




Na Panenskej to vždy žiloš tancovalo sa 
tu aj modlilo. Tu pripravovali túrovci 
jazykový prevratš neskôr sa tu nad písací-
mi strojmi vo svojich izbách krčili legen-

dárni maďarskí spisovatelia a v kabarete 
dnes chátrajúcej Astorky tancoval údajne 
aj Fred Astaire. 

Od začiatku 70. rokov minulého storočia 
bola tvrť po výstavbe Mosta SNP fyzicky 
aj mentálne odstránená z mapy Staré-

ho Mesta. Stavebné práce zdevastovali 
veľkú časť významných historických častí 
podhradia a most odpojil Panenskú a jej 
okolie od trasy bratislavského korza. Na-

priek tomu si táto tvrť zachovala vlastný 
charakter. Tvoria ho duchovia minulos-

tiš ktorí v nej zanechali svoje príbehyš 
aj historické budovyš zachované časti 
mestských záhrad a parkov či storočné 
stromy. 

Panenská ulica hrá osobitú rolu aj 
v na ich súkromných životoch. Barba-

ra vyrastala v krásnej historickej vile na 
Palisádachš ktorá bola dlhé roky centrom 
jej vesmíru. Keď sa Illah v roku 2005 
presťahovala z rodného Holandska na 
Slovenskoš pri la na Palisády. Na inter-
náte Svoradova nav tevovala spolužiakov 
z V VU a v pube na Kozej ulici sa ska-

marátila s deväťročným Rómom Ronymš 
s ktorým si chodila požičiavať jazzové 
CD-čka do Artfora.

V roku 2010 sme spolu nav tívili su-

sedskú grilovačku na Panenskej. Pocity 
z neopakovateľného dňa sa spojili s na-

imi predstavami o otvorených dvoroch 
a susedských vzťahoch. Rozhodli sme sa 
zorganizovať pouličný trh. Chceli sme 

zviditeľniť toš čo je na Panenskej dob-

réš vyčistiť ju od áut. Vytvoriť miesto na 
stretnutia. O rok neskôr sme s podporou 
mestskej časti Bratislava Staré Mesto 
a ďal ími susedskými organizáciami 
a prevádzkami otvorili ná  prvý Dobrý 
trh s dvadsiatimi pouličnými stánkami. 

Dnes Dobrý trh oslavuje svoje 

5. narodeniny. 

Veľa sme sa za ten čas naučili. Vzrástol 
záujem ľudí o lokálne výrobkyš zvy oval 
sa počet predajcovš každý rok pri lo viac 
náv tevníkov. Čoraz väč í bol aj záujem 
susedov a in titúcií z Panenskej. Evanje-

lický kostol nám každoročne otvára svoju 
záhradu. Aktivitami sa zapájajú in titú-

cie na uliciš umelci zo susedstva robia 
pre verejnosť workshopyš predavačka 
z bižutérie Edit spieva s kapelou na ulici. 
Na jeden deň sa dokorán otvoria brány 
a súkromné dvory susedov z Panenskej 
pre celú Bratislavu. Dobrý trh raz do roka 
zobudí spiacu krásavicu.

Panenskú ulicu máme čoraz rad ej. Pri 
príležitosti narodenín sme pripravili 
„výročnú“ publikáciu o Panenskej a oko-

líš na ktorej nájdete okrem tipov aj malé 
tajomstvá a príbehy z minulosti.

Prídite na Panenskú a vytvorte si vlastné 
ťastné spomienky!

Illah Van Oijen a Barbara Zavarská



 

Blok okolo Panenskej ulice vznikol z pô-

vodnej osadyš ktorá sa vytvorila v stre-

doveku medzi kamennými hradbami 
vnútorného mesta a ochranným valom 
nazývaným aj „palisády“. Priečne bola 
osada vymedzená Kozou bránou a brá-

nou na Suchom mýte. Spolu s osadou 
Schöndorf (dne ná Obchodná ulica) 
a podhradím tvorila v okolí tejto ulice 
jediné trvalé kompaktné osídlenie za 
hradbami vnútorného mesta. 
 

V neskor om rozvoji Bratislavy na konci 
19. storočia mesto rástlo najmä vďaka in-

dustrializácii aj mimo historického cen-

tra na východš v osiach priemyselných 
areálov a pozdĺž dne ných ulíc Račian-

skaš Vajnorská a Prievozská. Panenská 
ulica sa tak ocitla na okraji záujmuš a to 
aj napriek centrálnej pozícii v strede 

mesta. Sieť úzkych uličiek nelákala in-

vestorov takš ako možnosť výstavby vo 
voľnej krajine pôvodných vinícš sadov 
a záhrad vôkol mesta. 

