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Chcú zlepšiť
priechodnosť
hraníc

Onedlho začnú
s dláždením
Poštovej ulice

BRATISLAVA
Čoskoro má vzniknúť expertná skupina na zlepšenie priepustnosti a priechodnosti slovensko-rakúskych hraníc.
Do konca roka by mala pripraviť plán
prepojenia hraničného priechodu Jarovce - Kittsee s diaľnicou A4 v Rakúsku. Dohodli sa na tom predsedovia vlád
Rakúska a Slovenska Wolfgang Schüssel a Mikuláš Dzurinda.
Pravdepodobne na hraničnom priechode
Petržalka - Berg by mal byť vytvorený
takzvaný zelený pruh pre Slovákov cestujúcich na rakúske letisko Schwechat.
Obe strany zvažujú aj možnosť zavedenia nákladnej železničnej dopravy medzi
hraničnými priechodmi Petržalka Kittsee, pričom nevylúčili ani spoluprácu
letísk Bratislava a Schwechat.
(brn)

STARÉ MESTO
Rekonštrukcia Poštovej ulice v
Bratislave vstúpila do svojej druhej
tretiny. Doteraz stavbári sústredili
svoju pozornosť najmä na odstránenie
betónu a živíc z pôvodných chodníkov
po celej dĺžke, výkop ryhy pre nové
stĺpy verejného osvetlenia, betonáž
kotviacich prvkov pre jednotlivé
prvky malej architektúry (ako napr.
lavičky a odpadkové koše) a prípravné
práce na osadenie fontány v hornej
časti ulice.V týchto dňoch by mali tiež
ukončiť pokládku vodovodu.
Podľa slov Jozefa Cepeka, riaditeľa podniku VEPOS Bratislava - Staré Mesto,
ktorý nad rekonštrukciou Poštovej ulice
vykonáva stavebný dozor, o 7 až 10 dní
začnú so samotným dláždením ulice,
pričom najprv príde na rad horný úsek od
podchodu pod Hodžovým námestím po
Obchodnú ulicu.
V súčasnosti na stavbe pracuje 25 - 30
stavbárov v každý pracovný deň od 7.00
do 18.00 h. Predpokladaný termín
ukončenia revitalizácie - 30. november je viac ako reálny, keďže doteraz stavbárom priali aj klimatické podmienky.
Revitalizácia Poštovej ulice je najdôležitejším investičným zámerom
samosprávy mestskej časti Bratislava Staré Mesto v tomto roku. Ako sa
vyjadril starosta Starého Mesta Andrej
Ďurkovský, úpravou Poštovej ulice
vznikne nová atraktívna pešia zóna s
kvalitnou dlažbou, estetickým osvetlením a ďalšími prvkami mestského mobiliáru, ktorá nadviaže na rekonštrukciu
pešej zóny v historickom jadre z rokov
1995-1999. Celý projekt financuje Staré
Mesto zo svojho rozpočtu v náklade takmer 18 miliónov korún.
(miv)

Starostovia
sa boja
odvolávania
BRATISLAVA
Na niektorom z najbližších rokovaní
by vláda mala rokovať o poslaneckom
návrhu na zmenu zákona o obecnom
zriadení. Návrh predpokladá úpravu
vzťahu starostu obce a obecného zastupiteľstva, aby o odvolaní starostov
nerozhodovali poslanci, ale voliči.
Návrh predložil poslanec NR SR Vladimír
Bajan, ktorý je súčasne starostom mestskej
časti Petržalka. Svojim návrhom reaguje
na narastajúci počet prípadov odvolávania
starostov, ktorých napriek tomu občania
znova do funkcie zvolia. Pretože starostov
volia priamo občania, podľa starostu
Bajana by bolo správne, keby oni rozhodli
aj o jeho odvolaní. Z tohto dôvodu je
potrebné novo upraviť nielen hlasovanie
obyvateľov obce, ale aj zvolávanie obecného zastupiteľstva pri odvolávaní starostu
a takisto upraviť zánik jeho mandátu.
Podľa Bajana tým usporia aj výdavky štátneho rozpočtu.
(brn)

Rekonštrukcia
Radlinského
pokračuje
BRATISLAVA
Od 10. októbra sa začala ďalšia etapa
rekonštrukcie električkovej trate na
Radlinského ulici. Z tohto dôvodu
došlo k viacerým zmenám v električkovej a autobusovej doprave.
Vazovova ulica je uzavretá a premávka
autobusov MHD je vylúčená na Mýtnej a
Vazovovej ulici smerom k Račianskemu
mýtu. Oprava električkovej trate na
Radlinského potrvá pravdepodobne do
29. októbra.
(brn)

Novostavba NBS sa stáva novou dominantou Bratislavy.

