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DPB h¾adá
spôsob, ako
sa zbavi dlhov

Staromestské
kultúrne leto
sa zaène 23. júna

BRATISLAVA
Dlhy Dopravného podniku Bratislava
by mali by zlikvidované zmenu v
tvorbe odpisov a jednorazovým
oddåením vo výke 250 miliónov
korún. Vyplýva to z návrhu systémových opatrení na vyrieenie nepriaznivého vývoja v podniku, ktorý
vypracovalo vedenie DPB. ïalími
opatreniami majú by objednávky
výkonov len vo výke poskytovaných
tátnych a mestských zdrojov a cielené
investície najmä do plynofikácie
dopravy, do dobudovania opravárenských dielní a tratí hromadnej
dopravy.
Len na obnovu vozového parku by
Dopravný podnik Bratislava jednorazovo potreboval 750 miliónov korún a
potom kadý ïalích 150 miliónov. V
takejto situácii by potom DPB mohol
uetri a 60 % nákladov na opravy
vozidiel. V prvej polovici mája mesto
Bratislava ako jediný akcionár DPB súhlasilo s pristúpením Bratislavy k dlhu
dopravného podniku voèi spoloènosti
OMV Slovensko vo výke takmer 96 miliónov korún za dodávky nafty. Hlavné
mesto schválilo záruku za tento dlh, ktorá
je krytá majetkom mesta.
(dpb)

STARÉ MESTO
Renomé mestskej èasti Staré Mesto
výrazne pomohla organizácia úspených osláv príchodu roku 2000 v centre Bratislavy. Niektoré zahranièné
médiá ich dokonca oznaèili za najlepie v strednej Európe. O to väèie sú
oèakávania Bratislavèanov v súvislosti
s ïalími kultúrno-spoloèenskými podujatiami. V týchto dòoch Staré Mesto
zverejnilo program tohtoroèného
Staromestského kultúrneho leta 2000.
Popri vlastných podujatiach sa Staré
Mesto stáva spoluorganizátorom významnejích umeleckých projektov, ktoré
ïaleko presahujú rámec mestskej èasti
alebo dokonca hlavného mesta.
Roziruje sa tie okruh spolupracujúcich
partnerov; v jubilejnom roku k nim
pribudne napr. Mestské múzeum, módna
znaèka ZOE alebo Ústredie ¾udovej
umeleckej tvorivosti.
K tradièným priestorom Staromestského
kultúrneho leta, ako je korzo, Hlavné
námestie, Zichyho palác, dunajské lode,
alebo Kalvária, sa tohto roku vracia
Grassalkovichova záhrada, kde sa 23.
júna uskutoèní vernisá V. roèníka výstavy Socha a objekt. Ob¾úbená Jazzová
loï Petra Lipu vypláva na Dunaj hneï
dvakrát - 30. júna a 7. júla. V rámci projektu Istropolitana - medzinárodného festivalu vysokých divadelných kôl - sa
uskutoènia v uliciach Starého Mesta viaceré divadelné predstavenia pod hlavièkou Divadelná Korzo party. Ïalie dve
Korzo party budú 12. augusta s prívlastkom taneèná a 23. septembra ako ve¾ká
módna show ZOE.
Ve¾kou diváckou atrakciou s¾ubuje by
odhalenie historického dela pred Múzeom
zbraní v polovici júla, spojené s
oznaèením nultého poludníka Bratislavy
na pôvodnom mieste pod Michalskou
veou. Na toto podujatie bude nadväzova
Korunovaèný sprievod po novovyznaèenej Korunovaènej ceste (17. júla) a
Cisárove narodeniny - happening k 170.
výroèiu narodenia cisára Frantika Jozefa
I. a 110. výroèiu otvorenia mostu Frantika Jozefa v Bratislave. V spolupráci s
Ú¼UV-om budú zaèiatkom septembra na
nádvorí Starej radnice Dni remesiel.
Naopak, spoloèným projektom s mestskou èasou Raèa si v centre mesta
pripomenieme Cyrilometodské dni.
Po tretí raz za sebou vystúpi na otvorenom koncerte na Hlavnom námestí
populárna írska folková skupina The
Cassidys (27. júna).
Príklad Starého Mesta a magistrátu
inpiruje v posledných rokoch èoraz
väèí okruh organizátorov kultúrnospoloèenských podujatí v exteriéroch
historického jadra, ale aj v koncertných
sálach, múzeách, galériách. Preto aj
tohtoroèný výpoèet letných akcií bude
ete bohatí.
(miv)

Kuchajdu opä
sprístupnili
verejnosti

NOVÉ MESTO
V uplynulých dòoch náhle uhynulo v
jazere Kuchajda ve¾ké mnostvo rýb.
Následne bol vydaný zákaz kúpania,
ktorý vak bol pred nieko¾kými
dòami zruený.
Ako zistili hygienici, výsledky rozborov
vody preukázali, e kvalita vody v
Kuchajde spåòa poiadavky na kúpanie.
Príèinou úhynu rýb bolo pokodenie ich
iabier, ktoré spôsobili parazity. Tie
napadli a znefunkènili iabre rýb, ktoré
uhynuli pre nedostatok kyslíka. Tieto
parazity vak nie sú pod¾a hygienikov
prenosné na èloveka.
(brn)

Tento víkend
patrí deom
BRATISLAVA
Prvá júnová sobota bude v celom
meste v znamení osláv Medzinárodného dòa detí.
O 14.00 sa na dunajskom nábreí zaène
festival vodníkov, ktorý bude o 15.00
pokraèova na Hlavnom námestí zábavným programom ku Dòu bez bariér.
O 15.00 bude v bratislavskej ZOO krst
hroíka liberijského. Pre deti tu bude
pripravený zaujímavý program. (brn)

Zrekontruovanou Potovou ulicou sa bude a k podchodu na Hodovom námestí vinú èervený koberec.
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Potová ulica po rekontrukcii zmení tvár
STARÉ MESTO
Po úspenom projekte oivenia
bratislavského korza sa mestská èas
Staré Mesto rozhodla zatraktívni
ïaliu èas centra mesta. U koncom
leta sa v novej kráse zaskvie Potová
ulica spájajúca Námestie SNP s prezidentským palácom na Hodovom
námestí.
Potová ulica je v súèasnosti frekventovaným, ale znaène zanedbaným komunikaèným ahom, ktorý slúi chodcom na
spojenie s jadrom mesta. V jeho junej
èasti od Námestia SNP po Obchodnú
ulicu má kvalitnú urbanistickú truktúru,
no slabú povrchovú úpravu. Severná èas,
ktorú z jednej strany ohranièuje hotel
Forum, je v ove¾a horom stave, keïe na
druhej strane akáko¾vek urbanistická
truktúra chýba a nahrádza ju
neudriavaný parèík. Obe èasti ulice spája

hodnotná aleja vzrastlých stromov.
Dominantným prvkom projektu novej
úpravy Potovej ulice, ktorého autorom je
architektonický ateliér Bogár Králik
Urban, by mal by symbolický koberec z
èervenej dlaby prináajúci do tohto
územia pocit slávnosti a výzvy na vstup.
Dvesto metrov dlhý koberec bude
v priestore pred vyústením z podchodu na
Hodovom námestí preloený cez sivý
tvorcový koberec v tvare potovej
známky. Novovzniknuté námestie v tejto
èasti doplní fontána, ktorá má by akýmsi
symbolom dneka i budúcnosti. Jej dno
bude posiate internetovými adresami osôb
a subjektov zúèastnených na rekontrukcii
Potovej ulice. Ïalím z prvkov, ktoré
ulicu oivia bude bronzová socha potára
v ¾udskej mierke, ktorá má ambíciu sta
sa èumilom Potovej ulice. Po celej
dåke vydládeného koberca bude na

strane od hotela Forum umiestnených
pädesiates zemných lámp v tvare potových peèiatok, ktoré budú spája
Bratislavu s hlavnými mestami niektorých
krajín (Viedeò, Budape, Praha,
Washington, Varava...) v rôznom èase.
Nová peia zóna bude doplnená novým
mobiliárom z ponuky firmy JCDecaux.
Na proti¾ahlej strane od hotela Forum osadia nové lampy, lavièky a smetné koe od
pièkových svetových dizajnérov (Starck
a Willmotte).
S rekontrukciou Potovej ulice sa
pravdepodobne zaène zaèiatkom júla
a realizova sa bude na etapy. Novú
dlabu postupne poloia v blízkosti podchodu, v úseku od podchodu po
Obchodnú, v tretej etape medzi Obchodnou a Námestím SNP a nakoniec sa
vydládi èas Obchodnej ulice v priestore
elektrièkových ko¾ají.
(mil)

Organizátorom staèí koncert len oznámi
Víkendové koncerty na pravom brehu
Dunaja vyvolali viaceré protesty zo
strany Staromeanov, ktorým hluk
nedovolí v noci spa. Ako chce
petralská samospráva tento problém
riei, to sme sa spýtali starostu
Petralky Vladimíra BAJANA.
- Pri organizovaní takýchto podujatí nejde
o povolenie mestskej èasti, ale o tzv. ohlasovaciu povinnos. Pod¾a zákona 91/1991
o verejných kultúrnych podujatiach je
usporiadate¾ povinný oznámi zámer
usporiada podujatie obci, na území ktorej
sa má podujatie kona. Zákon ukladá
usporiadate¾ovi zodpovednos za utvorenie vhodných podmienok na uskutoènenie
podujatia, za zachovanie poriadku poèas
jeho priebehu, za dodranie prísluných
predpisov, vrátane umonenia výkonu
dozoru na to oprávneným orgánom.

Ná rozhovor
Takýmto orgánom je obec. Tá ma právo
podujatie zakáza, ak sa má kona na
mieste, kde by jeho úèastníkom hrozilo
závané nebezpeèenstvo pre ich zdravie
alebo, kde by konanie podujatia obmedzovalo verejnú dopravu alebo zásobovanie
obyvate¾stva. Pri kadom ohlásení podujatia je usporiadate¾ upozornený na povinnos zabezpeèi noèný pokoj po 22.
hodine. S usporiadate¾mi vopred rokujeme
o podmienkach, ktoré je z ich strany
potrebné dodra a spravidla súhlasíme s
ukonèením podujatia do 22. hodiny. Na
druhej strane treba asi rozliova kvalitu
koncertov typu Lucie èi Sting a diskoték,
aké boli poèas uplynulých víkendov v
areáli Incheba. Nehovoriac u o poduja-

tiach v priestoroch Propeleru, ktorý je
navye nelegálnou stavbou.
Môe mestská èas zasiahnu, ak to
organizátor podujatia nerepektuje?
- U citovaný zákon hovorí, e ak sa na
podujatí poruujú ¾udské práva a slobody,
dozorný orgán podujatie zakáe, resp. ho
preruí. Takýto postup si vak vyaduje
úzku spoluprácu so tátnou správou, najmä
tátnou políciou, èi tátnym hygienikom.
Inou monosou postihu usporiadate¾a je
uloenie pokuty do výky 10 000 korún.
Pokia¾ sa budú takéto akcie organizova a
ich návtevníkov nebude ubúda, my takýmto akciám môeme da len istý rámec
a mantinely. Ak by obyvate¾mi vyvolaná
averzia spôsobila ignorovanie takýchto
podujatí a ich niiu návtevnos, pre nás
by to znamenalo menej saností a problémov.
Zhováral sa Slavo Polanský