Aj vďaka tomu sa na Panenskej zachova-

li mnohé významné historické pamiatky 
a mestské uličné viacposchodové domy 
s prejazdom a uzatvorenými dvormi. 
Svahy nad Palisádami sú posiate pred-

mestskými vilami s výnimočnou archi-
tektúrou.
 

 

 

Veľké spoločenské zmenyš ktoré nové-

mu hlavnému mestu Bratislave priniesol 
vznik Československa v roku 1918š mali 
veľký vplyv na ďal í rozvoj mesta. Vznik 
nových tátnych in titúcií a úradov 
spojený s rastom populácie prirodzene 
vytváral novú podobu centra. Aj okolie 

Pre mnohých neznámy priestor v okolí Panenskej ulice medzi lin-

kami trolejbusov na Palisádach a autostrády na Staromestskej uli-
ci je zaujímavou vnútromestskou lokalitouš kde moŶno pozorovať 
príbeh rozvoja architektúry Bratislavy naprieč storočiami. Pred-

mestský charakter bloku v centre Bratislavy zahŕňajúci ulice Zo-

chovaš Koziaš Podjavorinskejš Konventná a Štetinova je výsledkom 
procesu historického vývoja mestaš ale aj moderného rozvoja 
v 20. storočí.



Panenskej ulice sa postupne dostáva-

lo z okraja naspäť do centra mesta. Na 
prázdnych parcelách v okolí bývalých 
záhrad zimného paláca Pálffyovcov sa 
postupne postavili budovy kôlš neskôr 
veľký obytný blok (Podjavorinskej 3š 5) či 
komplex internátu na Svoradovej ulici. 
Na tetinovej ulici začiatkom 20. rokov 
vznikol obytný dom pre nových tát-
nych úradníkovš ktorý je dodnes jedným 
z najkraj ích príkladov rondokubistickej 
architektúry na Slovensku. Tento dom 
okrem svojich výtvarných kvalít vstú-

pil do prostredia novou veľkomestskou 
mierkouš netypickou pre predmestský ráz 
Panenskej ulice.
 

Počas prvej republiky sa Suché mýto sta-

lo jedným z reprezentatívnych námestí 
mesta. Bolo súčasťou hlavnej komuni-
kačnej osi smerujúcej z Hlavnej staniceš 
cez Námestie Republiky (Námestie SNP) 
až k mostu cez Dunaj. Na rohu Suché-

ho mýta v polovici 20. rokov vyrástla 
kaviareň Astóriaš ktorá sa nadlho stala 
centrom spoločenského života prvore-

publikovej Bratislavy. Blok okolo kaviar-
ne sa začal postupne meniť v intenciách 
mestského rozvojaš ktorý povoľoval sta-

vať až do 4. nadzemných podlaží.

V dôsledku spoločenských zmien v obdo-

bí po druhej svetovej vojne sa postupne 
menila koncepcia rozvoja mesta. Bra-

tislava sa budovala formou centrálne-

ho plánovania a namiesto individuálnej 
výstavby sa do popredia dostala veľká in-

vestičná činnosť ako napríklad výstavba 
mosta SNP (1967 – 1972)š ktorá podstat-
ne ovplyvnila blok okolo Panenskej. 

Prerazenie Staromestskej ulice spolu 
s výstavbou podchodu na Námestí mieru 
separovalo celé územie od ulíc Starého 
mesta. Plány na prestavbu centra mesta 
pre potreby miliónovej metropoly boli 
veľkéš no tejto časti mesta sa netýkali 
žiadne. V tomto období pribudli len nové 
obytné domy na Kozej ulici. 

Panenská ulica tak ostala dodnes okrajo-

vou ulicouš cez ktorú nevedú dopravnéš 
ani pe ie trate. Aj vďaka tomu si zacho-

vala jedinečný ráz. Napriek tomuš že 
sa pomaly meníš dodnes na nej nájdete 
uchované architektonické dejiny z rôz-

nych období v živom prostredí. 

Martin Zaiček je architekt a  tudent 
doktorandského stupňa na Fakulte Ar-
chitektúry STU v Bratislave. Venuje sa 
výskumu architektonického dedičstva  
20. storočia v prostredí slovenských kú-

peľov a architektúre neskorého moder-
nizmu na Slovensku.