FOTO -Vladimír Mišauer

Budova NBS má 111 metrov a 33 poschodí
BRATISLAVA
Novostavba Národnej banky Slovenska na rohu Mýtnej a Starohororskej
ulice je pred kolaudáciou. Za štyri
roky tak bola bolapostavená najvyššia budova, ktorá má 111 metrov,
33 nadzemných a 3 podzemné podlažia. Celkové náklady na výstavbu nového sídla NBS dosiahnu vyše 3 miliardy korún. Výstavba bola financovaná z rozpočtu NBS.
Termín dokončenia stavby sa viackrát
menil. Pôvodne mala byť dokončená v
roku 1999, napokon sa to podarilo s
ročným sklzom. Tento rok bolo plánované, že stavebné práce budú ukončené
k 3. októbru, vinou dodávateľov sa na
stavbe pracuje aj v týchto dňoch. Očakáva sa, že ukončenie všetkých stavebých prác je otázkou najbližších dní,
veď nižšia časť nového sídla centrálne

banky je už hotová a čaká ju len
kolaudácia.
Nová budova NBS je vo viacerých smeroch unikátna. Na rozdiel od iných
mrakodrapov má dvojitý sklenený
plášť, ktorý nielen šetrí energiu, ale
umožní aj na 32. poschodí otvoriť okno.
Ide o tzv. klima zónu, ktorej zásluhou
bude dochádzať k lepšiemu vyrovnávaniu vnútornej a vonkajšej teploty. Tým sa nielen znižujú prevádzkové
náklady, ale zlepšuje sa aj praconé
prostredie. Budova bude mať aj vlastnú
výrobňu elektrickej energie a tepla. Prvé
pracoviská centrálnej banky sa začnú do
objektu sťahovať do konca tohto roka,
sťahovanie sa však skončí až na začiatkom budúceho roka.
Národná banka Slovenska okrem doterajšieho sídla na Štúrovej ulici má svoje
pracoviská v takmer desiatich ďalších

budvách po celej Bratislave. Po postavení nového sídla sa v jednej budove
ocitnú všetky pacoviská NBS okrem
jedinej prevádzky na Cukrovej ulici.
Na stavbe prvého skutočného mrakodrapu v Bratislave sa podieľali prevaže domáce firmy. Hlavnými dodávateľmi bolo
konzorium, ktoré vytvorili tri najväčšie
stavebné firmy na Slovensku - Hydrostav
Bratislava, Váhostav Žilina a Zipp
Bratislava. Nultá etapa výstavby - hĺbenie základnej jamy a prekládka inžinierských sietí sa začala v novembri 1996. To
znamená, že výstavba trvala 4 roky.
Novostavba NBS sa stane najvyšším
objektom v Bratislave. Ďalšie mrakodrapy porovnateľné s budovou NBS by
mali byť postavené na Pribinovej ulici.
Pôjde o projekt, ktorý pripravuje mesto
Bratislava. Investormi však budú pravdepodobne komerčné firmy.
(brn)

Mesto Bratislava chce privatizovať OLO, a.s.
Mestská rada na svojom septembrovom zasadnutí odporučila mestskému zastupiteľstvu schváliť zámer
predaja majetkového podielu mesta v
akciovej spoločnosti Odvoz a likvidácia
odpadu. Bližšie informácie nám poskytol člen predstavenstva OLO Ladislav
ŠTIBRÁNI.
- Mesto sa otázkou vstupu dlhodobého
partnera do spoločnosti zaoberá už dlhšie.
Aj v minulosti bola snaha zapojiť do
nakladania s komunálnym odpadom
nejakú profesionálnu firmu, ktorá by nielen kapitálovo vstúpila do OLO, ale
priniesla by aj know-how, ktoré by sa pozitívne prejavilo v nakladaní s komunálnym odpadom v Bratislave. Strategický
partner by sa mal tiež svojím vstupom do
spoločnosti finančne podieľať na projekte
rekonštrukcie spaľovne.

Náš rozhovor
Aký podiel ponúknete strategickému
investorovi?
- Malo by to byť niečo medzi 34 až 66
percentami. Existuje niekoľko variantov,
rozhodnutie je však na vlastníkovi, ktorým je mesto. Samozrejme, záležať bude
aj na tom, aké ponuky a pri koľkých percentách záujemcovia ponúknu. Momentálne sa však uvažuje o výbere poradcu na
zorganizovanie predaja podielu.
Kedy by sa mal predaj uskutočniť?
- Teraz sa tým bude zaoberať mestské zastupiteľstvo, ak to prejde zastupiteľstvom,
niekoľko týždňov bude trvať výber poradcu. Potom predstavenstvo spoločnosti
OLO v spolupráci s mestom pripraví podklady pre záujemcov, ktorí sa zúčastnia na

tendri. Až po jeho výbere sa pripravia
potrebné zmluvy a dohody, takže to určite
nie je otázka najbližších dní, ale mesiacov.
Dotknú sa nejako vlastnícke zmeny
Bratislavčanov, napríklad zvýšením
cien za odvoz odpadu?
- To bude závisieť aj od toho, kto sa na
výberovom tendri zúčastní a aké bude
mať podmienky. Budeme však prihliadať
na to, aby predaj nezvýšil záťaž na obyvateľov, skôr naopak, snahou je nájsť
niekoho, kto investuje peniaze do
bratislavského „trhu so smeťami“. Musí
to byť firma, ktorá má skúsenosti a tá vie,
že v tejto oblasti sa nedá očakávať rýchla
návratnosť a veľké zisky. To znamená, že
svoju investíciu nepremietne hneď do
nákladov, ale počká na stabilizovanie trhu
a zvýšenie solventnosti obyvateľov.
Zhováral sa Milan Šeršík