Námestie Slobody
je ideálne miesto
pre akcie pod
holým nebom
STARÉ MESTO
V poslednom èase sa v centre mesta
koná akosi prive¾a rôznych koncertov, prezentácií a vôbec zhromadení obèanov na verejných priestranstvách, ktoré sa vyznaèujú
èoraz väèou hluènosou aj v èase
noèného k¾udu. Zvuky rozliehajúce
sa noènou Bratislavou spôsobujú
traumu obyvate¾om ijúcim v dotknutých èastiach mesta. Tí sa potom
oprávnene pýtajú, kto tieto akcie
povo¾uje.
Ako sme sa dozvedeli na miestnom
úrade mestskej èasti Bratislava - Staré
Mesto, oznámenia o zvolaní zhromadenia obèanov prijíma správne
oddelenie miestneho úradu. U z tejto
formulácie je zrejmé, e ide iba o formálnu registráciu podujatia. Toto oznámenie je jednou z podmienok pre
vydanie povolenia na zvlátne uívanie
pozemnej komunikácie, ktoré vydáva
prísluný cestný správny orgán (aj
námestie je v tomto prípade pozemnou
komunikáciou).
V podmienkach centra Bratislavy je to
tak, e o povolení na zvlátne uívanie
pozemnej komunikácie na Námestí
SNP, Kamennom námestí, Hlavnom
námestí, Hodovom námestí rozhoduje
primátor, zatia¾ èo Hviezdoslavovo
námestie spravuje mestská èas Staré
Mesto. U v máji 1991 miestne zastupite¾stvo mestskej èasti Staré Mesto
prijalo rozhodnutie, pod¾a ktorého je
dokonca moné na Námestí Slobody
kona zhromadenia aj bez predchádzajúceho oznámenia. Ako nám povedal
staromestský starosta Andrej Ïurkovský, mestská èas sa tým snaila
inpirova rôznych organizátorov a
u¾ahèi im organizáciu podujatí v
priestore, kde pôsobia najmenej ruivo
na organizáciu dopravy, ale aj bený
ivot obyvate¾ov. ia¾, málokto tento
priestor vyuíva.
Vydanie povolenia na zvlátne uívanie
komunikácie je podmienené zabezpeèením zodpovedajúcej usporiadate¾skej
sluby, bezpeènosti, zmeny organizácie
dopravy, hygieny a dodrania noèného
k¾udu. Pochopite¾ne, vyskytnú sa
výnimoèné udalosti, ako napríklad
Oslavy príchodu roku 2000 alebo privítanie hokejových vicemajstrov, kde
niektoré z týchto podmienok organizátor nebol schopný dodra. V zásade
vak pri organizovaní akýchko¾vek
spoloèenských a kultúrnych podujatí v
Starom Meste postupujeme tak, aby
sme dodriavali noèný pokoj po 22.
hodine, vysvet¾uje starosta Andrej
Ïurkovský.
Pri neustále rastúcom poète iadostí o
organizovanie podujatí v exteriéroch
mesta uvauje Staré Mesto o konkrétnejej profilácii jednotlivých priestorov
pre umelecké ánre. Napríklad po
rekontrukcii by sa Hviezdoslavovo
námestie malo sta skôr promenádou,
kde bude ma miesto najmä klasická
hudba a jazz, podobne ako najviac
atakované Hlavné námestie. Pod¾a
starostu Ïurkovského sa vyhovie
vetkým nedá. Staré Mesto je ako
stvorené pre kultúru a zábavu.
Nieko¾ko rokov sme sa snaili o jeho
vzkriesenie. Na druhej strane,
prichádza èas, keï musíme ma na
pamäti aj ivotné podmienky jeho obyvate¾ov, dodáva.
(brn)
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Viac informácií o revitalizácii Námestia SNP
STARÉ MESTO
V Starej trnici je od piatku 26. mája
zriadené Informaèné centrum k projektu Revitalizácie Námestia SNP v
Bratislave. kolení pracovníci v òom
budú poskytova irokej verejnosti
komplexné informácie o pripravovanom projekte rekontrukcie centrálneho bratislavského námestia. Okrem
toho budú ma Bratislavèania monos
vyjadri svoj názor na projekt, a tým
prispie k jeho kvalitnej realizácii.
Informaèné centrum je otvorené v pracovné dni od 8. do 18. hodiny.
Mestská èas Staré Mesto sa aj touto for-

mou snaí Bratislavèanov oboznámi s
podrobnosami pripravovaného projektu. Ako potvrdil hovorca projektu Milan
Vajda, otvorenie Informaèného centra
potvrdzuje snahu iniciátorov projektu o
ustaviènú komunikáciu s verejnosou,
transparentnos pri realizácii jednotlivých krokov a záujem o názor obyvate¾ov Bratislavy.
V Informaènom centre, ktoré sa
nachádza na poschodí Starej trnice, si
záujemcovia môu prezrie videofilm o
histórii, súèasnosti a budúcnosti Námestia SNP, k nahliadnutiu sú odborné
materiály (správa z prieskumu verejnej

mienky, úvodná túdia realizovate¾nosti
a iné), broúry so základnými informáciami o projekte a mnostvo iných
materiálov.
Ako pri slávnostnom otvorení Informaèného centra povedal starosta Starého
Mesta Andrej Ïurkovský, rekontrukcia
Námestia SNP nielene zatraktívni výzor
mesta, ale prispeje aj k dobudovaniu
Bratislavy ako európskej metropoly.
Rozíri tie atraktívny priestor peej
zóny, vytvorí nové pracovné, spotrebite¾ské a podnikate¾ské príleitosti.
Vyriei tie akútny nedostatok parkovacích moností v centre mesta. (ado)

O projekte rekontrukcie Námestia SNP sa môete dozvedie aj v infocentre v Starej trnici.

opaènej strane úsek pod Starým mostom
pri Pribinovej ulici. Ú¾avu pre intravilán
mesta má prinies rozírenie dunajského
koryta, ktoré OZ PD odtartoval koncom
uplynulého roka na petralskom brehu
pod Prístavným mostom. V ïalej fáze od
roku 2001 sa má pokraèova na
proti¾ahlej strane. Po dokonèení týchto
prác sa pod¾a prepoètov matematickým
modelom hladina storoènej vody Dunaja
pri centrálnej mestskej zóne zníi o 50 cm,
èo v danej súvislosti nie je bezvýznamné.
Ïalou dôleitou úlohou je zmierni
nebezpeèenstvo vzniku ¾adových povodní. Tu dlhodobo nepriaznivo pôsobia dva
protismerné oblúky Dunaja pod Prístavným mostom a v ich rámci trkopiesková
lavica, nachádzajúca sa neïaleko ¾avého
brehu pod bývalou Micherovou zátokou.
Do úvahy treba bra aj spomalenie prúdu
a tým aj prirodzeného odchodu ¾adov
následkom vzdutia Dunaja v Èunove.
Posledná hrozba tohto typu sa vyskytla v

STARÉ MESTO
Od 1. júna pribudlo v Starom Meste
ïalie detské ihrisko. Na Deò detí ho
odovzdal do uívania starosta
mestskej èasti Bratislava - Staré Mesto
Andrej Ïurkovský. V celkovom náklade 780 tisíc Sk ho za necelý mesiac
vybudovala organizácia VEPOS v
spolupráci s dodávate¾skou bratislavskou firmou VARIANT Slovakia.
Detské ihrisko je umiestnené v Medickej
záhrade na pôvodnom mieste starého
ihriska. eleznú kontrukciu nahradili
prevane drevené prvky, ktoré vytvárajú
zaujímavú sústavu rôznych hojdaèiek,
preliezok, myk¾aviek a iných telocvièných náradí. Súèasou ihriska je aj
pieskovisko, povrch ihriska je bezpeène
upravený gumou. Detské ihrisko je
urèené deom od 3 rokov, samozrejme v
sprievode rodièov alebo vychovávate¾ov.
Napriek tomu bude ma svoj stály dozor
denne v èase od 7.00 do 19.00 h.
Po detskom ihrisku na Jakubovom
námestí, ktoré Staré Mesto sprístupnilo
minulý rok, je ihrisko v Medickej
záhrade ïalím dokonèeným detským
ihriskom v tomto volebnom období.
Pod¾a starostu A. Ïurkovského chce
mestská èas kadý rok odovzda deom
v centre Bratislavy aspoò jedno nové
alebo zrekontruované ihrisko.
(miv)
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Bratislava nie je chránená pred povodòami
BRATISLAVA
Skutoènos, e Bratislava nebola za
posledné tri desaroèia postihnutá
ványmi záplavami neznamená, e sme
v tejto veci mimo obliga. Naopak,
vodohospodári varujú, e slovenská
metropola nie je dostatoène chránená
ani len proti storoènej vode. Pre porovnanie - ochrana Viedne je stavaná a na
tisícroènú vodu a povodne, ktoré v
roku 1997 spustoili ve¾kú èas
Moravy, boli vyhodnotené ako 600roèná voda.
Námestník riadite¾a Slovenského vodohospodárskeho podniku, odtepného
závodu Povodie Dunaja (OZ PD) Peter
Minárik pripomína, e za terajích podmienok by tisícroèná dunajská voda
zaliala podstatnú èas Starého Mesta a
Ruinova, nehovoriac o nízko poloenej
rovinatej Petralke. Za najväèie slabiny
oznaèuje pravý breh medzi Starým a
Novým mostom (Viedenská cesta) a na

V Medickej
záhrade pribudlo
detské ihrisko

roku 1996, keï ¾adová bariéra siahala
zdola po rieèny kilometer 1863, t. j. pribline k úrovni petralského jazera Dradiak. Cie¾om je rozíri koryto v tomto
bo¾avom úseku na minimálne 400 metrov
a zároveò odstráni spomínanú lavicu.
P. Minárik si osobitne pochva¾uje
zlepenú spoluprácu s bratislavským magistrátom. Ten ochranu pred povodòami
povýil na jednu zo svojich priorít - ihneï
po výstavbe nosných dopravných systémov. OZ PD aktívne zasahuje do prípravy
viacerých významných investícií, ktoré
súvisia s povodòovou ochranou mesta. V
súèasnosti je to najmä projekt mostu v
predåení Koickej ul., kde má vzniknú
nová brehová línia vybavená protipovodòovým múrikom. Zvýené
pochopenie zo strany radnice zrejme nie
je náhodné: novie skúsenosti z iných krajín varujú, e poloha pri rieke nemusí by
pre mesto iba výhodou, ale aj ványm
zdrojom ohrozenia.
(pf)
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Life is beautiful

rozhovor s najpopulárnejou slovenskou speváèkou Janou
Kirschner aj o tom, ako najradej trávi vo¾ný èas v Bratislave

Najstarie remeslo nevymrie

reportá z bratislavských ulièiek predajnej lásky

Desaroèná Astorka - Korzo´90

jedineèné bratislavské divadlo oslavuje

Yaba je rýchlejia ako speed

o vraednej droge, ktorá sa íri z Ïalekého východu

Striebro oslávili v Bratislave

fotoreportá z návratu slovenských hokejistov z Petrohradu

Kde sa najes

preh¾ad vybraných retaurácií s hodnotením ich úrovne a cien

Èo sa deje

Program bratislavských divadiel, kín, koncertov, výstav, klubov,
pubov, diskoték + TV program najsledovanejích staníc na 14 dní

...a zábava nikdy nekonèí

Kúpite v novinových stánkoch

Noèný k¾ud po 22. hodine by mal plati vade
Hudobné koncerty na petralskom
brehu Dunaja drádia najmä Staromeanov, ktorí u vïaka vysokej
hladine hluku majú za sebou nejednu
bezsennú noc. Noèné rockové koncerty v Propeleri na pravom brehu
Dunaja toti íria decibeli po hladine
rieky do príbytkov obyvate¾ov Starého Mesta. Takýchto prípadov je
vak v Bratislave viacero a vzh¾adom
na blíiace sa Kultúrne leto hrozí, e
ich bude stále viac. Zaujímalo nás,
aký názor na takéto noèné akcie majú
bratislavskí chodci.
Petra S., tudentka: Iné je, keï ste na
koncerte a dobre sa bavíte, ako keï ste
doma v posteli a nemôete kvôli tomu
istému hluku zaspa. Aj tu by vak mali

Èo hovorí ulica
plati nejaké normy, alebo èo. Veï
noèný k¾ud po 22. hodine platí nielen v
paneláku, ale aj mimo neho. To by malo
plati aj pre rockové koncerty.
Jozef H., uèite¾: Je to vrchol a je dobré,
e sa koneène niekto ozval. Nie je to
toti len problém Petralky a Starého
Mesta. Takéto koncerty sa robia aj v
iných èastiach mesta. Neviem, èi by tu
nemalo existova nejaké nariadenie,
ktoré by zakazovalo prekroèi únosnú
hladinu hluku.
Roman Z., tudent: Mne hluk nevadí,
ja som naò zvyknutý. A to som mladý a
mám citlivejí sluch, ako dôchodcovia.