Keď sa budete prechádzať po Panen-

skej uliciš možno stretnete aj jedného 
z jej stálych obyvateľov. Aj vďaka nemu 
táto neobyčajná ulica dnes opäť ožila 
komunitnými podujatiamiš koncertmi 
a susedskou vravou. Ben Pascoe pochá-

dza z Kanady a na Slovensko pri iel učiť 
angličtinu. Pred trinástimi rokmi si otvo-

ril antikvariát a kaviareň s anglickými 
knihami Next Apache/Nech sa páčiš ktoré 
sa rýchlo stali centrom (nielen) kultúrne-

ho diania na ulici. „Cudzincov v Bratisla-

ve pribúdalo a my sme so spolubývajúcim 
uvažovali, že by bolo fajn mať miesto, kde 
by sa stretávali. Mali sme šťastie – získa-

li sme od evanjelickej cirkvi do prenájmu 
priestor dnešnej kaviarne a naplnili ho kni-
hami, aj mojimi vlastnými,“ spomína Ben 
na úplné začiatky. 

Kaviareň dnes zďaleka neslúži iba ko-

munite expatovš ktorí zo začiatku tvorili 
jej stálu klientelu. Stretnete tu rodiny 
s deťmiš ale aj tamgastovš kreatívcovš 
ilozofov a hudobníkovš ktorí sa na tichej 
teraske v átriu budovy často stretávajú 
nad kávičkou. V „Apači“ to žije aj po zo-

tmení – konajú sa tu bluesové koncertyš 
ako pravidelní hudobní interpreti sa na 
komorných koncertoch objavujú blues-

man Erich „Bobo “ Procházka alebo ka-

pela Kosa z nosa. 

Legendárne boli aj susedské grilovač-

kyš ktoré Ben spoluorganizoval esť ro-

kovš vždy predposledný júnový tvrtok. 

„Rozmýšľali sme, ako spraviť Panenskú, 
na ktorej žije množstvo odlišných komunít, 
lepšou,“ vysvetľuje Benš prečo sa spo-

ločne s Lacom Oravcom pustili do tohto 
nápadu. 

Ben si in piráciu priniesol z rodnej Se-

vernej Amerikyš kde každá susedská tvrť 
pravidelne robí susedské grilovačky. 
„Povedali sme si, že dobrý spôsob ako veci 
zlepšiť, je, keď sa ľudia začnú viac stretá-

vať, rozprávať a postupne sa spoznáva-

jú. Je skvelé žiť a pracovať na mieste, kde 
keď idete po ulici, poznáte svojich susedov 
a zastavíte sa na kus reči.“ Akcie síce po-

stupne prerástli pôvodný zámer malého 
susedského stretnutia a stali sa pre ich 
usporiadateľov príli  veľkýmiš na ulicu 
v ak pri li nové podujatia ako napríklad 
Dobrý trh.

V kaviarni Next Apache nájdete pestrú 
zmes ľudí a môžete si pri bare na slovíč-

ko odchytiť aj samotného Bena.

Ben Pascoe sa narodil v kanadskom 
Waterlooš v časoch faxovš videokaziet 
a bez internetu. Po skončení bakalárske-

ho túdia sa vydal na cestu po Áziiš bez 
telefónuš iba s knihou. Vrátil sa do Kana-

dyš dokončil vysokú kolu a aby sa vyhol 
trajkom učiteľov a systémuš ktorý sa mu 

nepáčilš presťahoval sa v roku 2000 na 
Slovensko. 15 rokov učí angličtinuš oženil 
sa a má 2 deti.
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Keď sme vyrábali drevené kvetináče na 
oknoš v etci mi hovoriliš že to nemá zmy-

selš lebo nám tie kvety aj tak ukradnú. 
Ukradnú kvety z kvetináčov? Nechcelo sa 
mi tomu veriť. Veď tie kvety majú hodno-

tu zopár centov a kúpite ich ľahko na trhu. 
Predstavaš že si niekto pchá do vrecka 
obnažené korienky lobeliek s kusmi roz-

mrvenej hlinyš sa mi zdala absurdná. 

No kvety predsa začali miznúťš predsa si 
niekto tú námahu dalš a tak sme kvetinky 
komplikovaným spôsobom do kvetiná-

čov popriväzovali. Nepriviazané rastlinky 
miznú stáleš zostávajú po nich smutné hl-
boké diery. Nevadí. Tých ľudíš ktorí prejdú 
okolo a pohľad na cudzie kvety ich pote íš 
je určite viac ako týchš ktorí chcú mať ten 
pohľad len pre seba a najlep ie vo vlast-
nej kuchyni.