Polícia sleduje
bratislavské
podsvetie
BRATISLAVA
Slovenská polícia chce zintenzívniť boj s
bratislavským podsvetím. Oznámil to
policajný prezident Ján Pipta s tým, že
útvar boja proti organizovanému zločinu veľmi intenzívne dokumentuje činnosť bratislavského podsvetia, ktoré polícia ešte vážnym spôsobom nenarušila.
Významné osoby bratislavského podsvetia sú podľa Piptu ešte na slobode a preto
chce polícia v priebehu šiestich mesiacov
podniknúť určité kroky. Nechcel však
hovoriť o detailoch, aby nezmaril
pripravovanú policajnú akciu. Súčasne
upozornil, že existuje podozrenie o prepojení niektorých novinárov s podsvetím.
Má ísť najmä o spoluprácu s Petrom Č.,
ktorého niektoré médiá označujú za bossa
bratislavského podsvetia.
(brn)

Dohodli sa na
rieení problému
Kopèianskej
PETRALKA / STARÉ MESTO
Ete v rokoch 1992-93 sa vtedají starostovia mestských èastí Petralka a Staré
Mesto dohodli na presahovaní neplatièov zo Starého Mesta do bytových objektov na Kopèianskej ulici v Petralke.
V posledných rokoch sa vak situácia v
tejto lokalite výrazne zhorila, na èom
mali najväèiu zásluhu práve neplatièi zo
Starého Mesta. Obyvatelia Kopèianskej
ulice, ktorým tento stav prekáa,
poiadali starostov Petralky a Starého
Mesta, aby urobili potrebné opatrenia a
kroky k náprave. Platièi z Kopèianskej
toti doplácali na neplatièov. Èi u ide o
zlý stav spoloèných priestorov, ale najmä
neposkytovanie tepla a teplej práve z
dôvodu vysokého poètu neplatièov a
neprispôsobivých obèanov. Po sérii rokovaní sa predstavitelia oboch mestských
èastí dohodli, e mestská èas Petralka
ponúkne iadate¾om z Kopèianskej ulice
byty po neplatièoch v správe Petralky s
tým, e náklady na prípadnú úpravu bytu
a výku úhrady nedoplatku na nájomnom
bude posudzovaná individuálne. (pod)

Invázia hypermarketov pokraèuje
PETRALKA
Výraz hypermarket na Západe poznajú dlhé roky, v transformujúcich sa
postkomunistických krajinách vedia,
èo znamená, iba odnedávna. Len pred
nieko¾kými mesiacmi sa prvé hypermarkety objavili aj v Bratislave a u je
na obzore otvorenie ïalieho - hypermarketu Tesco.
Nový gigant bude stá na Panónskej ceste
v Bratislave - Petralke. O tom, e výraz
gigant nie je vôbec nadsadený, svedèí aj
nieko¾ko nasledujúcich údajov: celková
plocha nového Teska bude presne 18 859
m2 a èistá predajná plocha 10 300 m2. Poèet tovarov v ponuke dosiahne impozantné èíslo 60 000 druhov. Samozrejme, e v
novom Tesku, ktoré bude otvorené zaèiatkom decembra, bude aj primerane ve¾ké

parkovisko s 1230 miestami, schopné uspokoji predpokladaný poèet kupujúcich.
Hoci odporcovia hypermarketov èasto
poukazujú na to, e nièia maloobchodníkov, na druhej strane je nezanedbate¾ný
aj ich prínos v podobe nových pracovných
miest. Napríklad nové Tesco bude ma
850 zamestnancov, a hoci v Bratislave je
stále najniia nezamestnanos v rámci
celého Slovenska, nepochybne ide aj o
výrazný impulz v oblasti tvorby nových
pracovných miest. V tomto zmysle má
otvorenie nového hypermarketu aj irí
spoloèenský význam.
Otvorenie v predveèer vianoèných sviatkov je obchodnícky nepochybne
správne naèasovaný ah. Zákazníci uívajúci prvé plody konkurenènej vojny
obchodných reazcov v podobe niích

cien budú môc v novom Tesku popri
samotnom hypermarkete so vetkým, èo k
tomu patrí, okrem iného vyui sluby
bánk, chýba nebudú bankomaty, retaurácia, kaviareò, lekáreò, fotosluba, oprava obuvi a k¾úèová sluba, parfuméria,
módne odevy, kiosk, kaderníctvo, klenoty
a kvetinárstvo. Pochopite¾ne, budú tu
akceptova platbu platobnými kartami.
Boom hypermaketov v Bratislave sa
týmto nekonèí: len spoloènos Tesco
chystá v budúcom roku otvorenie ïalích
dvoch hypermarketov. A pritom Tesco nie
je samo. Èinia sa aj iné obchodné reazce,
take Bratislavèania sa majú na èo tei.
Vzh¾adom na silnejúcu konkurenciu
môu dúfa, e sa koneène v praxi doijú
okrídleného hesla Ná zákazník, ná
pán.
(lau)