Ja chodím na koncerty zabáva sa a
zatia¾ som sa nezamý¾al nad tým, e by
to niekomu mohlo vadi.
Juraj M., podnikate¾: To ste trafili na
toho pravého. Bývam na nábreí a
zaívam to na vlastnej koi. Takmer
kadý víkend to tam huèí a nedá sa spa.
Tie noci neprajem prei ani nepriate¾ovi.
Keï vám o jednej v noci v uiach duní
monotónny zvuk bubnov, najradej by ste
niekomu vykrútili krk. Len to napíte. A
ma raz doerú, tak si to s nimi vybavím.
Mária V., na materskej dovolenke:
Naastie bývame v pokojnej tvrti a
podobné peripetie s noèným randálom
nepoznáme. Neviem si predstavi, ako by
spalo moje malé diea pri zvuku burácajúcej hudby.
(pol)

SAPA
52 x 60 mm

Murár - obkladaè - dlabár
aj menie murárske práce!
Tel. 6382 8396
mobil 0903 302 138
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Zle parkujúce
autá odahujú
u aj v Petralke

V Medickej
záhrade pribudlo
detské ihrisko

PETRALKA
V tomto roku sa zaèalo s odahovaním
nesprávne parkujúcich áut aj v mestskej èasti Petralka. Po tom, èo tamojie miestne zastupite¾stvo v minulom
roku prijalo Veobecne záväzné nariadenie o státí, odstraòovaní vozidiel
a opustených vozidiel, zaèala mestská
polícia s odahovaním áut na záchytné
parkovisko do Èierneho lesa.
Pod¾a informácie Miestneho úradu
Petralka v marci a v apríli odtiahli 467
vozidiel, z toho 129 pre parkovanie v
rozpore so zákonom, 272 pre parkovanie
na chodníku, 47 pre parkovanie na verejnej zeleni a 19 pre parkovanie na
priechodoch pre chodcov. Najviac prípadov bolo na Romanovej, Blagoevovej,
Holíèskej, Lachovej, Dolnozemskej a
Jasovskej ulici. Denne v Petralke odtiahnu pribline 8 vozidiel, èo závisí od
kapacity odahovej sluby a mestskej
polície.
Autá odahujú nielen na základe zistení
mestských policajtov, ale aj po upozornení obèanov, ktorí si vímajú poruovanie záväzných nariadení a planých
zákonov. Nie vdy je pod¾a petralskej
samosprávy dôvodom nesprávneho
parkovania nedostatok parkovacích
miest, ale èasto aj pohodlnos vodièov,
pretoe neïaleko je nevyuité a prázdne
parkovisko.
(mil)

STARÉ MESTO
Od 1. júna pribudlo v Starom Meste
ïalie detské ihrisko. Na Deò detí ho
odovzdal do uívania starosta mestskej èasti Mesto Andrej Ïurkovský. V
celkovom náklade 780 tisíc Sk ho za
necelý mesiac vybudovala organizácia
VEPOS v spolupráci s dodávate¾skou
firmou VARIANT Slovakia.
Detské ihrisko je umiestnené v Medickej
záhrade na pôvodnom mieste starého
ihriska. eleznú kontrukciu nahradili
prevane drevené prvky, ktoré vytvárajú
zaujímavú sústavu rôznych hojdaèiek,
preliezok, myk¾aviek a iných telocvièných náradí. Súèasou ihriska je aj
pieskovisko, povrch ihriska je bezpeène
upravený gumou. Ihrisko je urèené
deom od 3 rokov, samozrejme, v
sprievode rodièov alebo vychovávate¾ov.
Napriek tomu bude ma svoj stály dozor
denne v èase od 7.00 do 19.00 h.
Po detskom ihrisku na Jakubovom
námestí, ktoré Staré Mesto sprístupnilo
minulý rok, je ihrisko v Medickej
záhrade ïalím dokonèeným detským
ihriskom v tomto volebnom období.
Pod¾a starostu A. Ïurkovského chce
mestská èas kadý rok odovzda deom
v centre Bratislavy aspoò jedno nové
alebo zrekontruované ihrisko.
(miv)

Sucho príèinou
poiarov

Polus City Center otvoria v novembri 2000

NOVÉ MESTO
V polovici mája dokonèili hrubú
stavbu nákupno-obchodného komplexu Polus City Center na bratislavských Pasienkoch (fotografia hore).
Ako potvrdili predstavitelia investora
projektu spoloènos TriGránit Development Corp., plánovaný termín
dokonèenia výstavby sa podarí dodra a obchodné priestory Polus City
Center otvoria v novembri 2000.
V novom obchodno-zábavnom centre
bude hypermarket Carrefour s rozlohou
takmer 14 500 m2, 8 kinosál, 14 bowlingových dráh, dve ve¾ké predajne elektroniky a portových potrieb, retaurácie,

sluby a nové námestie s fontánou.
Ambíciou investora je, aby sa Polus City
Center stalo najsilnejím nákupným centrom v Bratislave. Celková plocha urèená na prenájom predstavuje 38 000 m2, z
èoho je u 82 % plochy prenajatých. Súèasou komplexu budú aj 17- a 12-podlané administratívne budovy, obytný
blok so 100 bytmi. Tie budú dokonèené v
druhej fáze výstavby do marca 2001.
Hrubú stavbu Polus City Center
dokonèili za 29 týdòov, celkový èas výstavby obchodno-zábavnej èasti komplexu
potrvá 380 dní. Okrem toho Polus City
Center poskytne v podzemí 2000 miest
na parkovanie.

Prednosami nového komplexu budú
pod¾a investora projektu rozmanitos
príleitostí na nákup, zábava, sluby,
pohodlné parkovanie a jednoduchý prístup k mestskej hromadnej doprave a k
medzimestskej doprave na elezniènej
stanici Nové Mesto a autobusovej stanici
na Bajkalskej ulici.
Majite¾om obchodno-zábavného komplexu Polus City Center je Polus Investment, a. s., ktorá je dcérskou spoloènosou TriGránit Development Corp. V
súèasnosti Polus Investment zamestnáva
vye 500 zamestnancov, po dokonèení
komplexu bude ma vye 2000 zamestnancov.
(ado)

BRATISLAVA
U vye mesiaca pretrváva v celej
strednej Európe ve¾mi suché poèasie
s teplotami skôr letnými ako jarnými,
èasto sa plhajúcimi a k 30 stupòom
Celzia. V týchto dòoch spadlo len 30 a
40 percent dlhodobého normálu zráok, èo sa prejavilo aj na zvýenom
poète poiarov v Bratislavskom kraji.
V apríli poiarnici hasili 126 poiarov,
ktoré spôsobili kodu vye 2,5 milióna
korún. Oproti rovnakému obdobiu minulého roka je to o 60 poiarov viac, èo
predstavuje nárast o sto percent. Vzh¾adom na pretrvávajúce nepriaznivé klimatické podmienky je moné oèakáva
ïalí nárast poiarovosti, a preto je
potrebné, aby obèania svojím správaním
v prírode predchádzali vzniku poiarov
(zakladali ohne len na miestach na to
urèených, pahreby zalievali vodou, neodhadzovali nedopalky od cigariet do trávy,
nemanipulovali s otvoreným ohòom
v prírode).
(wl)

Letný detský
tábor v prírode
BRATISLAVA
Miestne kultúrne centrum na Gatanovej 19 pozýva deti vo veku od 7 do
15 rokov do Tábora v Terchovskej
doline, ktorý sa uskutoèní v dòoch 3.14. júla. Na svoje si prídu najmä tí,
ktorí majú radi dobrodrustvo, hry a
zábavu.
V programe tábora sú dva celodenné
autobusové výlety, základy skautingu,
turistika, diskotéky, Ve¾ká lesná detektívka, Cesta noèným lesom a ve¾a ïalích
portových hier a súaí. Cena za pobyt v
detskom tábore je 3950 korún. Bliie
informácie získate na telefónnom èísle
5477 7366 alebo osobne v MKC na
Gatanovej ulici 19.
(miv)

Takto bude vyzera Polus City Center po dokonèení v marci 2001.

FOTO a VIZUALIZÁCIA - PCC

V tomto roku zrekontruujú 3000 svietidiel
BRATISLAVA
Spoloènos Siemens, ako prevádzkovate¾ verejného osvetlenia v Bratislave, v týchto dòoch pokraèuje ïalou
etapou rekontrukcie a modernizácie
osvetlenia v meste. V súèasnosti sa u
rekontruuje osvetlenie na Galvaniho
ulici a na Palisádach v Starom Meste.
V závere mája dolo k výmene rozvodných systémov aj na Bajkalskej ulici.
V najbliom období sa v mestskej èasti
Staré Mesto zaène s rekontrukciou
Hlbokej ulice, Ulice Fraòa Krá¾a, Èerveného kría, Panenskej, Heydukovej,
Grösslingovej a Medenej ulice. Verejné
osvetlenie sa bude rekontruova aj na
dunajskom nábreí, v Krá¾ovskom údolí,

na Machnáèi, na Blumentálskej ulici a na
Americkom námestí.
Rekontrukèné práce sú v mnohých prípadoch spojené s rozkopávkami chodníkov a ciest, èo do istej miery obmedzuje dopravu a parkovanie v týchto èastiach
mesta. Siemens preto iada najmä obyvate¾ov Starého Mesta, aby mali
pochopenie a boli trpezliví, veï krátkodobé nepríjemnosti spôsobené rekontrukciou osvetlenia zlepia nielen verejné osvetlenia v týchto lokalitách, ale
zvýia aj bezpeènos vo veèerných a
noèných hodinách.
V tomto roku chce Siemens zrekontruova asi 3000 svetelných miest. Najviac z
nich bude v Starom Meste, prièom rekon-

trukèné práce budú postupova smerom
do historického jadra mesta. V tomto a
nasledujúcich rokoch bude tie pokraèova výmena rozvádzaèov verejného
osvetlenia.
Od roku 1997, keï Siemens prevzal prevádzku mestského osvetlenia, v rámci
modernizácie vymenili vye 30 000 lámp
za nové a výkonnejie. Od roku 1997
kompletne zrekontruovali asi 7300
svetelných miest, prièom okrem výmeny
rozvodného, nosného a ovládacieho systému naintalovali nové stoiare s antikoróznym povrchom a svietidlá s antivandalskými krytmi. Rekontrukcia verejného osvetlenia v Bratislave sa má
ukonèi v roku 2001.
(ado)

H¾adáme tudentov
na poulièný predaj
èasopisu v Bratislave
Telefón: 5441 6473

Nadmerný hluk
z koncertov
môe zabíja
AD: CELONOÈNÉ KONCERTY...
Nielene musíme vetci s pánom
Holèíkom súhlasi, e brutalita najmä
víkendového vyvádzania rôznych
kapiel, zosilòovaných elektronikou a
do nepríèetnosti, znamená znièenie
spánku mnohých Bratislavèanov, ale
pán Holèík ete nepostihol celý rozsah
tohto vyvádzania v Bratislave.
Ani zïaleka to nebolo len v tú noc z 29. na
30. apríla, ale v letných mesiacoch, vlani
i predvlani a u aj tento rok prakticky
kadý víkend niekto alie na úkor tých,
èo cez týdeò tvrdo a dlho pracujú a aspoò
po tej 22. hodine, èi po polnoci chcú spa.
Týka sa to detí, dospelých a paradoxne aj
psov, ktorí pri bubnovaní, èinelovaní
a vyrevovaní zaènú zavíja. Nepoznám
situáciu v iných mestách, ale myslím si, e
táto bratislavská víkendová pecialita
nemá obdoby u nás ani v zahranièí. Èi u
je to v Petralke na brehu krásneho modrého Dunaja, alebo na Hlavnom námestí,
alebo poèas akýchsi festivalov dezovej
hudby. Chápem, e hluk a decibely sa pre
niektorých stali potrebnou drogou, ale túto
poiadavku mono uspokojova s urèením
limitu decibelov a èasového obmedzenia,
povedzme na tých predpísaných 22 hodín,
alebo ete lepie, kvôli deom, do 21.
hodiny. Vlado Krèméry, Staré Mesto
~ ~ ~
Pripájam sa k protestu pána Holèíka proti
nadmernému zaaovaniu hlukom obyvate¾ov Starého Mesta spôsobované povolenými celonoènými produkciami
najmä z petralskej strany Dunaja.
Súèasne chcem informova verejnos, e
u tretí rok obyvatelia Fajnorovho
nábreia, Kúpe¾nej, Mostovej, Medenej
ulice organizujú petície, ktorých cie¾om
je dosiahnu zníenie hladiny hluku na
únosnú mieru v noèných hodinách, ktorý
sa rozlieha z petralského brehu Dunaja
od jari do jesene a to najmä poèas víkendov (hoci nadmerná hluènos nie je
výnimkou poèas kultúrneho leta aj
v týdni). Zatia¾ vetko neúspene. Ve¾mi
rada by som sa teda opýtala vedenia
miestnych úradov Starého Mesta aj
Petralky, ako si v tejto oblasti predstavujú ochranu zdravia obyvate¾ov, ktorú nám
zaruèujú mnohé právne normy. V prípade, e sa v noci obrátite na políciu, tá
iba skontatuje, e akcia je riadne povolená. Ak starosta Bajan povolil akciu z
29. apríla mal by sa predtým oboznámi
s fyzikálnou podstatou írenia zvuku, èím
myslím írenie nízkych frekvencií odrazom z vodnej hladiny. Preèo sa pri
povo¾ovaní takýchto akcií, ktorých
v budúcnosti bude iba pribúda, nedávajú
prevádzkovate¾ovi urèité podmienky, za
ktorých sa takáto produkcia môe prevádzkova? Preèo sa organizátorovi akcie
nestanoví vykonanie takých opatrení, aby
sa íreniu nadmerného hluku v èase pokoja zabránilo? U nízke úrovne hluku
narúajú koncentráciu. Ak sa hladina
hluku zvýi, telo zaèína produkova
zvýené mnostvo stresových hormónov,
napr. adrenalínu. Cievy sa zuujú, èrevo
pracuje pomalie. Z dlhodobého h¾adiska
to môe vies k vzniku srdcovo-cievnych
ochorení. Hluk teda môe zabíja!
Mária Holická, Staré Mesto
PhDr. V. Jamrichová, Jazyková kola MTD,
Gymnázium Metodova 2, Bratislava
organizuje 30 hodinový