Na a ulica by mohla byť tou najkraj ou 
ulicou v meste. Najzaujímavej ou už ješ 
vďaka rôznorodosti na ich susedovš ktorí 
sa usadili vo dvorochš bytochš kostolochš 
záhradáchš pivniciach a kanceláriách. 
Máme tu základnú koluš hudobnú ko-

luš kôlkuš domov pre seniorovš rakúske 
centrumš nemecký Goetheho in titútš 
turecké veľvyslanectvoš židovskú obecš 
evanjelický kostolš gay klubš vinotékuš 
su i barš niekoľko kaviarníš jednu peciál-
nu (kaviareň Next Apache)š miestaš kde sa 
cvičí jogaš opravovňu bicyklov aj topánokš 
galériuš kníhkupectvoš knižnicuš lekáreňš 
optikuš starožitnostiš krajčírstvoš hostelš 
večierkuš penziónš nadácieš architektovš 
právnikovš banku. To v etko na dvoch re-

latívne krátkych uliciach. 

Ak by som pokračovala ďalej až po Pali-
sády a nadol na Staromestskú ulicuš na li 
by ste tu detskú lekárkuš bistroš zelovocš 
bagetériuš kvetinárstvoš cintorínš záhra-

du s detským ihriskom. V etkoš čo človek 
potrebuje v meste k spokojnému životu. 
Už chýba hádam iba plaváreň a trhovis-

ko. Vnútorné susedské vzťahy existujúš sú 
živé a cieľavedome rozvíjanéš poznáme 
sa navzájomš zdravíme saš komunikujemeš 
spolupracujeme.

No chýba tu trochu viac estetiky a poriad-

ku. Niečoš čo by v etky tieto ulice scelilo 
aj vizuálneš navonok. Vyru ujú ma fyzické 
prekážkyš rozbité obrubníkyš chodní-
ky a zaplátaná cestaš zapchaté kanálové 
vpustyš ohnuté dopravné značkyš plné 
smetné ko e a v adeprítomné zaparko-

vané autáš kvôli ktorým musíte kľučkovať 
z jednej strany ulice na druhú. 

Nedokážem ovplyvniť toš aby mesto 
položilo nový asfaltový koberec aj na 
postranné uliceš nielen na tieš kadiaľ sa 
presúvajú kolóny dôležitých ľudí. Ani aby 
obmedzilo či vyrie ilo parkovanie takš 
aby zostalo miesto aj pre chodcovš kočíkyš 
bicykle a kolobežky. Nedokážem primäť 
vlastníkov rozpadajúcich sa krásnych 
mestských palácovš aby tieto budovy za-

chránili a opravili. Čo viem a môžemš je 
pozametať chodníkš umyť výklady a zasa-

diť kvety tamš kadiaľ chodia na i susedia 
aj neznámi ľudia a môžem tým in pirovať 
aj ďal ích. 

Možno by zatiaľ stačilo zasadiť pred kaž-

dý vchod do dvoch veľkých kvetináčov 
stromčeky. Jeden sprava a jeden zľava. Na 
Panenskej je okolo päťdesiat brán a vcho-

dov. To je sto stromčekovš to už je poriad-

na súvislá zelená alej. Pod stromčekmi 
stoličkyš popolníkyš na parapetoch noviny. 
Klebetiaci susedia.

Monika Kompaníková sa v kníhkupec-

tve Artforum stará o PRš médiáš pripravu-

je debatyš koncerty a podujatia. Stará sa
aj o knižky z vydavateľstvaš o noviny Čo
čítať a web medziknihami.sk. Je autorkou 
tyroch kníh pre dospelých a jednej det-

skej knižky. 



Veľký evanielický kostol









O Goetheho inštitúte je čoraz viac 
v Bratislave počuť. Čím to je?
 

Keď som do in titútu pred dvoma rokmi 
pri laš na a budova bola ako spiaca krása-

vica. Dvere boli stále zatvorené a vlastne 
ste nevedeliš či môžete vojsťš alebo nie. 
A to som chcela zmeniť. 

Na a budova je tu totiž pre každéhoš nie-

len pre ľudíš ktorí hovoria po nemecky 
alebo u nás tudujú nemecký jazyk.  

Začali ste výraznou premenou samot-
ného priestoru inštitútu. 

Sídlime v krásnej historickej budove na 
skvelej ulici. Vedeli smeš že ak do in titútu 
chceme prilákať nových ľudíš budeme mu-

sieť začať organizovať nejaký program aj 
pre verejnosť. A na to sme si potrebovali 
vyčleniť nové priestory. 