Vetky zvony
konkatedrály
sú u odliate

BRATISLAVA
Vetky zvony, ktoré majú by intalované do vee Dómu sv. Martina sú u
hotové. S odlievaním jednotlivých zvonov, ktoré finanène zabezpeèovali táty susediace so Slovenskom, sa zaèalo
v druhej polovici augusta. Ich výtvarnú výzdobu navrhol a zhotovil akademický sochár Daniel Trubaè pod¾a
návrhov jednotlivých darcov - Rakúska, Maïarska, Ukrajiny, Po¾ska a
Èeskej republiky.
V týchto dòoch sa vyrábajú závesné zariadenia a srdcia zvonov. Pripravuje sa aj
zariadenie na elektrický pohon zvonov.
Práce ukonèia do pondelka 16. októbra,
keï zvony prevezú z Brodku u Pøerova v
Èeskej republike do Bratislavy. Od 17.
októbra do 10. novembra budú zvony vystavené v Dóme sv. Martina, kde si ich
môu obzrie Bratislavèania a návtevníci mesta. Zároveò si tu bude moné zakúpi pamätné zvonèeky v hodnote 500 korún. Takto vyzbierané finanèné prostriedky poputujú na podporu celého projektu.
Slávnostné poehnanie a vyzdvihnutie
zvonov do vee bude 11. novembra predpoludním za prítomnosti primátorov
hlavných miest krajín, ktoré zvony
odliali. Pri príleitosti slávnostného
vyzdvihnutia zvonov sa 10. novembra
uskutoèní Primátorský koncert, ktorý
bude dirigova bratislavský rodák Jack
Martin Handler.
(brn)

Najniia
nezamestnanos
BRATISLAVA
Dlhodobo najniiu evidovanú mieru
nezamestnanosti spomedzi vetkých 79
slovenských okresov má od januára
1997 okres Bratislava 4 (Karlova Ves,
Dúbravka, Devínska Nová Ves, Devín,
Lamaè, Záhorská Bystrica).
Aktuálny stav k 30. septembru je 5,1 %,
èo predstavuje 2624 nezamestnaných.
Oproti predchádzajúcemu mesiacu sa ich
poèet zníili o 104, v percentách je to pokles z 5,35.
(int)

Sedemnásroèný tudent Pavol Labovský sa stal víazom verejnej súae o najvýstinejí názov pre Projekt revitalizácie
Námestia SNP, ktorú zaèiatkom marca vyhlásila mestská èas Staré Mesto. Porotu spomedzi 51 návrhov zaujal práve jeho
návrh, keï pomocou prvých písmen jednotlivých slov oficiálneho názvu projektu vytvoril akronym PRE NÁS. Symbolickú
cenu mu v informaènom stredisku projektu odovzdal starosta Andrej Ïurkovský.
FOTO - Slavo Polanský

Staré Mesto a Norimberg majú ve¾a spoloèné
STARÉ MESTO
Starosta Starého Mesta Andrej Ïurkovský navtívil koncom septembra
druhé najväèie bavorské mesto
Norimberg.
Poèas návtevy sa stretol s vedúcimi odbornými pracovníkmi norimberského
magistrátu z oddelení rozvoja mesta,
územného plánovania, ekonomiky a
dopravnej politiky. Predmetom jeho záujmu bola predovetkým problematika
strategického plánovania rozvoja mesta,
tvorba územnoplánovacej dokumentácie
a operaèného rozpoètu mesta. Starosta A.
Ïurkovský sa tie zoznámil s rozvo-

jovým akèným programom pre tzv. vnútorné mesto Norimbergu, ktoré bolo v
závere druhej svetovej vojny postihnuté
bombardovaním spojeneckých vojsk a po
50 rokoch jeho opätovnej výstavby èelí
podobným problémom ako bratislavské
Staré Mesto.
Podobný prístup oboch miest kontatovali
aj pri rieení statickej dopravy ako celoploného systému regulovaného parkovania. Z h¾adiska verejnej dopravy je na tom
Norimberg ove¾a lepie, keïe má vybudované dve trasy metra, ktoré ïalej
roziruje. Dvadsa percent nákladov platí
mesto, zvyok poskytuje krajinská a

spolková vláda. Pod¾a A. Ïurkovského,
príklad polmiliónového Norimbergu je
odpoveïou tým metroskeptikom, ktorí
tvrdia, e mesto s 500 tisíc obyvate¾mi je
príli malé na metro.
Na záver návtevy prijal A. Ïurkovského
primátor Norimbergu Ludwig Scholz a
niektorí predstavitelia politických frakcií,
ktoré majú svoje zastúpenie v mestskom
zastupite¾stve. Primátor Scholz deklaroval záujem svojho mesta o spoluprácu s
partnermi zo strednej a východnej Európy,
napr. pri výmene skúseností z realizácie
projektov uprednostòovania verejnej
dopravy pred individuálnou.
(miv)

