov, nikto sa ma nič nepýtal – 
začal som tancovať aj ja. 

Vďaka legende – pani Mázorovej, 
vďaka mojej mame a mnohým 
ďalším úžasným ľuďom som potom 
mohol rozvíjať svoje schopnosti. 
Keď som končil gymnázium, jedinou 
prioritou bolo ísť na akúkoľvek 
vysokú školu do Bratislavy a skúsiť 
sa dostať do Lúčnice. 

Svet folklórnych súborov je úžasný. 
Postupne si uvedomujete všetku tú 
krásu, a možnosti slovenských tradí-
cii na javisku, ale stretávate aj 
úžasných ľudí a zažívate fantastické 
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Ako vicestarosta pôsobí v Novom 
Meste iba necelý rok a už upútal 
pozornosť svojou výraznou  aktivi-
tou v prospech obyvateľov mestskej 
časti.

Intenzívne sa zapája do revitalizácie 
Novej tržnice a jej okolia, podieľal sa 
na návrhu  postupovať podľa dizajn 
manuálu pri otváraní jej nových 
prevádzok, vďaka jeho návrhom sa 
postupne zapisujú významné 
novomestské stavby do zoznamu 
pamätihodností mestskej časti. 
Doposiaľ vyriešil viac ako 200 
podnetov od obyvateľov. Ako 
rodený Novomešťan z Tehelného 
pola, ktorý rád veci pomenúva 
pravým menom bez politických 
príkras a zbytočného balastu má 
veľa priaznivcov, ktorí ho považujú 
za konzistentného a úprimného 
chlapa s veľkým srdcom, ale nájdu 
sa aj jeho neprajníci, ktorým práve 
jeho úprimnosť a priamočiarosť 
vadí. Zhovárali sme sa s PhDr. Bran-
islavom Filipovičom, MBA, vicesta-
rostom a poslancom Nového Mesta, 
a to nielen o parkovacej politike.

Vyrastali ste na Kalinčiakovej ulici, 
kde v pivnici cvičili punkové kapely 
Lord Alex a Zóna A. Ako Vás to ovply-
vnilo? Ste rebelant, ktorý sa nebojí 
ísť proti prúdu? 

Preto som si povedal, že sa skúsim 
stať komunálnym poslancom, aby 
som mohol účinnejšie presadiť 
riešenia problémov mojich susedov 
a našej celej štvrte. A tiež som chcel 
zistiť ako komunálna politika 
a komunálni politici v praxi fungujú. 

A čo ste zistili? 

Môj otec rád politikárčil a priznám 
sa, ako dieťa som to nemal rád, 
úplne mi to vadilo. Ja sa snažím pred 
mojou dcérou nepolitikárčiť, na toto 
panské huncútstvo má ešte čas. 
Bohužiaľ som po svojom zvolení 
zistil, že u nás je aj tá komunálna 
politika plná intríg, falošnosti 
a zlosti. Ak idete proti mocným 
v tomto meste, tak ste hneď ako vy 
hovoríte rebelant, prípadne Vám 
vymyslia aj iné ostrejšie prívlastky, 
len aby Vás znemožnili. 

Ale ja som len úprimný a autentický, 
čo mám na srdci, to aj na jazyku a to 
sa niektorým politikom nepáči.  
Vstúpil som do verejného života, 
aby som pracoval pre ľudí, ktorí mi 
dali svoju dôveru a  pre týchto ľudí 
sa snažím každý deň robiť všetko čo 
môžem, viem a dokážem.  

Viete pán redaktor, ja každému len 
nastavím zrkadlo a to je to čo nie-
ktorým straníckym politikom veľmi 
vadí. Nemám rád faloš a pretvárku.  
Vo verejnom, ako aj v  pracovnom 
živote som workoholik. 

A u nás bohužiaľ  ak máte výsledky, 
tak sa snažia na Vás hneď niečo 
vymyslieť, ohovoriť Vás.  Ale tí, ktorí 
Vás poznajú, vedia aký za tie roky 
ste, tak si Vás vedia aj zastať, proste 
Vás podržia, lebo vedia, že by ste to 
urobili aj Vy pre nich. 

Počul som jednu peknú životnú 
múdrosť ,,Usmievaj sa na svet a svet 
sa bude usmievať na teba“. Moja 
dcéra sa so mnou stále smeje, lebo 
stále spolu „blbneme“, hovorí, že my 
dvaja sme najväčší jašáci na svete. 
A čo môžem chcieť viac,  ja už 
vlastne všetko potrebné mám. 