Začali sme s prerábkou na ej nemeckej 
knižnice. Premiestnili sme police a zre-

dukovali počet kníh. Na ím cieľom bolo 
vytvoriť otvorené a prívetivé miestoš do 
ktorého pozveme nielen na ich susedovš 
ale aj irokú verejnosť. Na prízemí in ti-

tútu sídli kaviareň Goriffee Kaffeehausš do 
ktorej pokojne môžete prísť aj bez kniž-

ničného preukazu. Môžete tu ľubovoľne 
dlho pracovať alebo si čítať knihu – bez 
tohoš aby ste si čokoľvek v kaviarni mu-

seli objednať. Bolo pre nás veľmi dôleži-
téš aby u nás vznikol takýto nekomerčný 
verejný priestorš do ktorého môžete prísť 
„len tak“. 

Sme totiž sponzorovaní nemeckými ve-

rejnými dotáciamiš a preto si myslímeš že 
Goetheho in titút by mal vystupovať do 
určitej miery aj ako verejný priestor. Nie 
ako elitárska a súkromná in titúcia.
 

Čím sa vám podarilo osloviť 
verejnosť? 

Bolo to práve prostredníctvom rôznych 
programov a podujatíš ktoré nutne ne-

súviseli s Nemeckom alebo nemeckou 
kultúrou. 

Uvedomujeme siš že na a knižnica je veľ-
mi pecializovaná. Ponúka len nemec-

ké knihy a ich publikum v Bratislave nie 
je príli  veľké. Navy eš vnímala nás skôr 
star ia generáciaš čo sme chceli zmeniť.   

Budova Goetheho inštitútu na Panenskej ulici svojimi aktivitami 
výrazne prerástla svoje pôsobenie inštitúcie ponúkajúcej výuč-

bu nemeckého jazyka a rozvíjajúcej dialóg o nemeckej kultúre. Jej 
dvere sú dnes dokorán otvorené pre širokú verejnosť. Inštitút sa 
aktívne zapája do komunitných stretnutí a diskusií a prispieva ku 
zvyšovaniu kvality kultúrneho Ŷivota v Bratislave. Kde berie ná-

padyš ale hlavne motiváciu nám prezradila jeho súčasná riaditeľka 
Jana Binder. 



Máme veľmi dobré technické zázemieš 
a preto sme na e priestory začali posky-

tovať neziskovým organizáciám a ne-

komerčným podujatiamš ktoré sa nám 
páčia. V in titúte sa už konali v akovaké 
akcieš ako napríklad Krakatoa Talk Clubš 
BR(e)AKfast alebo Creative Mornings. 
V etky ku nám priniesli nové publikum. 
Dnes máme viac žiadostí o priestor ako 
voľných dní. 

Po dvoch rokoch pôsobenia na Sloven-

sku ste nedávno spustili projekt žjn-

Fachš ktorý je praktickou realizáciou 
veľkej témy – ekonomiky zdieľania.

Goetheho in titúty majú každý rok za-

danú peciálnu tému a tohtoročnou té-

mou bolo zdieľanie. Postupne sa u nás 
vyvinula my lienka vytvoriť knižnicu 
vecí. Keď môžeme požičiavať knihy alebo 
spoločenské hryš prečo by sme nemohli 
požičiavať napríklad vŕtačku alebo od ťa-

vovač? 

žko projekt vznikal? V našom prostre-

dí je to niečo úplne jedinečnéš nepo-

známe veľa príkladov zo zahraničia. 

Na začiatku sme mali množstvo otázok. 
Bude to celé fungovať? Nepo kodia nám 
ľudia veci? Ako začať? 

Spočiatku sme si chceli prenajať priestor 
v niektorej z prázdnych budov na Panen-

skejš bol by to v ak veľmi náročný proces. 
Rozhodli sme sa pretoš že to skúsime 
priamo u nás. S ponukou na spoluprácu 
sme oslovili nemeckú architektonickú 
skupinu ON/OFFš ktorá pre nás vytvorila 
návrh lexibilnej mobilnej police. Nakú-

pili sme prvé predmety a začali s propa-

gáciou. 

žké sú reakcie na projekt po pár me-

siacoch jeho fungovania? 

Skvelé. Väč ina predmetov je neustále 
v obehu. Ľudia sú spoľahliví a nemali sme 
žiaden vážnej í problém. Ak aj predme-

ty nejako po kodiaš ľudia nás sami na to 
upozornia.  Dokonca nám ponúkajú ďal ie 
predmetyš ktoré doma používajú iba ob-

časš a chcú ich zdieľať s ostatnými. 
Uvažujeme pretoš čo bude ďalej. Chceli by 
sme do knižnice pridať aj rôzne worksho-

py. Preto by nás veľmi pote iloš ak by sa 
niekto sám ponúkol a povedal: „Ja viem 
iťš môžem spraviť workshop itia.“ 

AjnFach začal ako jednoročný projektš 
ale už teraz máme pocitš že s ním po roku 
nechceme prestať. Naopakš budeme hľa-

dať cestuš ako ho posunúť ďalej.