Väèina ¾udí nárast hypermarketov víta
V Bratislave pribúdajú hypermarkety
ako huby po dadi. Len do konca tohto
roka to majú by minimálne tri priamo v meste a jeden v neïalekej Ivánke
pri Dunaji. Ako boom hypermarketov
vnímajú Bratislavèania, to sme sa ich
spýtali na ulici.
Juraj M., polygraf: Je to obrovský skok
dopredu. Doteraz Bratislavèania chodili
nakupova do Viedne, take otvorenie
hypermarketov a shopping centier v Bratislave je len na prospech obyvate¾ov
mesta. To, e Bratislavèania nakupujú radi, potvrdzujú rady na hraniciach, èi preplnené Tesco alebo Carrefour.
Henrieta H., tudentka: Kadý Bratislavèan to ocení. Veï tie ceny v bratislav-

Èo hovorí ulica
ských obchodoch boli doteraz absolútne
nehorázne. A nový hypermarket v Petralke donútil ís obchodníkov s cenami
dole. Èím viac hypermarketov tu bude,
tým lepie pre zákazníka.
Mária P., dôchodkyòa: Mne sa to páèi.
Keï robia akciu, tak sa tam oplatí ís aj
cez celé mesto. V iných obchodoch to
majú vetko strane drahé.
Jozef M., stavbár: Èo by sa mi to ne¾úbilo. Dobre to je, majú tam dobré ceny,
len ich je v Bratislave málo. V Dúbravke
a v Karlovke vak niè také nie je. A do
Petralky je to predsa len ïaleko.

Hana C., úradníèka: Mohli by ich
postavi viacej, pretoe taký Carrefour je
stále plný ¾udí z okolia a Bratislavèania
sa tam ani nedostanú. Ak sa otvoria
ïalie, tak sa to hádam zlepí a bude tam
menej ¾udí.
Oto H., uèite¾: Mne sa to nepáèi,
pretoe tie hypermarkety znièia naich
obchodníkov a potom ovládnu trh. Teraz
sú síce lacné, ale èo bude o rok-dva, keï
tu budú ma monopol.
Ján W., obchodník: Je to najlepia
cesta, ako privies na mizinu slovenské
obchody. Veï tie si nemôu dovoli predáva tovar za také nízke ceny, ako to
robia v hypermarketoch. Takto asi slovenskí obchodníci rýchlo skonèia. (lav)

Klzisko bude
na námestí
aj tento rok
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STARÉ MESTO
Mestská èas Bratislava - Staré
Mesto pripravuje aj v tomto roku
pre vetkých priaznivcov rekreaèného korèu¾ovania prevádzku verejného umelého klziska. Ako spresnil
starosta Starého Mesta Andrej
Ïurkovský, v tomto roku by klzisko
u malo by sprístupnené v celom
rozsahu, to znamená na ploche
20x40 metrov. Umoní to kolaudácia
stavby podzemných garáí pred
Hotelom Carlton, ktorá by sa mala
ukonèi na prelome októbra a
novembra.
Verejné umelé klzisko Starého Mesta
bude pravdepodobne intalované poèas
prvého adventného víkendu okolo 25.
novembra. Jeho prevádzka toti èiastoène závisí od vonkajích klimatických
podmienok. Technické zariadenie klziska
umoòuje výrobu umelého ¾adu pri
teplote okolo 10 - 12 stupòov Celzia.
Mestská èas Staré Mesto zakúpila
klzisko vlani na jeseò zo sponzorských
príspevkov firiem Heineken Slovensko,
S.I.T. a Globtel GSM ako jednu z atrakcií miléniových silvestrovských osláv v
centre Bratislavy. Jeho prevádzku u
financuje z vlastného rozpoètu. Aj preto
bude tohto roku vstup na klzisko opä
zdarma. Minulý rok mala ¾adová plocha
ve¾ký úspech. Niektoré bratislavské
koly na nej dokonca organizovali
netradièné hodiny telesnej výchovy.
Pod¾a A. Ïurkovského bude klzisko v
posledný deò roku opä súèasou ve¾kého silvestrovského programu, ktorý
pripravuje mestská èas Staré Mesto.
Prvé informácie o programe silvestrovských osláv by mali zverejni v
najbliích dòoch.
(miv)