letný intenzívny kurz anglického jazyka

3. - 7. júla 2000, denne od 8.30 - 13.30 h
testy: 12. - 13. júna 2000, 15.00 - 18.00 h
cena: 3000,- Sk, do 19. 6. 2000 - 5% z¾ava
aj pod vedením zahranièných lektorov

tel.: 6231 0341, 0905 793 172, e-mail: jamrichova@gmet.sk
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Ako deti sme pripravovali dulovú zaváraninu
So záujmom som si preèítala vetky
èlánky, ktoré sa týkajú Cukrárne
Levius. I keï patrím ku generácii,
ktorá si u túto cukráreò nemôe
pamäta, celú jej histórii dôkladne
poznám. Áno, jej majite¾ bol Juraj
Levius. Zomrel v osemdesiatych
rokoch (myslím, e v roku 1984).
Ako diea som bola zasvätená do tajov
cukrárskej výroby mignoniek, doboiek, krémeov, punèových rezov
a indianeriek. Ovládala som technológiu správneho varenia fondántu,
ktorým sa pokrývali torty a punèové
rezy. Zaujímalo ma zaváranie dulí,
ktoré sa vdy urodili v naej záhrade
v Oberuferi vo ve¾kom mnostve
a môby, sme ich pre tento úèel
i pestovali.
Dnes si s úsmevom spomínam, ako môj
otec ete zo zotrvaènosti doma piekol
pre známych torty a krémee (boli ozaj

Bratislava kedysi...
výborné) a ja so starou sestrou sme
pomáhali mamièke pri varení dulí.
Pripravovali sme dulovú zaváraninu
(dulový syr - birsalma sajt), ktorú sme
nalievali do studenou vodou vypláchnutých formièiek a nechali stuhnú.
Potom sme zaváraninu vyklopili a mali
sme dulový syr. Tento výraz, alebo
názov sa nám so sestrou nepozdával,
tak sme tomu hovorili u modernejie dulové elé. Balilo sa do cellophan na
zaváraniny, alebo len do pergamenového papiera a v suchu uloilo. Mali
sme to ako cukrovinky. Vetky otcove
i mamièkine recepty mám dodnes
odloené, aj cukrárske pracovné nástroje. ¼úto mi je ich znehodnoti.
S úsmevom si spomínam, ako som
mala na dôleitých listinách napísané

svoje meno a poznámku: dcéra
cukrárskeho majstra. Mamièka pracovala ako kuchárka u pani Pauly
Wernerovej na dnenom Hviezdoslavovom námestí pri Obuvníckej bate.
Bola to známa rodina klavír fabrikanta
Johanna Wernera. Ak by som si nala
èas, urèite si zaspomínam i na túto
známu bratislavskú rodinu.
Na fotografii z Cukrárne Levius je
majite¾ Juraj Levius s manelkou, dve
servírky, pán Jenõ, ktorý iiel k vojsku
a posledná správa o òom hovorila, e je
plukovník (prvý v¾avo). Mladý mu
vpravo tragicky zahynul pri havárii na
svojej vytúenej motorke. Môj otec
Jozef Javorèík z Prievozu - cukrársky
majster, je na fotografii v èiapke.
Zomrel v roku 1987 vo veku 84,5 roka.
Vo dverách cukrárne stojí jej majite¾
Juraj Levius, pred ním je jeho
manelka.
Anna Javorèíková

Napísali ste nám
Reagujem na príspevok Vlastimila
Baucha z èísla 10 oh¾adom MHD na
Slavín a Kalváriu. Na rozdiel od neho s
nemyslím (a vôbec nie som jediná), e je
nutné zavies dopravu na Kalváriu.
Bývam tu a radej budem nosi nákupy
peo hore Hlbokou (èo aj kadý deò
robím), ako mi majú chodi autobusy
popred okná. Zavedením MHD v tejto
lokalite by bol definitívny koniec "tichej
oblasti a pokojnému prírodnému
prostrediu". Myslím si, e kto chce sem
prís relaxova a pozna mesto "zhora",
príde rád aj peo. Je pravda, e nákupy
treba nosi z mesta, ale tento problém
hlavne vzh¾adom k starím spoluobèanom, ktorí tu bývajú, by vyrieil
obchod so irou ponukou rôzneho
tovaru. Pokojných zákutí je v Bratislave
ve¾mi málo a preto si ich treba zvlá
vái.
J. Janèeková, Staré Mesto
~ ~ ~
Som zdravotne postihnutý a som
dokázaný na parkovacie miesta
vyhradené pre vozíèkarov. Ve¾mi èasto
ma nesmierne popudí a zarmúti, e sú
medzi nami nato¾ko bezoh¾adní jedinci,
ktorí bez zábran parkujú na vyhradenom
parkovisku. Prekvapilo ma ale, e medzi
takýchto mono zaradi aj policajtov,
ktorí by vlastne mali ís v dodriavaní
predpisov príkladom. Pred novou
elezniènou stanicou Petralka na
Kopèianskej ulici priamo na parkovisku
vyhradenom pre invalidov bolo u viackrát a dlhodobo zaparkované osobné auto
s PZ BA-391 AZ, ktoré patrí
elezniènej polícii SR (napr. 26.3.2000)
¼udia to ste tak nevímaví a ¾ahostajní k
utrpeniu a potrebám iných?
Mikulá Reimann, Ruinov
MÈ Bratislava Staré Mesto, Vajanského nábr. è. 3
v spolupráci s Magistrátom hl. m. SR Bratislavy,
Primaciálne nám. 1
V zmysle ustanovení zákona è. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebného poriadku, v znení neskorích predpisov a
vyhláky è. 84/1976 v znení neskorích predpisov
oznamuje
zaèiatok prerokovania Urbanistickej túdie Bratislava Patrónka. Pripomienky a námietky k spracovanému materiálu
je moné uplatni do 30. 6. 2000

Spoloèná fotografia zamestnancov cukrárne Levius na rohu Michalskej a dnenej Bielej ulice.

FOTO - Franzé

Oarpané prostredie Grémia na obed neláka
Kroky náho hodnotiaceho tímu viedli
tentoraz do tesného susedstva redakcie, na opaènú stranu Gorkého ulice,
kde má svoje sídlo retaurácia Grémium. Jej existenciu vak znaène zatieòuje rovnomenná kaviareò, medzi
Bratislavèanmi nepochybne známejia, v roz¾ahlých priestoroch na prízemí a na galérii.
Priestory retaurácie na poschodí sú skutoène skromné, k tyrom stolom v troch
miniatúrnych miestnostiach sa naraz
zmestí ani nie dvadsa hostí. Je nám
jasné, e o kvalite retaurácie nerozhoduje jej ve¾kos, no v prípade Grémia nie je
mini interiér iadnou výhodou. Ani nie
kvôli kapacite, ako rozmiestneniu stolov
a samotnému zariadeniu. Stôl v tesnej
blízkosti kuchyne by si vybral urèite len
ten, kto si chce z retaurácie okrem
plného alúdka odnies aj kuchynské
výpary na atách. Miestnosti sú zariadené stroho, bez nápadu. A navye by
potrebovali vyma¾ova. pinavé a zaltnuté steny nikomu chu do jedla nezlepia. Rovnako ako horúèava v zle vetraných priestoroch, kde by sa najmä v letných mesiacoch urèite uivila menia
klimatizaèná jednotka.
Výrazne lepie ako interiér obstála
v naom teste tunajia kuchyòa. Na jedálnom lístku stojí, e zamestnanci retaurá-

Bedeker gurmána
cie dôverne poznajú nielen zvyky
a históriu Bratislavy, ale aj jej gastronómiu. Netrúfame si protireèi, lebo
ochutna dnes v bratislavských retauráciách nieèo typicky bratislavské je takmer nemoné. Vieme vak posúdi, e to,
èo nám v Grémiu servírovali chutilo skutoène dobre. Prekvapil nás vak pomerne
chudobný výber jedál a nápojov. Bez
uráky, takýto sortiment by mal by základom ponuky kadej lepej krèmy,
nemal by vak staèi retaurácii a u
vôbec nie v centre mesta.
Degustáciu sme zaèali studeným predjedlom, údeným pstruhom s maslom
a syrovým tanierom s olivami. Na plátkoch údeného syra nie je èo pokazi, tak
sme boli zvedaví na pstruha. Bol chutný
a nebolo mu èo vytknú. Z ponuky
polievok sme si vybrali zlatú, èo je
vlastne cesnaková polievka s opeèenými kockami chleba (krutóny). Nemali
sme pripomienky rovnako ani k teplému
predjedlu kardinálskej hrianke, opeèenému chlebu s mäsom na spôsob azu.
Z hlavných jedál sme si vybrali typicky
preporské drky z Vydrice a peèené
jahòacie stehno s fazu¾ou. V keramických miskách si obe jedlá dlho drali

teplotu, take, ak sme si nechceli popáli
jazyk, museli sme chví¾u poèka.
Najlepou prílohou k obom pokrmom
bol èerstvý chlieb. Záver náho stolovania patril namiesto múèniku pravému
tatárskemu bifteku. Hrudku jemne pomletého mäsa s èerstvým vajeèným
åtkom, obloenú vetkými nutnými
prísadami (korením, so¾ou, keèupom,
horèicou, cesnakom a cibu¾ou) sme si na
ve¾kom tanieri mohli upravi presne
pod¾a svojej chuti. V tomto okamihu sa
ete viac prejavil rozdiel medzi kvalitou
kuchyne a prostredím retaurácie. Obsluha, ktorú v malom Grémiu zvláda jedna
èaníèka, bola síce spo¾ahlivá, no akosi
nám chýbal záujem o túto prácu a ambícia ponúknu hosovi aj nieèo viac ako
len prinesenie jedla a odnesenie prázdnych tanierov.
Nakoniec sme si nechali ete jednu poznámku na adresu majite¾a retaurácie a
objektu na Gorkého ulici. Pochybujeme,
e by oarpaná fasáda s opadávajúcou
omietkou boli tým pravým lákadlom pre
vyhladnutých hostí. Je to koda, lebo tak
mono prídu o monos objavi jednu
celkom dobrú bratislavskú kuchyòu, ktorej body do hodnotenia uberá práve neestetické prostredie, v ktorom sa nachádza.
Hodnotenie: 00
Maximálny poèet: 5 hviezdièiek

Dokumentácia bude vystavená do 30. 6. 2000:
- vo vestibule Magistrátu hl. m. SR Bratislava, Primaciálne
nám. è. 1
- na Miestnom úrade MÈ Staré Mesto, Vajanského nábr. è. 3
Kompletný elaborát grafickej èasti bude k nahliadnutiu na oddelení hlavného architekta Mestskej èasti Staré Mesto, miestnos è. 5, zodpovedný pracovník: Ing. arch. K. Kantorová, CSc.