Za krátky čas vášho pôsobenia na 
Slovensku je zrejmý váš záujem 
o spoluprácu s miestnou kultúrnou 
a umeleckou scénou. Tento rok ste 
podporili napríklad aj začínajúci pro-

jekt Hidden Places Festival (festi-
val súčasného umenia vo verejnom 
priestore). žko vnímate svoju úlohu 
a úlohu inštitúcieš akou je Goetheho 
inštitút?

Slovensko a Nemecko spájajú aktuálne 
témy ako verejný priestorš mestské zá-

hrady a novovznikajúce kultúrne centrá. 
A práve tu vidím na e poslanie. Ná  in ti-
tút vie sprostredkovať cestu do Nemecka 
pre tímyš ktoré sa práve takýmto pro-

jektom venujú a umožniť im tak zdieľať 
skúsenosti s organizáciamiš ktoré niečo 
podobné už zrealizovali v Nemecku.

V rámci vašej práce meníte pôsobisko 
kaŶdých 5 rokov. Kde ste Ŷili pred prí-
chodom do Bratislavy?

Pred Bratislavou som žila a pracovala päť 
rokov v São Pauleš čo je obrovské mesto. 
Len na mojej ulici žilo takmer pol milióna 
ľudíš čo je v podstate celá Bratislava. 





Bolo takmer nemožné sa s kýmkoľvek zo-

známiť a bliž ie spoznať svojich susedov. 
Verejný priestor tam takmer nefunguje. 
Ulice sú prázdne a človek v podstate krá-

ča popri oplotených súkromných pozem-

koch. Bola to pre mňa náročná skúsenosť 
a prísť naspäť do Európy prinieslo veľkú 
úľavu.

Keď sa niekam presťahujeteš čo je pre 
vás najdôleŶitejšie pri udomácňovaní? 

Ľudia a možnosť zoznámiť sa s nimi. 
Pretože iba tak máte pocitš že ste doma. 
Toto je niečoš čím je pre mňa Panenská 
ulica výnimočná. Vďaka mojim susedom 
som si veľmi rýchlo vybudovala silný 
vzťah k tomuto mestu.

Čo si na Ŷivote a bývaní v Bratislave 
a na Panenskej najviac ceníte?
 

Te í maš že priamo v mojej tvrti sú malé 
obchodíkyš pekáreň či lekáreňš nemeckú 
kolu mám len pár minút od domu. Keď 

som žila v São Pauleš kolský autobus
odchádzal o 4:30 ráno a dve a pol hodiny 
trvaloš kým doviezol moje deti do kolyš 
kde im vyučovanie začínalo o siedmej. 
Dnes odchádzam z domu o 7:45š deti sú 
v  kole o 7:50 a ja som v práci o 7:55. Je 
to nezaplatiteľný luxus. 

Kráčam po Panenskej do práce a stretá-

vam ľudí. Pozdravíme sa. Akoby som ani 
nežila v mesteš ale skôr niekde na vidie-

ku. Domš v ktorom bývamš má záhraduš 
s ktorou susedí základná umelecká kola. 
Často je počuťš ako žiaci hrajú na hudob-

ných nástrojoch. A to je krásne. 

Jana Binder  
Kultúrna antropologičkaš ktorá vyrastala 
v Nemeckuš Číne a Portugalsku. esť ro-

kov pôsobila v Goetheho in titúte v São 
Paule a od roku 2013 pôsobí v Bratisla-

ve. Bol to pre ňu návrat do „starej dobrej 
Európy“. Panenská ulicaš na ktorej sa 
Goetheho in titút nachádzaš sa stala no-

vým domovom pre ňu a jej rodinu. Venu-

je sa rozvoju nezávislej kultúrnej scény 
na Slovensku a podpore komunitných 
projektov. 



Lycejná ulička









Bývali ste s vašou rodinou v dome na 
Panenskej odjakŶiva? 