Zlatí bratia zo
Sydney dostanú
Cenu Bratislavy

BRATISLAVA
Bratislavská mestská rada na svojom
septembrovom zasadnutí v prvom bode rokovania odporuèila mestskému
zastupite¾stvu udeli Cenu hlavného
mesta SR Bratislavy olympijským
víazom zo Sydney bratom Petrovi a
Pavlovi Hochschornerovcom.
Mestská rada prerokovala aj návrh zásad
tvorby rozpoètu hlavného mesta na rok
2001. Primátor Bratislavy Jozef
Moravèík kontatoval, e zásadným
problémom zostavovania rozpoètu je
vye pämiliardová priama zadlenos
mesta, prièom ïalie starosti vyplývajú
pre Bratislavu z vysokých úverov a prevzatých záruk. Preto bude vyrovnaný
rozpoèet na budúci rok radikálnym zásahom do hospodárenia mesta a bude sa
da dosiahnu len zníením nákladov o
300 miliónov korún. Tento materiál
odporuèila mestská rada dopracova o
prednesené pripomienky a zastupite¾stvu
vzia na vedomie.
Mestská rada schválila aj stanovisko,
aby v novom zákone o Bratislave boli
potvrdené orgány samosprávy na úrovni
17 mestských èastí a prijaté v súèasnej
platnej truktúre.
Väèinou hlasov schválila aj návrh, aby
v rámci sústavy samosprávy vyích
územných celkov bol z Bratislavy
vytvorený samostatný samosprávny
vyí územný celok v jej súèasných
hraniciach.
(brn)

V Starom Meste
bude 22 okrskov
pre referendum
STARÉ MESTO
Na odovzdanie hlasovacích lístkov a
na sèítanie hlasov v nadchádzajúcom referende bude na území mestskej èasti Bratislava - Staré Mesto
vytvorených celkom 22 okrskov.
Referendum sa uskutoèní v sobotu
11. novembra 2000 od 7.00 h do
22.00 h.
Kadý obèan si môe na miestnom
úrade v úradných hodinách overi, èi
je zapísaný v zozname oprávnených
obèanov na hlasovanie v referende.
Môe tie poadova doplnenie údajov, alebo vykonanie opráv chybných
údajov po predloení prísluných dokladov. Oprávneným obèanom, ktorí
nebudú môc hlasova v okrsku, v
ktorom sú zapísaní do zoznamu, vydá
miestny úrad na ich iados hlasovací
preukaz.
Miestnosti na hlasovanie v 22
okrskoch Starého Mesta budú na
nasledovných miestach: Z karniclova 1, tátna jazyková kola Palisády
38, Z Nedbalova 4, Miestny úrad
Obchodná 52, Z Jesenského 6, administratívna budova Nábr. arm. gen.
L. Svobodu 1, Z Mudroòova 83, Z
Dubová 1, Taneèná kola Gorazdova
20, Z Hlboká cesta 4, Únia ien
Slovenska tefánikova 4, Z Jelenia
16, Senior Centrum Záhrebská 9, Z
Vazovova 4, Klub dôchodcov Radlinského 51, Z Lazaretská 3, Z Grösslingová 48, Gymnázium Grösslingová 18.
(miv)
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Kultúrne leto v znamení ve¾kých projektov
STARÉ MESTO
Staromestské kultúrne leto 2000, ktoré
sa konalo od 23. júna do 23. septembra
pod názvom Letné stretnutia, je
definitívne minulosou. Vyvrcholilo
ve¾kou módnou show na Hlavnom námestí, ktorá akoby symbolizovala
tohtoroènú dramaturgiu.
Predstavitelia mestskej èasti u na jar s¾ubovali ve¾ké umelecké projekty, ktoré presiahnu ïaleko za hranice nielen Starého Mesta,
ale aj Bratislavy. Takými bola u tradièná
výstava Socha a objekt, medzinárodný festival divadelných vysokých kôl Projekt
Istropolitana, symbolický korunovaèný
sprievod po historickej korunovaènej ceste,
ve¾kolepá Fiesta Latina, happening k
cisárovým narodeninám, ale aj Dni majstrov umeleckých remesiel. Mono sa popri
týchto ve¾kých projektoch dostali nie-ktoré
tradièné cykly do ústrania. Ich skalní
fanúikovia si ich vak nali, èi u to boli
tvrtkové veèery v Zichyho paláci, dezová
loï, letní taneèníci na Frantikánskom
námestí, koncerty mladých slovenských
interpretov na Ventúrskej alebo cyklus
vánej hudby na Kalvárii.
Vo ve¾kých umeleckých projektoch bude
pokraèova aj budúce leto. Je preto
pravdepodobné, e opä spojí sily s niektorými z tohtoroèných partnerov, ktorými
boli napr. agentúra ArtLines, Mestské
múzeum, C. a K. komorný orchester,
Ú¼UV, VMU, ZOE èi Zdruenie priate¾ov latinskoamerickej kultúry. (miv)
FOTO - M. Betková,
Z. Zemanová, T. Hulík