1. NÁRODNÁ AUKÈNÁ
SPOLOÈNOS, s.r.o.
realitná a aukèná agentúra

PREDÁME:

1-izb. OV, 36 m2, Karadièova ul.
775 tis. Sk
1-izb. OV, 36 m2, Trenèianska ul.
800 tis. Sk
1-izb. OV, 38 m2, Gajova ul.
950 tis. Sk
1,5-izb. DB, Ostredková ul.
840 tis. Sk
2-izb. OV, 86 m2, Vajanského nábr. 1,85 mil. Sk
4,2 mil. Sk
2-izb. OV, 90 m2, Michalská brána
3-izb. OV, 69 m2, Pri kríi
1,28 mil. Sk
3,5-izb. OV, 96 m2, gará, Rajská ul. 3,6 mil. Sk
4-izb. OV, 134 m2, Grösslingová ul. 3,5 mil. Sk
4-izb. OV, 127 m2, Dobrovského ul. 2,6 mil. Sk
4-izb. OV, 150 a 170 m2, Lekova ul. 27 000 Sk/m2
4-izb. DB, 96 m2, Tokajícka ul.
1,7 mil. Sk
Panská 27, 811 01 Bratislava
tel.: 5443 5831, 5443 5845, 5443 4559
e-mail: tandc@1nas.sk, internet: www.1nas.sk

PLASTOVÉ OKNÁ
DODÁVKA A MONTÁ

typ SLOVAKTUAL trojkomorový
so stredovým tesnením
izotermické dvojsklo k=1,1 !!!
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Mariánska ulica 8
Tel.: 5296 3486
Fax: 5296 3460
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Bratislavské oslavy Svetového dòa mlieka
BRATISLAVA
Svetový deò mlieka tento rok oslávili
bratislavská mliekareò RAJO spoloène
s Bratislavèanmi v utorok 16. mája na
Hlavnom námestí. Zábavný program
bol od 10. do 19. hodiny urèený predovetkým deom a vetkým milovníkom mlieka.
RAJO aj tento rok pripravilo mnostvo
súaí (napríklad aj súa v pití mlieka na
èas), vystúpenia známych umelcov, ale aj
vyhodnotenie súae iakov základných

kôl z celého Slovenska o najlepí návrh
ilustrácie na obal kolského mlieka.
Súèasou osláv Svetového dòa mlieka bol
aj kolský projekt spoloènosti RAJO, v
rámci ktorého iaci 2.-5. tried dostali do
tried uèebnú pomôcku, ktorá má deti
motivova na zapojenie sa do projektu
kolských mlieènych desiat. Aj takto chce
RAJO prispie k zvýeniu spotreby
mlieka na Slovensku, ktorá od roku 1989
výrazne poklesla a na hranicu zdravotnej
únosnosti. A v posledných dvoch rokoch

dochádza k miernemu nárastu spotreby
mlieka, na èom má zásluhu aj osveta a
propagácia bratislavskej mliekarne
RAJO.
Pri príleitosti osláv Svetového dòa
mlieka mesto Bratislava dostalo od
spoloènosti RAJO, a. s., finanèný dar v
hodnote 100 tisíc korún, ktorý sa pouije
na nákup bezpeènostnej kamery v rámci
projektu Bezpeèné mesto a rozíri tak
monitorovací systém v centre mesta.
(brn)

Hlavné námestie bolo v tretí májový utorok, keï sa oslavuje Svetový deò mlieka, plné detí a dobrej nálady. FOTO - designland
BOHEMIA PUB
1 ståpec

História firmy Wienerberger na Slovensku
Zaèiatky tehliarskej výroby v Zlatých
Moravciach a v ich okolí sa datujú
ïaleko do stredoveku. Aj na území
dnenej zlatomoravskej tehliarskej výroby sa nali pri zemných prácach zvyky
dvoch dávnych tehliarskych vypa¾ovacích pecí s mnostvom zachovaných
vypálených tehál.
Typická priemyselná tehliarska výroba v
Zlatých Moravciach sa zaèala zaloením
výrobne tehál a kridiel v roku 1895 v
rámci súkromnej firmy Albert Petö, stavebná drevospracujúca a hlinopriemyselná
úèastinná spoloènos Zlaté Moravce.
Majite¾om fabriky bola vtedajia Tekovská
banka, ktorú vlastnil Albert Petö a po òom
aj bola firma pomenovala. Táto firma v
roku 1920 a v roku 1929 dvakrát vyhorela,
vdy ju vak obnovili a vybavili novou
technikou.
Po II. svetovej vojne boli tehliarske fabriky
na Slovensku organizaène podriadené
novovzniknutému spoloènému národnému
podniku Slovenské tehelne, n. p., Pezinok.
Po èase dolo k územnému rozdeleniu

riadenia slovenských tehelní dvoma národnými podnikmi, a to Západoslovenskými
tehelòami, n. p., Pezinok a Východoslovenskými tehelòami, n. p., Koice. Tehliarska
fabrika v Zlatých Moravciach organizaène
patrila ako závod pod Západoslovenské
tehelne, n. p. Pezinok. Prvého januára 1950
dolo k ïalím organizaèným zmenám,
keï na Slovensku vznikli tri tehliarske
národné podniky, medzi nimi aj
Ponitrianske tehelne, n. p., Zlaté Moravce.
K podniku Ponitrianske tehelne, národný
podnik, Zlaté Moravce v roku 1950 patrili
tehelne: Zlaté Moravce, Prievidza, Nováky,
Prese¾any, Nitra-Èermáò, Nitra-Molno,
Levice 1, Levice 2, Malá Maòa, Nové Zámky, túrovo, abokreky, urany, Nitrianske
Pravno a neskôr aj ïalie vybudované
tehliarske výrobné kapacity.
V druhej polovici pädesiatych rokov sa u
nás prejavoval nedostatok murovacích
materiálov a keramickej krytiny a preto v
Zlatých Moravcich v blízkosti elezniènej
stanice vybudovali ïalí tehliarsky závodZávod Zlaté Moravce 2. Do prevádzky ho

uviedli 28. augusta 1960. V polovici
sedemdesiatych rokov bol postavený ïalí
tehliarsky závod, ktorý sa uvádzal pod
názvom Zlaté Moravce 3.
V roku 1980 dolo z ekonomických
dôvodov k fúzii Ponitrianskych tehelní so
Západoslovenskými tehelòami. Tehelne v
Zlatých Moravciach organizaène znovu
patrili pod Západoslovenské tehelne, n. p.,
Pezinok, ktorý koncom osemdesiatych rokov v rámci celotátnej reorganizácie bol
premenovaný na Západoslovenské tehelne.
. p., Pezinok.
Na zaèiatku devädesiatych rokov 20.
storoèia dolo u nás k zásadným politickohospodárskym zmenám, ktoré vyústili do
privatizácie tehliarskeho priemyslu. tátny
podnik Západoslovenské tehelne Pezinok
odovzdal tehelne Zlaté Moravce do správy
tátneho podniku Hydrostav Bratislava,
ktorý potom s tehelòami Zlaté Moravce
vstúpil do spoloèného podniku s rakúskou
tehliarskou firmou Wienerberger a zaloili
novú firmu pod názvom Wienerberger Slovenské tehelne, spol. s r. o., Zlaté Moravce.

Parkovanie v centre mesta na Jesenského ulici

GARÁ ALEXIA
Ponúkame Vám monos prenaja si vyhradené parkovacie miesto
na 4. podzemnom podlaí v cene

50.400,- Sk/1 rok + 10% DPH
Parkovanie je moné dohodnú aj na obdobie dlhie alebo kratie ako 1 rok.
Informácie získate na telefónnom èísle 5443 0516
e-mail: vlnkova@alexia.sk
alebo v sídlle spoloènosti Alexia, a.s., na Palackého ulici 1

Staré Mesto
h¾adá miesto
pre azylový dom

STARÉ MESTO
V septembri minulého roku Miestne
zastupite¾stvo mestskej èasti Bratislava - Staré Mesto schválilo Koncepciu
sociálnej politiky na roky 1999-2003.
Na poslednom zasadnutí sa poslanci
zoznámili s plnením prvých úloh vecného plánu.
Koncepcia sociálnej politiky je venovaná
predovetkým tým, ktorí sociálnu pomoc
najviac potrebujú. Patria medzi nich rodina, osamelí rodièia, deti konèiace pobyt
v detských domovoch, mláde vo
veobecnosti, zdravotne postihnutí obèania a dôchodcovia.
Mestská èas prevádzkuje ubytovòu
sociálnych sluieb na Smreèianskej ulici,
ktorá poskytuje ubytovanie a ïalie
doplnkové sluby mladým a neúplným
rodinám s demi, ktoré sa dostali do
sociálnej núdze. Ubytovòa má kapacitu
20 miest. V tomto roku bude ubytovòa
transformovaná na pecializované zariadenie len pre neúplné rodiny.
Sluby RETESTu ako terapeutického a
protidrogového centra mestskej èasti
vyuilo v roku 1999 celkom 31 klientov,
väèinou mladých ¾udí. V minulom roku
zaèalo Staré Mesto spolupracova aj s
nadáciou MOST, ktorá sa zaoberá resocializáciou a terapiou pre naruenú
mláde po ukonèení lieèby v zdravotníckych a psychiatrických zariadeniach.
V rámci pomoci zdravotne postihnutým
obèanom Staré Mesto spolupracuje s viacerými zdrueniami. Obèania s akým
zdravotným postihom vyuívajú aj ïalie
sociálne sluby, najmä spoloèné stravovanie, klubovú èinnos a sluby Senior
centra na Záhrebskej ulici a Domova
dôchodcov na Podjavorinskej ulici.
Staré Mesto chce intenzívnejie spolupracova s netátnymi subjektami poskytujúcimi sociálne sluby. Finanène podporuje Aktivaèné geriatrické centrum a
agentúru domácej opatrovate¾skej sluby
BETÁNIA. S Maltézskou pomocou
pokraèuje projekt tiesòového volania a
terénna opatrovate¾ská sluba. V rámci
projektu Pomoc ¾uïom bez domova sa
podarilo v spolupráci s Bratislavskou
katolíckou charitou realizova výdaj
polievok pre bezdomovcov. Denne takto
pomôu 60-80 ¾uïom. Podporu získalo
aj 6 klubov dôchodcov, ktoré sa zvyèajne
organizujú pri rôznych cirkevných
intitúciách.
K¾úèovou úlohou v tomto roku bude
nájs vhodné miesto na výstavbu
azylového domu pre ¾udí v sociálnej a
bytovej núdzi.
(miv)
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TEL/FAX: 07/5273 3622
PROJEKTOVÁ KANCELÁRIA

BRATISLAVA, DUNAJSKÁ 2

CINDERELLA

FAMILY SERVICE, s.r.o.
ponúkame klientom spo¾ahlivé

GAZDINKY a GUVERNANTKY
do domácností v Bratislave a okolí
Individuálne douèujeme
cudzie jazyky a kolské predmety
Tel.: 5556 3732, 0903 785 387
www.cinderella.sk, info@cinderella.sk