Dom nám bol vrátený v re titúcii po 
novembri 1989. Predtým ho komunisti 
znárodniliš môjho otca mali vyplatiť pe-

niazmiš ale – ako to mali vo zvyku – na to 
už zvysoka ka lali. Môj otec nedostal nič. 
Mali sme doma celé stohy lajstierš ako si 
otec tyridsať rokov dopisoval s úradmi. 
Pred týmš než dom otcovi zabaviliš mal 
v ňom vychýrenú vináreňš varili sa tam 
vynikajúce jedlá. Pracovala v nej geniál-
na kuchárkaš pani Malinovskáš na ktorú 
otec a mama spomínali ako na vzácny 
poklad. Aj moja mama sa od nej veľa na-

učila. Otec tiež založil a vydával noviny 
pre podnikateľov a obchodníkovš boli 
tam inzerátyš adresy a kontakty na rôzne 
irmy a služby. Bol to akýsi predchodca 
neskor ích Zlatých stránok.
 

Keď sa otec dozvedelš že mu vrátili domš 
usmieval sa a o niekoľko hodín zomrel. 
Ako by ho pri živote držala už len táto 
posledná nevybavená vec.

žký ste mali k tomuto miestu vzťah 
počas vášho detstva a dospievania?
 

Pamätám saš ako som začal mať rád túto 
tvrť už v časochš keď som chodil na UP-

-kuš ktorá bola pôvodne tu na Palisádach. 

Vedel somš že sme tu kedysi mali domš 
otec mi ho ukázal. K týmto miestam sa 
mi viažu mnohé spomienky. Vtedy e te 
stálo pôvodné Suché mýto. Bola to ru ná 
mestská časť s obchodmiš ktorou premá-

vala električka. 

Bývate tu rokyš ako sa Panenská ulica 
za ten čas zmenila?
 

Na tomš ako sa Panenská zmenilaš má 
podľa mňa veľkú zásluhu Ben (pozn. red.: 
Ben Pascoe). On sa raz v ďalekej bu-

dúcnosti stane bratislavskou legendou. 
Keď sa tu objavil a otvoril Next Apacheš 
vytvoril správnu atmosféruš ktorá sem 
pritiahla intelektuálovš spisovateľovš 
umelcov a aktivistovš ktorí sa tu radi stre-

távajú. Vznikla spojnica medzi Artforom 
a Next Apacheš týmito dvomi kultúrnymi 
in titúciami na ej ulice. Ulicou sa nieke-

dy nesú tóny Bobo ovej harmonikyš keď 
sú u Bena bluesové pondelky. 

To sú pozitívne veci. Hor ie ješ že za-

čiatok ulice sa pomaly mení z peknej 
na karedú. Najprv sa zaslepením ulice 
jej začiatok zmenil na tmavý kútš dielo 
skazy dokoná stavba sedemposchodovej 
budovyš ktorá premení začiatok ulice na 
hlboký kaňon. A keď sa otočím chrbtom 
k začiatku ulice a pozerám na jej opačný 
koniecš vyru ujú ma tam niektoré mo-

Z okna svojho bytu má výhľad na Panenskúš aj na nenápadnú Lý-

cejnú ulicu. Keď idú okolo jeho kamarátiš zvyknú naňho volať: 
„Peter, Peter, si doma?“ Maliar a graik Peter Kľúčik býva v dome 
na Panenskej od začiatku nultých rokov. Spoločnú históriu si však 
s domom a ulicou píšu dlhšie. 



derné prvky vo výhľade. Ako obyvateľ 
Panenskej sa neustále trasiem od stra-

chuš čo bude s Habermayerovým palácom 
a vedľaj ím domom. Aký osud ich čaká. 
Bohužiaľš máme tu developerovš pri kto-

rých sa musíme báťš čo zase vyhútajú. 
A úrady im to v etko „o tempľujú“.

Čo máte rád na Ŷivote na Panenskej?
 

Predov etkým to čaroš ktoré sa bohužiaľ 
postupne stráca. Ako napríklad pek-

ný malý dom s čarovným balkónom na 
začiatku uliceš ktorý stál na miesteš kde 
sa teraz stavia vysoká sedemposchodo-

vá budova. Balkón plný kvetov trčal do 
ulice. Zakaždýmš keď som i iel okološ som 
sa na ten balkón pozrel. Raz i iel okolo 
spisovateľ Ľubo Feldek a keď zbadal oby-

vateľku domu Andrejku Dömeovúš ako 
polieva mu kátyš postavil sa pod balkón 
a spamäti jej zarecitoval balkónovú scénu 
z Romea a Júlie. 

Občas sa mi sníva jeden druh sna. Na-

chádzajú sa v ňom popri reálne existu-

júcich miestach v na om okolí aj takéš 
čo neexistujú. Trebárs medzi Panenskou 
a Konventnou je e te jedna tvrťš o ktorej 
som doteraz nevedel. Alebo je tu niekde 
v blízkosti zopár tajomných uličiek. Sú 
dobre ukryté a objavím ich až vtedyš keď 
nad nimi lietam. Panenská je oveľa dlh ia 
a do Artfora je to ďaleko. 