STARÉ MESTO
Staromestské miestne zastupite¾stvo
schválilo tento rok v máji zásady
parkovacej politiky v Starom Meste,
ktoré majú riei neuteený stav dopravy v centre mesta. Koordinaèná skupina, ktorá sa stará o ich zavádzanie
do praxe, hodnotila doterajiu realizáciu.
V súvislosti s rozvojom cyklistických trás
a zariadení vypracovala Bratislavská parkovacia sluba (BPS) projekt parkovísk a
stojanov pre cyklistov a v auguste osadila
prvých 13 experimentálnych stojanov.
Mestská èas prijala veobecne záväzné
nariadenie, ktorým sa obyvate¾om centra
poskytuje mimoriadna z¾ava na vyhradené státie v zóne. Obyvate¾om, ktorí spåòali poadované kritériá, doteraz pridelili
28 parkovacích miest po 6000 korún.
Mestská èas tie skrátila monos vjazdu do peej zóny z 10. na 9. hodinu a
sprísnila kontrolu na vjazde. K zlepeniu
dopravnej situácie v oblasti idovská Mikuláska ulica by mala prispie zmena
organizácie dopravy, ktorá vytvorí viac
parkovacích miest a zjednosmerní premávku v niektorých úsekoch.
Na optimálne vyuitie vnútroblokov a
dvorov urobila BPS prieskum plôch a vyuitia dvorov a mimoulièných priestorov
v zóne. Na základe ïalej analýzy bude
moné zisti celkovú kapacitu plôch pre
parkovanie mimo ulièného priestoru.
BPS tie spracovala aktualizovaný projekt parkovacích státí a dopravného znaèenia v zóne s dopravným obmedzením.
V najbliom èase sa uskutoènia prípravné a tudijné práce, ktoré overia optimálny postup realizácie zásad parkovacej
politiky, v prvom rade tie, ktoré èo najskôr
zlepia parkovanie v centre mesta. V tejto
súvislosti prichádza do úvahy efektívnejie vyuitie dvorov a rieenie otázok
zásobovania obchodov, ale aj koordinovanie vyuitia súèasných alebo budovaných garáí s parkovaním na ulici. Spolu s
týmito opatreniami sa preskúma aj monos zavedenia zóny s 30-kilometrovou
rýchlosou na väèích plochách centra
mesta. Dodriavanie disciplíny je vak závislé od legislatívnych opatrení umoòujúcich primeraný zásah proti nedisciplinovaným vodièom. Na podkladoch a novelizácii prísluných zákonov v súvislosti s
touto úpravou sa u pracuje.
(pp)

Pre deti telesne
znevýhodnené
postavia dom

KARLOVA VES
Zaèiatkom októbra na Mokrohájskej ulici poloili základný kameò
nového domova pre telesne znevýhodnené deti. Dom, v ktorom nám
je dobre postavia z prostriedkov zo
zbierky spoloènosti McDonald´s
Slovensko.
Okrem dobrovo¾ných príspevkov návtevníkov retaurácií venuje McDonald´s
na výstavbu domu aj peniaze vo výke
50 percent získaných z predaja najznámejieho produktu Big Mac poèas
tzv. Founders Day, ktorý u tradiène podporujú osobnosti spoloèenského a
kultúrneho ivota.
Dom, v ktorom nám je dobre je projekt, ktorý vznikol v minulom roku z
iniciatívy Domova sociálnych sluieb
pre deti Gaudeámus na Mokrohájskej
ulici. Telesne znevýhodnené deti sú
vychovávané v rôznych domovoch a
ústavoch, ktoré nikdy nemôu nahradi
starostlivos akú poskytuje rodinné
prostredie, komentuje vznik mylienky Dagmar Vatolíková z Domova Gaudeámus.
Princípom projektu je, e limitovaná
skupina detí, tri a pä, sú zaradené do
rodinného prostredia, kde ich vychovávajú tzv. profesionálni rodièia. Rodièia
boli vybraní na základe prísneho
výberového konania a testov, aby
vedeli deom poskytnú nielen materiálne zabezpeèenie a istotu rodiny, ale
poskytli im starostlivos a výchovu aké
si tieto deti vyadujú. Rodina bude i
v dome, ktorý postavia práve zo
zbierok a prostriedkov spoloènosti
McDonald´s.
(int)

Bitka o Napoleonský vàok bude pokraèova
STARÉ MESTO
Miestne zastupite¾stvo mestskej èasti
Staré Mesto schválilo urbanistickú túdiu zóny Mudroòova ulica Juhozápad.
Napokon jediným problematickým
bodom sa ukázalo hlasovanie o regulaènom bloku è. 34, za ktorým sa skrývala parcela na Radvanskej ulici 1,
známa v poslednom èase tie ako
Napoleonský vàok.
Predaj tohto pozemku súkromným vlastníkom schválili poslanci u v decembri
1997 aj s povinnosou prevzia záväzok
súdneho sporu vo veci výpovede pôvodnému nájomcovi, s ktorým Staré Mesto
viedlo zdåhavý súdny spor o odstránenie
UNIMO buniek. K odpredaju tohto
pozemku dolo aj preto, e v územnom
pláne nebol urèený na vyhradenú zeleò,
port alebo rekreáciu, ani na inú funkciu,
ktorá by signalizovala zámer prebudova
túto plochu na turisticky atraktívne
miesto.