O práci a vzdelávaní

Súrne
h¾adám nového
zamestnanca
Odiiel, práve teraz, keï sa nahromadili objednávky, a nevyhnutne
potrebujem kadú pracovnú silu.
Ihneï som zaèal kona. I keï zamestnancov neh¾adám kadý deò, nájs
nového nemôe by predsa iadny
problém. Dám inzerát. Uvediem
vetky nevyhnutné predpoklady,
znalosti, schopnosti, ktoré oèakávam
od svojho zamestnanca, objednám,
zaplatím. Inzerát bude uverejnený,
viacerí si ho preèítajú, mnohých urèite
zaujme, oslovia ma, ja si nieko¾kých
pozvem, urobím prvé kolo konkurzu,
...ostáva mi len èaka.
Nie, nemôem tak dlho èaka. Svoju
vynikajúco premyslenú akciu som hneï
zavrhol. Èaka na vydanie inzerátu, èaka, kým sa ozvú prví ¾udia. Potrebujem
obsadi pracovnú pozíciu u na budúci
týdeò.
Bola streda, 16.00 popoludní a ja som
musel uzna, e mám problém. Potrebujem nového èloveka a ve¾mi rýchlo.
Ak dám inzerát, bude to aj s mojím
výberovým konaním trva dlho. Ak
upustím od niektorých svojich poiadaviek, uetrím èas. Nebudem ma síce
takého kvalitného èloveka, ale môem ho
zauèi. Ak sa mu vak budem po celý
èas naplno venova moja práca bude
stráca svoju kontinuitu, a èo v prípade,
e si to rozmyslí a po dvoch mesiacoch
odíde. No nazdar. Vyhodený èas, energia,
zmekané termíny, hromiaci obchodní
partneri. To vetko sú peniaze. Musím
nájs iné rieenie.
Aspoò jeden pozitívny moment dòa,
mojej manelke dnes nala personálna
agentúra prácu, ktorá ju zaujala. Mám to!
Snail som sa spomenú, ktoré z personálnych agentúr ma oslovovali èo
najèastejie, a ktoré z nich som nieko¾kokrát rýchlo odbil, vyhovárajúc sa na
nedostatok èasu. Otváram slovník, h¾adám personálny lízing. Èítam: personálny lízing znamená nadtandardný spôsob
rieenia doèasného deficitu ¾udského
potencionálu. Ide o prepoièanie pracovníkov pri krátkodobých výpadkoch stálych zamestnancov, ako napr. ochorenie
pracovníka, doèasné uvo¾nenie pracovného miesta, pri návaloch práce, zadaní
väèej zákazky, alebo pri preskúaní
odborných vedomostí a schopností kandidátov pred prípadným prijatím do
trvalého pracovného pomeru.
Na druhý deò som navtívil personálnu
agentúru. Boli ochotní, dal som im
vetky svoje poiadavky, z ktorých som
teraz nemienil upusti. Povedal som si.
Vyskúam ich. Stálo to za to. V piatok
ráno v mojej firme u pracoval nový
èlen pracovného tímu. Nemuseli sme
spolu podpisova zmluvu, neposielal
som ho na personálne oddelenie vypísa
formality, ani neoboznamoval so
spoloènosou a jeho náplòou práce. O
vetkom bol informovaný. Dozvedel
som sa, e v prípade rozhodnutia môjho
nového
zamestnanca
odís
z
akýchko¾vek dôvodov, agentúra je
schopná ho nahradi vo ve¾mi krátkom
èase. Po vzájomnej dohode mu môem
ponúknu trvalý pracovný pomer. Ak
ochorie, agentúra ho nahradí iným
zamestnancom. Èo je pre mòa vak
najdôleitejie, moja práca nestratila
kontinuitu a presvedèil som sa, e personálny lízing je rýchly a kvalitný
servis.

Priaznivci turfu sa teia na Turf-gala,
futbaloví fanúikovia na vyvrcholenie ME
Sú víkendy, keï sa v naom meste natlaèí hneï nieko¾ko portových akcií
súèasne. Najblií víkend - 3. a 4. júna
nebude výnimkou. Spomedzi viacerých
podujatí si vak dva zaslúia predsa len
väèiu pozornos. Prvým bude záver
majstrovstiev Európy futbalistov do 21
rokov a druhým 8. dostihový deò s
XXII. roèníkom Turf-gala.
ME DO 21 ROKOV
Príde 10-tisíc Turkov! Èo 10-tisíc, minimálne 20-tisíc! lietali vzduchom cifry
pred naím úvodným stretnutím na
majstrovstvách Európy futbalistov do 21
rokov. Keï sme sa dva dni pred zápasom
Slovensko - Turecko stretli vo vestibule
chaty Transpetrolu s vedúcim slovenského mustva Duanom Huòadym, ten
sa len znalecky ukrnul: Príde ich
dvesto... Odhad mu vyiel takmer na sto
percent presne... Navye aj tých pár desiatok Turkov na tribúne muselo zhltnú
horkú pilulku v podobe výhry naich

chlapcov 2:1. Bolo to víazstvo kolektívu. Boli sme lepí, mali sme viac ancí,
keby sa nám darilo v koncovke, mohli
sme rozhodnú u skôr, zdôraznil tréner
Duan Radolský. V pondelok nás znovu
na Pasienkoch èakalo Taliansko (remizovali sme 1:1), vo tvrtok sme sa stretli s
Anglièanmi, ktorí v úvodnom stretnutí
pod¾ahli Talianom 0:2 a v pondelok
vyhrali s Turkami 6:0.
Program víkendových stretnutí ME:
Zápas o 3. miesto, do ktorého postúpia
mustvá z druhých miest, sa hrá v nede¾u
o 17. h na Pasienkoch, finále je na programe o 20.30 h na Tehelnom poli.
TURF-GALA
V nede¾u 4. júna, presne o 14.45 h., sa znovu rozbúcha srdieèko nejedného dostihového nadenca. Na bratislavskom
Závodisku sa zaène jeden z ve¾kých dní
slovenského turfu roku 2000 - XXII. roèník Turf-gala! Na programe bude desa
dostihov, z toho pä aj pre kone registro-

vané v zahranièí. Lahôdkou je, samozrejme, Ve¾ká cena Slovenska - rovina (Gd-3)
na 2400 metrov (pre najrýchlejích je
pripravených 700 tisíc Sk (350 000 - 161
000 - 105 000 - 49 000 - 35 000), ale láka
celý program. Nede¾òajie popoludnie
s¾ubuje skutoène skvelý program,
Turfgala je prestíny míting, ktorý u má v
Európe svoje meno, vraví riadite¾
Závodiská Marián urda. Mimochodom,
do Bratislavy napríklad zavítajú tri kone,
ktoré pred týdòom ali úspechy na mítingu v Baden-Badene... A kto si popri
dostihových lahôdkach nájde èas aj na
nieèo iné, môe sa tei na súa O najoriginálnejí klobúk, na autogramiádu
Miss a Vicemiss Slovenska, na tombolu s
prvou cenou - zájazdom pre dve osoby do
panielska, na autogramiádu niektorých
strieborných hokejistov z Petrohradu,
country tance, preteky poníkov, jazdu
tvorzáprahov... Staèí len prís, o zábavu je
postarané!
(mm)

Bratislavské
ulice ovládne
futbal

13

Nae mesto si u pomalièky zvyká na
rôzne portové akcie, ktoré spestrujú
hlavne letné víkendy. Jedným z nich je
aj minifutbalový turnaj PUMA Street
Soccer Cup 2000, ktorý onedlho napíe svoju siedmu kapitolu.
Tento rok sa turnaj odohrá v jedenástich
mestách a jeho aktérmi budú chlapci do
trinás rokov. Finále bude ako u
tradiène v Bratislave a uskutoèní sa v
nede¾u 25. júna na parkovisku ved¾a futbalového tadióna Interu zo strany od
Trnavskej ulice. O deò skôr si postup do
celoslovenského finále môu vybojova
práve chlapci z náho mesta. Kým v
ostatných dejiskách sa predstaví 24
tímov, v Bratislave to bude stovka, èo
dáva ancu takmer poltisícke záujemcov
o túto akciu (v Bratislave sa hrá na
piatich ihriskách, inde to budú len po
dva). Prihlási sa mono od 1. júna v
predajni PUMY ved¾a portovej haly na
Trnavskej ulici, jedno drustvo tvoria
traja hráèi, plus brankár a náhradník. Na
prihlákach musia by potvrdenia klubov
alebo kôl o tom, e chlapci nemajú viac
ako trinás rokov. Víaz celoslovenského
finále postúpi do celkového finále, ktorý
sa hrá prvý septembrový týdeò v Paríi
(pred rokom skonèil ná zástupca vo
tvrfinále). Slovenské finále sa zaèína o
9. h a koho nezaujíma futbal, ten si
mono príde na svoje poèas pretekov na
kolieskových korèuliach, ukákach jazdy
na skateboarde èi predvádzaní taneèných
figúr.
(mm)

Korunný princ
z Pasienkov

Vratislav Greko padá na trávnik po zákroku Taliana Roberta Baronia (zo zápasu Slovensko-Taliansko 1:1)

FOTO - tasr

Sklamaný zákazník môe ís ku konkurencii
Prosím vás, pomôte mi nájs
spravodlivos, lebo prístup obchodu
k nám zákazníkom je èoraz dravejí
a spotrebite¾ je èoraz bezmocnejí.
Takto konèí svoj list naa èitate¾ka a ja
s òou, ia¾, musím súhlasi.
V rámci privatizácie sa vrhol do
obchodovania kadý, kto na to mal
potrebné drobáky (na vydraenie
obchodných priestorov) alebo známosti,
na základe ktorých ich vedel od doterajej
tátnej èi samosprávy získa. Jediným
záujmom bola èasto predstava, ako rýchlo, dobre a bez rizika sa v obchode toèia
peniaze. Skutoènos, e zákonodarca
zaradil obchod medzi vo¾né ivnosti, to sú
také, kde nie sú stanovené iadne kvalifikaèné kritériá, potom vykonala svoje.
Niektoré negatíva odstránil èas, niektoré,
ia¾, pretrvávajú. Predovetkým v zákonom ako postihnute¾nej, ale z h¾adiska
spotrebite¾a ve¾mi podstatnej oblasti
etiky, to znamená v prístupe k spotrebite¾ovi ako rovnocennému partnerovi.
Vrátim sa k listu naej èitate¾ky, ktorá
kúpila v septembri 1999 synovi topánky
v hodnote 1199 korún. V januári boli na
oboch podrákach diery, nu ich ili

Zákazník je pán
reklamova. Pod¾a naej èitate¾ky boli
topánky nosené výluène v interiéri a to nie
nepretrite, èím nebol poruený ani jeden
bod uvedený na letáku návodu
na uívanie obuvi. Reklamáciu zamietli.
Vyberám zo stanoviska obchodu: podova je nadmierne opotrebovaná a javí
známky premoèenia. Pod¾a § 599 OZ
musí kupujúci prípadné vady uplatni
u predávajúceho bez zbytoèného odkladu,
aby bola monos objektívneho posúdenia kvality výrobku alebo zaistená riadna
záruèná oprava. V tomto prípade sa tak
nestalo. Bum - peèiatka a to nie hocijaká!
Nech pokraèuje naa èitate¾ka: Mono by
som aj preila finanènú stratu 1199 korún.
Ako obèan, ktorý si ctí zákony a vykonáva svoju profesiu s maximálnym
nasadením a ústretovosou k ¾uïom sa
cítim oklamaná a sklamaná postupom pracovníkov obchodu Baa, lebo neverím, e
takýto prístup k zákazníkovi je obchodnou
filozofiou Tomáa Bau a jeho firmy.
To¾ko z listu. A èo k tomu doda? Rada
pre nau èiate¾ku. Keïe má dôkaz, e

reklamovala v zákonnej 6-mesaènej
lehote, môe sa ete stále obráti na súd.
Predpokladám, e tak neurobí, pretoe by
ju to na poplatkoch za odborný posudok
skúobne a vstupné poplatky súdu stálo
viac, ako je cena topánok. V prípade, e
by súd vyhrala, musela by jej alovaná
strana uhradi vetky náklady a spôsobenú kodu. Nik by jej vak nevrátil
stratený èas a nervy, ktoré by v rámci súdneho rieenia obetovala. A na to sa,
bohuia¾, na Slovensku spolieha nejeden
rýchlokvasený podnikate¾. A opä
dodávam: ia¾! Sklamaný spotrebite¾ je
ve¾mi nebezpeèný. Môe svoje peniaze
necha nie iba u slovenskej konkurencie.
Okolo Bratislavy je viac moností, ako
prispie k zvýeniu obratu zahranièných
obchodníkov a ete aj dosta spä DPH.
H¾adajú sa cesty, ako donúti spotrebite¾a
kupova slovenské výrobky a v slovenskom obchode. Vyrábaním obmedzujúcich zákonov sa to ako podarí. Bolo by
vhodnejie zamieri poh¾ad na neochotu,
aroganciu èi darebnos èasti naej
obchodnej elity, ktorá vlastne v obchode
nemá èo h¾ada.
Marta Èerná,
Fórum spotrebite¾ov