Panenskú ulicu sme si s mojou ženou za-

milovali. Na e blízke okolieš žltý evan-

jelický kostolš na ktorý vidíme cez oknoš 
zvuky organovej hudby. Mojej žene vždy 
vylep í náladu krátky výlet k Jurajovi 
a Anke do starožitnostíš ktoré máme len 
pár krokov od nás. Domov sa vráti skoro 
vždy nad enáš s hlavou plnou pekných 
drobností. Ulica ožila aj s príchodom 
Illah a Barbaryš ktoré začali organizovať 
Dobrý trh.

žko vyzerá váš deň počas
Dobrého trhu? 

Mám rád ten deňš keď je tu Dobrý trh. 
Tlačenicaš zvukyš farbyš vône. Je úžasnéš 
ako táto úzka Panenská ulica pojme veľké 
množstvo ľudí a nepraskne vo víkoch. 
Mám rád aj večer predtýmš keď sa v etko 
pripravuje. Akoby to riadila nejaká nevi-
diteľná ruka. Autáš ktoré tu vždy parkujúš 
postupne niekam miznúš ich majitelia si 
ich poslu ne preparkujú a ulica je prázd-

nej ia ako inokedy. Len dievčatá chodia 
sem a tamš lepia lístkyš robia prípravy. 
Na druhý deň ma zobudia zvuky z uliceš 
pozriem z okna a poviem si: „Je to dobré, 
je plno. A neprší.“ Keď je trhš akoby zázra-

kom sa vždy vyčasí. Vyrazím vonš pre-

chádzam sa a vždy stretnem veľa mojich 
známychš na to sa te ím. 

Každý Dobrý trh je tak trochu iný. V pod-

večerš keď už pomaly končí a trhovníci si 
začínajú baliť veciš dav ľudí pomaly redne 
a na ulici sa začnú objavovať rôzne autá 
a dodávkyš ktoré nakladajú veciš vtedy ma 
zakaždým chytí clivota. A tak to má byť.

Peter Kľúčik sa narodil v Bratislaveš býva 
a pracuje v dome na Panenskej ulici. Ve-

nuje sa maľbeš graike a knižnej ilustrá-

cii. tudoval na Vysokej kole výtvarných 
umení u profesora Albína Brunovského. 
Je autorom mnohých knižných ilustrácií 
pre tituly ako Pipi Dlhá Pančucha, Ro-

binson Crusoeš ilustroval knižné vydanie 
Hobbita od J. R. R. Tolkiena. Vystavoval na 
Slovensku aj v zahraničí a za svoje knižné 
ilustrácie získal viacero ocenení.



Dobrý trh na Panenskej z balkónu ZUŠ Ruppeldta





V období stredoveku sa v blíz-

kosti Panenskej ulice nachá-

dzali vinohrady a na miestachš 
kde dnes stoja domyš sa roz-

prestierali rozľahlé meštianske 
záhrady. Ulica svojím tvarom 
kopírovala vonkajšie valové 
opevnenie mestaš tzv. palisády.
 

Prvý raz sa ulica spomína uŶ 
v roku 1368 pod názvom Nun-

nen Pewntš čiŶe záhon mníšok. 
Boli to práve klariskyš ktoré tu 
vlastnili vinohradnícky hon 
Pöntš majer a okolité záhrady. 
Podľa nich dostala ulica svoje 
meno – po nemecky je to Ulica 
mníšok (Nonnenbahn)š po ma-

ďarsky žpáczapálya a po slo-

vensky Panenská ulica.

Povráva saš Ŷe istý čas skrýval 
jeden z domov na Panenskej uli-
ci aj vzácny Mozartov rukopis.
 



V 17. storočí na túto tichú pe-

rifériu z mesta vyhnali evanje-

likov. Tí si na Panenskej a na 
priľahlej Konventnej ulici po-

stavili kostolyš zriadili lýceumš 
internátyš nemocnicu a siroti-
nec. Začal tu pulzovať čulý štu-

dentský Ŷivot. 

Bratislavské roŶky sú občianske 
združenieš ktoré sa venuje pre-

zentácii a záchrane tradícií v Bra-

tislave. www.bratislavskerozky.sk

Na ulici dodnes stoja mnohé 
domy šľachticov (napr. Illésházyš 
Erdődy) či bohatých  obchodní-
kov (Habermayer). ŵili tu krajčí-
riš čiŶmáriš poštári a pekári.
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