Preto sa na tých, čo namiesto práce 
iba očierňujú druhých na sociálnych 
sieťach len smejem. Väčšinou sú to 
ľudia, profesionálni straníci a niekto-
rí komunálni politici, ktorí žijú iba 

Ďakujem za otázku pán redaktor, 
vyrastal som vo vnútrobloku 
Družstevná, Kalinčiakova, Vajnorská, 
Stará pracháreň. Ako rebelant sa 
vôbec necítim, vyrastal som 
odmalička na Tehelnom poli,  kde 
som sa aj narodil. Historky o Tehel-
nom poli pozná asi každý starší 
Bratislavčan, je to silná štvrť, so 
silným príbehom a tradíciami. 

Mám jasne vštepené hodnoty od 
rodičov, milujem tradície, folklór, 
rockovú hudbu, ale aj iné žánre. 
Politicky by som sa charakterizoval 
skôr ako konzervatívec, bezbrehá 
liberalizácia nie je takpovediac moja 
šálka kávy. 

Ak niekomu vadí, že som vo svojich 
názoroch konzistentný a úprimný, že 
robím pre susedov a komunitu 
a nejdem nikdy proti ich záujmom, 
tak ako napríklad pri parkovacej 
politike, tak áno, takým ľuďom sa 
môžem javiť ako rebelant. 

Prečo ste sa rozhodli vstúpiť do 
komunálnej politiky a ste spokojný 
s vývojom politiky u nás?

Veľa ľudí z môjho okolia sa na mňa 
obracalo s rôznymi podnetmi 
ohľadne čistoty, parkovania, výstav-
by atď. Ako bežný občan som však 
často narážal na nezáujem úrad-
níkov o mnou navrhované  riešenia. 

Parkovacia politika nesmie byť iba novou 
parkovacou daňou pre Bratislavčanov
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z politiky a sú schopní spraviť 
čokoľvek, len aby znova dostali od 
svojich politických chlebodarcov 
dobre platenú funkciu, ideálne hneď 
viacero. 

Niektorí ich zvládajú aj šesť, sedem 
naraz za tisíce eur mesačne z daní 
Bratislavčanov.  Vedia, že v bežnom 
živote by sa tak finančne lukratívne 
ako v politike nikdy neuplatnili, 
preto sa neštítia na druhých chrliť 
zlosť a nenávisť. 

Proti tomuto zaužívanému systému  
politickej korupcie a jeho aktérom 
sa verejne dlhodobo ostro vyhraňu-
jem a budem naň nekompromisne 
poukazovať aj naďalej. Komunálna 
politika by podľa mňa nemala byť 
o záujmoch politických strán, ich 
predsedov, podpredsedov, pred-
sedníctiev, zakladajúcich, zaslú-
žilých členov, rôznych všetkého 
schopných straníckych prita-
kávačov, kde  sa niektorým podarilo 
byť už aj v troch, štyroch stranách,  
ale výlučne o záujmoch obyvateľov, 
ktorí v konkrétnej štvrti bývajú, iba 
o záujmoch našich susedov, komu-
nity.
  
Čo najlepšie sa Vám podarilo dosia-
hnuť  pre obyvateľov Nového 
Mesta?

Neviem či najlepšie, ale podarilo sa 
nám urobiť poriadne pilotnú parko-
vaciu zónu Tehelné pole. Mesiace 
som sa stretával s ľuďmi na 
novomestských uliciach a ich návrhy 
a prosby sme sa v mestskej časti 
snažili čo najviac zakomponovať do 
pripravovaného  projektu. 

Robili sme niečo čo ešte nikto nero-
bil a tých 9 mesiacov to fungovalo. 
Dosiahli sme, že Novomešťania 
získali nakoniec viac parkovacích 
miest ako pôvodne navrhoval magi-
strát, po 18.00 bolo parkovanie 
vyčlenené len pre rezidentov. 

Recept bol jednoduchý, stačilo 
obyvateľov vypočuť a čo v najväčšej 
miere ľuďom vyhovieť. Ale aj na 
parkovacej politike je ešte veľa čo 
zlepšovať. Chýba mi v nej napríklad 
dobíjanie návštevníckej karty. Za 
túto zmenu som sa veľakrát 
prihováral a aj písal na magistrát, 
ale zatiaľ moje prosby a návrhy 
nepadli bohužiaľ na úrodnú pôdu. 

platiť za parkovanie pri návšteve 
svojej rodiny, priateľov, alebo pri 
starostlivosti o svojich blízkych 
mimo mestskej časti a parkovacej 
zóny kde má trvalý pobyt. 