Gratulujem Pezinku. Majstrom sa
stal zaslúene, aj v tejto sezóne si
dokázal udra výkonnostný náskok
pred ostatnými drustvami, priznal
po tvrtom zápase play-off o titul basketbalového majstra Slovenska tréner
Interu ¼ubomír Urban. Jeho zverenci
podobne ako vlani nedokázali vyhra
ani v jednom finálovom stretnutí a
nesaili tak pezinskú cestu za piatym
titulom.
U pred sezónou sa tvrdilo, e ak sa má
nájs niekto, kto by aspoò teoreticky
ohrozil pozíciu Slovakofarmy, spomínal
sa len a len bratislavský Inter. Jednotlivé
vzájomné stretnutia síce boli naozaj z
kategórie tých, v ktorých pezinský
kormidelník Frantiek Rón nemusel
vymý¾a rôzne motivaèné finty na svojich hráèov, no lto-èierni sú stále
priïaleko od toho, aby mohli reálnejie
pomý¾a na titul. Keby nás nekvárili
zdravotné problémy, súpera sme mohli
ete viac potrápi. Rozdiel v kvalite vak
stále zostal, pozrite si len nae a pezinské
vystúpenie v európskych pohároch,
portovo priznal ¼ubomír Urban a u
menej optimisticky sa pozerá na budúcu
sezónu: Vetko závisí od ekonomických
moností klubu. Nevidím to ve¾mi
ruovo a budeme ma èo robi, aby sme
dali drustvo dokopy. Skôr nám zostanú
mladí hráèi a s nimi ne¾ahká úloha obháji súèasnú pozíciu!
(mm)

TOP TENIS

Tenisová kola v prekrásnom prostredí
za Botanickou záhradou ponúka:
Baby fun (deti od 3-5 r.) - výuèba lokomoèných pohybov+základy
gymnastiky Pálkový tenis pre deti od 5-6 rokov Letné campy v
júli a auguste s celodenným programom (tenis, squash, internet,
angliètina)
l

l

l

Tel.: 0905 380 001, 65 42 52 56, e-mail: toptenis@nextra.sk, www.toptenis.sk

Správy z podsvetia
PODUNAJSKÉ BISKUPICE
NA BIELORUSKEJ ULICI v byte
usmrtila svojho manela Nikolu N., ktorý
je pôvodom Bulhar, 33-roèná Bratislavèanka. ena prila v ten istý deò na
políciu aj so svojím advokátom, kde oznámila vradu svojho manela, ktorého zastrelila ranou z pitole z bezprostrednej
blízkosti do temena hlavy. Súdny lekár
kontatoval, e jej mu Nikola N. bol
màtvy pribline dva dni, prièom následkom
zranenia okamite pod¾ahol. ena na
polícii uviedla, e motívom vrady boli
manelské nezhody. Vyetrovate¾ ju
obvinil z trestného èinu vrady. Ak súd
uzná jej vinu, hrozí jej a 15-roèný trest
odòatia slobody. Nebohý Nikola mal sám
problémy so zákonom a bol nieko¾kokrát
vyetrovaný pre rôznu trestnú èinnos.
NA DRUOBNEJ ULICI v objekte
autoopravovane Autoracing neznámy
páchate¾ úmyselne podpálil osobné
motorové vozidlo znaèky BMW, ktoré
patrí 30-roènému R. K. z Bratislavy.
Páchate¾ do okna vozidla hodil kameò a
následne zapálenú f¾au s benzínom.
Poiar na BMW spôsobil kodu za 800
tisíc korún a rozíril sa aj na ved¾a stojace
Mitsubishi Pajero. koda na tomto vozidle
zatia¾ nebola vyèíslená, pretoe jeho 38roèný majite¾ z Bratislavy sa nachádza
mimo územia Slovenska. K zraneniu osôb
nedolo, poiar uhasili bratislavskí mestskí
poiarnici. Prípad vyetruje polícia.
PETRALKA
NA WOLKROVEJ ULICI naiel 47roèný miestny obyvate¾ v odpadovom kontajneri ¾udský plod enského pohlavia zabalený v novinách. Pod¾a vyjadrenia súdneho patológa ilo o es- a sedemmesaèný ¾udský plod. Prípad vyetrujú
petralskí vyetrovatelia.
STARÉ MESTO
NA RÁZUSOVOM NÁBREÍ prísluník polície pred budovou Slovenskej
národnej galérie prevzal od vodièa auta s
talianskou PZ po kontrole dokladov a
vykonaní dychovej skúky v prepoète viac
ne 6000 korún bez vystavenia pokutového
bloku. Postupoval tak po zistení prítomnosti alkoholu v dychu vodièa, od ktorého
najprv poadoval 10 tisíc korún. Mladého,
iba 21-roèného, policajta z Nových
Zámkov obvinil vyetrovate¾ z trestného
èinu zneuívania právomoci verejného
èinite¾a a prijatia úplatku pri vykonávaní
svojej právomoci. Obvinenému policajtovi
hrozí trest od es mesiacov do troch rokov.
NA PITÁLSKEJ ULICI pred domom
èíslo 22 nali màtvolu mua vo veku pribline 50 a 60 rokov. telo lealo na chodníku a pri hlave malo krv. Obhliadajúca
lekárka vak nezistila na màtvole iadne
vidite¾né stopy násilia, preto presnú príèinu
smrti urèí a súdna pitva.
VRAKUÒA
NA RAJECKEJ ULICI sa 25-roèný
Bratislavèan a 17-roèný mládenec z Bodze
vlámali do kody Felícia. Policajný pes bol
úspený pri ich vystopovaní a policajtov
priviedol a k opustenej materskej kôlke,
kde sa obaja skrývali. Vlamaèov predviedli
na OOPZ vo Vrakuni.
NA STAVBÁRSKEJ ULICI nali policajti dve pitole so zásobníkmi aj s nábojmi, dve èierne kukly a dve skladaèky s
obsahom neznámej látky u dvoch utekajúcich muov na schodoch panelového
domu. Zistila, e mui utekali z bytu 37roèného majite¾a, v ktorom v tom èase
bolo osem ¾udí. Páchatelia v byte dva razy
vystrelili a jedného návtevníka udreli
pito¾ou do hlavy. Prítomných obrali o
peniaze a cennosti. Policajti nali pod
oknami paneláku pito¾ kalibru 6,35
milimetrov. Oboch páchate¾ov obvinil
vyetrovate¾ z trestných èinov lúpee a
poruovania domovej slobody.
(ver)
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Evanjelický
kostol staval
katolík

Letná kola
malých umelcov

Pamätníci histórie
Nemeckí evanjelici augsburského
vyznania museli v roku 1672 opusti
svoju modlitebòu ved¾a Starej radnice. Od roku 1682 pouívali evanjelici vetkých troch národností
spoloène ako modlitebòu provizórnu
stavbu na rohu Panenskej a dnenej
Lýcejnej ulice. Tá vak u po 90.
rokoch nevyhovovala, objavili sa
trhliny, drevené èasti boli uvo¾nené
a prehnité.
Komisia znalcov navrhla objekt zbúra.
Vzápätí dostali nemeckí veriaci od Márie
Terézie povolenie postavi si nový kostol.
Ten postavili na pri¾ahlom pozemku
medzi domami, take nebol z ulice priamo
prístupný. Projekt vypracoval a na stavbu
dozeral stavite¾ Matú (Matthäus) Walch,
pôvodom zo Svätého Jura. Bol katolík, ale
jeho dovtedy realizované stavby v meste
presvedèili objednávate¾a - cirkevný zbor
- aby nový kostol objednali u neho. Nový
kostol zaèali pouíva v roku 1777. Obraz

na oltár poslal z Nemecka maliar Adam
Friedrich Oeser, ktorý sa narodil v roku
1717 v Preporku na Michalskej ulici
a neskôr pôsobil ako profesor na
Akadémii v Lipsku. Kostol slúil a do
roku 1945 veriacim nemeckej národnosti.
Po odsune Nemcov ho prevzal slovenský
cirkevný zbor, ktorý v òom v 80. rokoch
uskutoènil nieko¾ko úprav, ktoré ako

mono oznaèi za repektovanie zásad
pamiatkovej starostlivosti.
V 19. storoèí zbúrali domy, ktoré
odde¾ovali kostol od Panenskej ulice.
Pred kostolom vznikol park, dnes
osadený nevhodnými drevinami, ktoré
potláèajú monumentalitu fasády Walchovej stavby.
tefan Holèík
FOTO - Vladimír Miauer

típa dievèatá som sa postupne odnauèil
Nieko¾kí z nás sa dostali v roku 1950
priamo do opery. Keï tak o tom teraz
rozmý¾am, preèo to boli práve chlapci a dievèatá z naej tefánikovej koly
na Grösslingovej ulici - napadá mi, e
na naej kole uèil Ferdinand Gabaj a
toho manelka - Dita Gabajová - bola
sólistkou opery SND. Zrejme ona
poiadala manela, aby v zborovni
vyhlásil pátranie po talentovaných
speváèikoch v naej kole.
Pátrania sa ujala pani uèite¾ka imkovièová a tak som sa ocitol vo výbere
spevákov do detského zboru opery SND.
Pripravovali premiéru Dvoøákovho
JAKOBÍNA. Skladate¾ predpisoval v
tom kuse aj detský zbor. Detièky
vychádzajú z kostola a vítajú zemepána
zborovým spevom. Inak to v opere ani
nemohlo by. Pre mòa - ani nie desaroèného zboristu - to bol ohromojúci záitok. Behali sme poèas skúok po celom
divadle, otvárali sme dvere na lóach
okolo balkónov, arapatili sme na galérii i
v chodbách pod javiskom... Zbormajster
Petr bol celý rád, keï nás naèas nahnal na
javisko a spievali sme o duu Sláva ti, ó,
pane ná, ¾ud a srdeène víta.... Premiéra

Chlapci z Dunajskej ulice
sa rýchlo blíila. Operu reíroval reisér
Vilím. V tom roku sa nasahoval do
hotela Carlton oproti SND aj sovietsky
reisér Dombrovskij. Bol známy tým, e
chodil z hotela Carlton do divadla v
pyame (jednak bolo ve¾mi moderné a
slualo mu - a jednak sa mu nechcelo prezlieka do obleku).
Ve¾mi som bol neastný, keï ma zbormajster Petr nezaradil do premiérového
obsadenia Jakobína. Bolo by to príli
ve¾ké riziko pre operu SND. Sluch som
mal, pieseò som sa nauèil, ale obaoval
som dievèatká v detskom zbore.
Obaoval je silné slovo na malého
chlapca. típal som ich a ony nahlas
výskali. Nu ale v opere, keï niekto
nahlas zvýskne - môe pokazi celú áriu
alebo aj zbor! Keï toho výskania zaèal
ma dirigent Zuna dos, zastavil generálku a vyetroval, preèo dievèatká v
zbore výskajú. Dievèatká na mòa ukázali
prstom a zbormajster Petr ma vyviedol za
ucho a na ulicu. Najhorie bolo, e som
doma o vyhadzove z opery niè nepove-

dal. Rodièia si kúpili lóu, ïalekoh¾ad a
vyzerali svojho synáèika - speváèika po
celom javisku. Túlal som sa poèas premiéry po chodbách a dral som si palce,
aby si ma v ïalekoh¾ade s niekým
pomýlili a mysleli si, e spievam ja. No s
nikým si ma nepomýlili a po premiére
vetko vylo najavo. Ete teraz sa jasne
pamätám, ako ma otec naháòal pred
pädesiatimi rokmi okolo národného
divadla a krièal: Ja ti dám operu! Ja ti
dám Jakobína! Nebol by ma dobehol,
lene z Carltonu vyiel na prechádzku v
pyame Dombrovskij a tomu som vletel
rovno do náruèia. Odovzdal ma do otcových rúk. Osud ma po rokoch pomstil.
Reiséra Dombrovského vraj po návrate
do Sovietskeho zväzu odovzdali do rúk
spravodlivosti. Ani si to pásikavé pyamo
nemusel vyzlieka. Iiel v òom rovno do
basy.
típa dievèatá som sa postupne odnauèil
a zaèal som robi to, èo s nimi robili aj
ostatní chlapci z Dunajskej ulice: zaèal
som im nosi zo koly taku - a to a po
dom. V opere som potom u v ïalom
priebehu tisícroèia nespieval.
Július Satinský

BRATISLAVA
Bratislavské obèianske zdruenie
Revivals a Centrum vo¾ného èasu
Kremnica aj tento rok organizujú v
Kremnici Medzinárodnú detskú letnú
výtvarnú a divadelnú kolu. Letná
kola bude vo dvoch dvojtýdòových
turnusoch: od 22. júla a od 5. augusta.
Náplòou koly bude vytváranie divadelných predstavení - ma¾ovanie, návrhy a
tvorba kostýmov a kulís, pantomíma,
herectvo, vetko s dôrazom na rozvoj
tvorivosti a fantázie. Prirodzenou
súèasou pobytu v letnej kole budú
portové aktivity ako je jazda na koni,
kurzy ermu a poznávanie Kremnických
vrchov. Tvorivé dielne sú vedené
skúsenými výtvarníkmi a divadelníkmi s
individuálnym prístupom k malým kolegom. Deti sú rozdelené do skupín pod¾a
veku. Podrobnejie informácie na èíslach
5477 4384 a 0905 843 336.
(brn)

portové
prázdniny
RUINOV
V portovom areáli na Drieòovej ulici
budú Letné portové prázdniny, ktoré
sa uskutoènia v týdenných turnusoch
od 3. júla do 25. augusta.
portové prázdniny sú urèené pre deti od
7 do 14 rokov, pre ktoré je pripravený
bohatý program, chutný obed a kvalifikovaný dozor. Prihlási sa mono v
predstihu od 19. do 29. júna priamo v
portovom areáli na Drieòovej ulici v
èase od 8. do 17. hodiny, alebo poèas
prázdnin v júli a v auguste v pondelok a
piatok v rovnakom èase a na rovnakom
mieste. Bliie informácie získate na
telefónnom èísle 4437 3477.
(brn)

Spomienkový album
V 18. storoèí u mesto a jeho obyvate¾ov neohrozovali Turci. Stále vak
pretrvávali iné hrozby v podobe
epidémií, poiarov, mimoriadneho
sucha, dunajských povodní a zemetrasení. Obyvatelia sa modlili k svätcom, o ktorých sa verilo, e môu takéto pohromy oddiali alebo im
zabráni.
Pred poiarmi a mimoriadnym suchom
mal chráni svätý Florián. Keï u
predtým mesto postavilo pred dvoma
bránami pomníky morových udalostí
(1713 pred Vydrickou - Viedenskou bránou a 1723 pred Michalskou bránou)
priiel rad aj na priestor pred Laurinskou
bránou, na malé námestie, kam
vyúsovali Dunajská a pitálska ulica.
Tam v roku 1732 postavili súsoie
svätého Floriána. Umiestnili ho na vysoký obelisk formovaný z oblakov,
z ktorých vyletujú cherubíni. Na bohato
rieený podstavec umiestnili 3 reliéfy so
scénami zo ivota svätca a súsoie
doplnili postavami kresanských cností,
viery, nádeje a lásky. Súèasou kompozície bola bronzová pozlátená kartua
s mestským znakom.
Po zruení Laurinskej brány preniesli
k súsoiu sv. Floriána ete aj sochy sv.
Laurinca a sv. Rocha, ktorí stávali na
moste pred bránou. Malé námestie
okolo sv. Floriána sa v 19. storoèí
pouívalo ako hydinový trh, v nemèine
Hendlmarkt èi Hendlplatz. Nedorozumením sa stalo, e v 80. rokoch tvrdili,
e námestie bolo pomenované pod¾a
skladate¾a Händla. Nie je to pravda.
tefan Holèík
FOTO - archív a Vladimír Miauer
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Spä do múzea,
spä k hviezdam

Kam za kultúrou?

VÝTVARNÉ UMENIE
Od 1. júna do 1. októbra je v
Slovenskej národnej galérii intalovaná expozícia Spä do múzea (spä k
hviezdam), ktorá je sprievodnou
akciou projektu Dejiny slovenského
výtvarného umenia - 20. storoèie.
Diela súèasných slovenských autorov
(M. Blao, C. Blao, E. Binder, S.
Bubánová, I. Csudai, E. Drlièiak, S.
Filko, B. Hostiòák, P. Illo, J. Koller, V.
Kordo, D. Lányi, D. Lièková, S. Masár,
I. Némethová, V. Oravec, K. Pichler, D.
Sadovská, ¼. Sajkalová, L. Teren, J.
elibská) sú intalované priamo medzi
dielami starého umenia, prièom sa plne
repektuje ich doterajie priestorové
umiestnenie. Spôsob dokomponovávania stálych zbierok a exponátov starého
umenia súèasným umením je postavený
na rôznych netradièných, a teda èasto
prekvapujúcich princípoch vzájomného
vzahu.

Veèery v SNG
FILM
Spoluusporiadate¾om pravidelných
utorkových projekcií v kinosále
Slovenskej národnej galérie na
Rieènej ulici 1 je Slovenský filmový
ústav v spolupráci s Medzinárodným
filmovým festivalom Art Film a
Filmovou a televíznou fakultou
VMU.
Cie¾om tematických cyklov filmov,
ktorý sa zaèal v apríli, je prezentova
kinematografiu ako umelecký druh v
súvislostiach s výtvarným umením, resp.
v irích umeleckých kontextoch.
Najbliím predstavením bude 13. júna o
19.00 h film Metropolis z roku 1927
reiséra Fritza Langa. Okrem tohto cyklu
sa tu uskutoèní od 7. do 11. júna medzinárodný festival filmov s tematikou
¾udských práv Jeden svet 2000.

Gombík Petra Rollera v pouliènej dlabe na Frantikánskom námestí.
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Exteriérová galéria zakomponovaná v dlabe
Frantikánske námestie pred Mirbachovým palácom Galérie mesta
Bratislavy je od polovice mája originálnou exteriérovou galériou a jeho
stálou zbierkou sú kamenné èi
kovové obrazy nenápadne zakomponované medzi stovkami dlaobných
kociek. Úvodná sada reliéfov slovenských výtvarníkov Juraja Bartusza,
Pavla Bindera, Ján Hoffstädtera,
Andreja Rudavského, Petra Rollera,
Jozefa Hobora, Milana Tittela,
Ladislava Èarného a Ota Bachoríka
ozvlátnila dlabu v rámci Dní Európy
a jej intalovanie je súèasou projektu
Pocta strednej Európe.
Tento názov patril v roku 1987 jednému
z roèníkov podujatia Archeologické

pamiatky a súèasnos, ktoré v osemdesiatych rokoch pripravovala vtedajia
Mestská správa pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody. Autor idey a jej
hlavný realizátor Ladislav Snopko nadviazal na jednu zo svojich mnohých
aktivít a spolu s riadite¾om Galérie mesta
Bratislavy Ivanom Janèárom sa rozhodli
dlaobnými artefaktmi symbolizova
kriovatku tohto stredoeurópskeho priestoru - kriovatku obchodných i kultúrnych ciest (Podunajskej - východozápadnej) a Jantárovej (severojunej). Ak je
kriovatka nosite¾om základného
podobenstva o kultúre strednej Európy,
tak jej základný prvok - dlaba - je jej
zosobnením, hovorí posolstvo projektu.
Bratislava, predovetkým jej Staré

Mesto, sa kultivuje aj peími zónami.
Tu pulzuje kultúrny a spoloèenský
ivot, tieto zóny sa stávajú korzami,
miestom osobných kontaktov s
kultúrnymi centrami i pouliènými programami a s èoraz väèou ponukou retauraèných sluieb, a v poslednom èase
sú u ozdobou mesta. V neposlednom
rade, popri renovácii historických
budov, má na tom svoj podiel aj vzh¾ad
dlaby. Projektom Pocta strednej
Európe získava ïalí rozmer, umeleckú
nadstavbu, nenápadnú a nevtieravú, ale
pre vímavých chodcov neprehliadnute¾nú a pre vnímavých poteujúcu. K
úvodným deviatim dielam v dlabe
majú kadoroène pri Dòoch Európy
pribúda ïalie.
René Horváth

Koncert
Manfreda Manna
HUDBA
V Spoloèenskej sále Parku kultúry a
oddychu vystúpi 3. júna o 19.30 h britská hudobná legenda Manfred Mann
so svojou skupinou Earth Band.
Manfred Mann zaloil skupinu, ktorá
roky niesla jeho meno a patrila v èasoch
boomu britských hudobných kapiel
esdesiatych rokov, kde na vrchole
sídlili Beatles a Rolling Stones, k tomu
najlepiemu, èo existovalo v ich osudovom tieni. V súèasnosti zostal z
pôvodného hviezdneho zloenia skupiny,
ktorá sa momentálne zaraïuje aj do
spektra tzv. world music, u len jej líder
(klávesy), ïalími èlenmi sú Steve Knich
(basová gitara), Noel McCalla (spev),
Mick Rogers (sólová gitara) a John
Trotter (bicie).
(rh)

PRVÁ KOMUNÁLNA BANKA
166 x 130 mm

n V Mirbachovom paláci Galérie mesta
Bratislavy trvá do 25. júna výstava Daniela
Fischera Svety za svetom, kde dnený profesor na VVU, ktorý sa dlhé roky pohyboval na umeleckej scéne v polohe neoficiálneho výtvarníka, predstavuje vo svojich
intaláciách doteraz nereflektované
umelecké stratégie a techniky.
n Koncert taneènej a dezovej hudby v
podaní súboru Bratislava Hot Serenaders
bude 4. a 11. júna o 19.00 h v Spoloèenskom dome Nivy na Súanej ulici 18.
n Inventúra je názov výstavy fotografií z
Divadla Astorka-Korzo 90, ktorá je
sprievodnou akciou Festivalu Astorka k
desiatemu výroèiu zaloenia tohto divadla.
Výstava v Galérii Michalský dvor na
Michalskej ulici 3 potrvá do 4. júna.
n Do 18. júna potrvá výstava rakúskeho
výtvarníka Josefa Linschingera nazvaná
etc, ktorá je v Galérii Z v Zichyho paláci na
Ventúrskej ulici 9.
n V Divadle Stoka na Pribinovej ulici sa
12. a 13. júna predstaví vo¾né zoskupenie autorskou výpoveïou troch protagonistiek o mechanizmoch enskej komunikácie, nazvanou Hrádza. V réii
¼ubomíra Burgra úèinkujú Monika
Èertezni, Dobora Ifijen a Zuzana Piussi.
n Neformálny záver výstavy o patafyzikovi Milanovi Stonáèkovi, spojený s
rozprávaním, hudbou, ïalími prekvapeniami a najmä originálnym projektom z
dielne renomovaných výtvarníkov, ktorí sa
s Milanom Stonáèkom poznali, bude v 6.
júna o 19.00 h Divadle a.ha. na kolskej
ulici 14.
n V Koncertnom túdiu Slovenského
rozhlasu na Mýtnej ulici 1 bude 9. júna o
19.30 h slávnostný benefièný koncert pri
príleitosti ukonèenia druhej svetovej
vojny. Úèinkuje Pavel Zajaèek Big Band so
sólistami Z. Suchánkovou, G. Hermélyovou, B. Baloghom, M. Fanèovièom, vokálnou skupinou Close Harmony Friends a
taneènou skupinou K1, hovoreným slovom
bude sprevádza . Buèko.
n Výstava Anny Dauèíkovej pod názvom
I am not here v kurátorskej koncepcii Duana Brozmana je intalovaná v CC Centre
na Jiráskovej ulici 3 do 16. júna.
n Divadlo orgií a mystérií - netradièná
výstava kontroverzného predstavite¾a viedenského akcionizmu Hermanna Nitscha
je intalovaná do 19. júna v Galérii Thona SPS Interieur na Roòavskej ceste 28.
n Závereèný koncert slovenského turné
èeskej vokálnej skupiny Spirituál kvintet,
ktorá oslavuje svoje 40. narodeniny, bude
4. júna o 19.30 h v PKO.
n Výstava Stana Masára Dva stolové
vtipy a iné práce je intalovaná v Galérii
TatraSoft na Klariskej ulici 10 do 9. júna.
n V cykle Folkfórum - Urobme si ticho so
Zuzanou Homolovou vystúpi 8. júna v DK
Zrkadlový háj na Rovniankovej ulici V.
Merta, M. Schulz (obaja ÈR) a skupina
Exfónia.
n Literárny spolok Dradiak uvedie 9. a
10. júna o 19.30 h v Dome kultúry Lúky na
Víg¾askej ulici 1 hru Thomasa Manna
Mário a kúzelník.
(rh)

Aktuálny preh¾ad
kultúrnych podujatí
v Bratislave prináa...

najbliie vyjdú 15. 6.

Kúpite v novinových stánkoch.
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