Ak sa mám vyjadriť k výstavbe tak
v tejto oblasti sú dva silné tábory, 
jeden sú mladí ľudia, rodičia 
mladých ľudí a tí ju potrebujú, lebo 
potrebujú bývať a nevyhovuje im 
trend enormného nárastu cien 
nehnuteľností, kedy sa stáva 
bývanie nedostupným pre väčšinu 
bežného obyvateľstva. 

Na druhej strane sú dlhoroční 
obyvatelia, ktorí už v štvrti bývajú 
a nechcú mať novú zástavbu vo 
svojom okolí.  Tu je to ťažko sa 
jednoznačne prikloniť na jednu 
stranu, chápem obe strany. Preto 
treba čo najskôr rozbehnúť projekty 
dostupného nájomného bývania pre 
Bratislavčanov, aby sa neboli nútení 
mladí ľudia vysťahovať preč 
z Bratislavy. 

Čo by ste s odstupom času ako 
vicestarosta Nového Mesta robili 
inak? 
 
Ako vicestarosta mám možnosť 
zlepšovať Nové Mesto iba rok. 
Robota  ma veľmi baví, mám rád ak 
je jej veľa, vždy som si totiž naložil 
viac a to ma posúvalo v živote 
dopredu. Ešte je príliš krátky čas na 
bilancovanie a ako sa hovorí, účet 
vystavuje vždy hostinský, teda 
v mojom prípade voliči. 

Ak by som niečo menil, tak to, že by 
som si vzal na svoje plecia ešte viac 
práce a zodpovednosti. Vidieť 
výsledky svojej roboty v okolí, 
v čistejšom a krajšom Novom Meste 
je proste úžasný pocit, ktorý určite 
stojí za tú všetku námahu.  

Ďakujeme za rozhovor. 

Mám taktiež vyriešených viac ako 
200 podnetov od a pre obyvateľov 
Nového Mesta, ktorí  mi písali alebo 
volali, presadil som v miestnom 
zastupiteľstve viacero dôležitých 
uznesení a materiálov, s kolegami sa 
mi podarilo presadiť zaradenie 
viacerých významných stavieb 
v Novom Meste medzi pamätihod-
nosti mestskej časti. 

V procese schvaľovania je v poradí 
môj tretí návrh všeobecne 
záväzného nariadenia.  Podarilo sa 
mi vyčistiť od vrakov Tehelné pole, 
viac ako  23 vrakov sa nám podarilo 
odstrániť len z tejto lokality, čím 
sme výrazne vyčistili ulice.

Čo je podľa Vás pre obyvateľov 
Nového Mesta najdôležitejšie? 

Viete to asi ako pre každého, bývať 
v dobrej lokalite, mať dobrú doprav-
nú dostupnosť, plnohodnotnú 
občiansku vybavenosť a to najdô-
ležitejšie mať dobrých susedov. Toto 
všetko ja mám vo svojej štvrti. 

V bytovom dome, v ktorom žijem 
bývajú susedia, ktorých poznám od 
malička a nemenil by som za nič. Ja 
milujem Tehelné pole a aj celé Nové 
Mesto, pre mňa je to najlepšie 
miesto pre život. 

Čo si myslíte, že Novomešťania 
vnímajú najcitlivejšie? Ako vnímate 
výstavbu v Novom Meste? 

Najcitlivejšie teraz asi parkovaciu 
politiku magistrátu, nakoľko Novo-
mešťania musia platiť za niečo, čo 
mali doteraz zadarmo. Zastávam 
názor, že ak chceme ľuďom zobrať  
peniaze musíme im za  ne poskytnúť 
niečo naviac. 

Parkovacia politika nesmie byť iba 
novou parkovacou daňou pre 
Bratislavčanov. Ak by bolo rozhodo-
vanie iba na mne, pri parkovacej 
politike by som  začal úplne inak ako 
sa rozhodol magistrát. 

Urobil by som iba jednu zónu pre 
celú Bratislavu a tým by som 
zvýhodnil všetkých Bratislavčanov 
pred mimo bratislavskými 
obyvateľmi. Bratislavčan musí byť 
Bratislavčanom v celom meste a je 
nezmyselné, aby ho magistrát nútil 
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