Do peej zóny
je moný vjazd
len do 9. hodiny

Neskôr sa proti investiènému zámeru
nového vlastníka zdvihla vlna odporu zo
strany viacerých obyvate¾ov tejto lokality, ktorá vyvrcholila zaloením Zdruenia
obèanov Fialkové údolie a podpisom
petície. Mestská èas preto aj v záujme
presného definovania tohto územia pre
prípadné investièné aktivity ïalích
stavebníkov a samotných obyvate¾ov
dala vypracova urbanistickú túdiu.
Urbanistickú túdiu spracovali pre spomínaný pozemok v troch variantoch. V
hlasovaní poslancov získal väèinu hlasov druhý variant. Ten ráta s postavením
polyfunkèného bytového domu s obchodnými slubami, priestormi technickej
infratruktúry a sta-tickej dopravy so tyrmi nadzemnými a dvomi podzemnými
podlaiami. V podzemných garáach
bude miesto pre 117 automobilov.
Zástupcovia obèianskeho zdruenia
povaujú toto rozhodnutie za svoju
prehru, pretoe pod¾a ich názoru ide o

najhorie moné rieenie pre danú lokalitu. Zároveò sa vyjadrili, e sa o revíziu
rozhodnutia poslancov budú uchádza u
starostu mestskej èast Staré Mesto, v
Národnej rade SR a dokonca na medzinárodnom súde v trasburgu.
Pod¾a viacerých poslancov, ktorí druhý
variant podporili, vak mestská èas iba
potvrdila svoje kladné záväzné
stanovisko, ktoré u raz vydala v èase,
keï nebol známy iadny odpor obèanov,
ani iný dôvod pre jeho nevydanie. Staré
Mesto si bolo vedomé narastajúcej potreby podrobnejej regulácie tohto územia,
ako to stanovuje územný plán. Bolo by
neetické preda záujemcovi pozemok,
vyda k jeho zámeru záväzné stanovisko
a potom mu znemoni získa územné
rozhodnutie na realizáciu pôvodného
investièného zámeru, kvôli ktorému sa o
pozemok uchádzal. Tieto argumenty
pravdepodobne najviac zaváili aj pri
rozhodovaní poslancov.
(miv)

Kúpite v novinových stánkoch

èíslo 13/2000

Krása ako devíza
rozhovor s modelkou Andreou Vereovou

Verejné toalety
reportá o bratislavských mestských toaletách

Pomocník
premiéra adaptácie úspeného románu v DPOH

HEX má desa
populárna hudobná skupina má u 10. rokov

Kaviareò Múzeum
gurmán hodnotí kaviareò, ktorej hrozí likvidácia

Tallin
Metropol na návteve v estónskej metropole

Èo sa deje
Program bratislavských divadiel, kín, koncertov, výstav,
klubov, pubov, diskoték od 16. do 29. októbra 2000

...a zábava nikdy nekonèí

Majú èipové
karty vôbec
nejakú výhodu
LIST ÈITATE¼A
Dopravný podnik s úèinnosou od 18.
septembra zmenil zavedený systém
tarifného vybavenia cestujúcich pouívajúcich predplatné cestovné lístky a s
ním, samozrejme, aj spôsob ich kontroly. Dritelia èipových kariet u pri
kúpe mesaèníka nebudú dostáva
obvyklý kupón s ochrannými znakmi,
ale namiesto neho dostanú potvrdenie
o zaplatení slúiace ako doklad pre
daòový úrad, nie vak pre kontrolujúceho revízora. Vetky potrebné
údaje toti pracovníèka DP zapíe do
samotného èipu karty. Revízori potom
budú chodi s prenosnými èítaèkami
kariet, ktoré im prezradia, kto má
platný èasový kupón a kto nie.
Predstava, e svoju vlastnú IÈK budem
musie na nieko¾ko sekúnd pusti z rúk a
necha napospas nevyspytate¾nému revízorovi, mi nie je ani trochu sympatická.
Vôbec im toti nedôverujem a som si
istý, e keï bez mihnutia oka dokáu
vybera lacnejie pokuty do vlastného
vrecka, nie je pre ich svedomie iadnym
problémom nájs si nejakú malichernos
a zhaba kartu kadému, kto sa im
znepáèi napríklad preto, e vyuije svoje
právo a poaduje, aby mu revízor dal k
nahliadnutiu svoju identifikaènú kartu.
Záznam na èipe karty bude na rozdiel od
papierového kupónu ove¾a citlivejí na
rôzne druhy pokodenia a pokojne sa
vám môe sta, e jedného pekného dòa
zistíte, e vaa karta je neplatná a cestujete naèierno, aj keï ste zaplatili.
V tejto súvislosti sa èoskoro môe sta
zaujímavou aj ponuka tzv. nekoneèných
kariet. ikovných ¾udí, ktorí èoskoro
prekuknú systém, je naozaj dos. Pochybujem, e by mal Dopravný podnik svoju
technológiu nejako lepie chránenú ako
Telekomunikácie, ktoré svoj boj s
nekoneènými kartami vedú síce rázne, ale
bezvýsledne. Ko¾ko to vlastne bude celé
stá? Okrem èítaèky pre kadého revízora
bude treba vybavi novou technikou
predajné miesta a umiestni k nim aj
nieko¾ko èítaèiek urèených pre verejnos,
pretoe len z poh¾adu na vau kartu
rozhodne nezistíte, dokedy máte zaplatené.
Kadoroène riadite¾ Dopravného podniku
vzdychá v médiách, ako musia vyi z
malého rozpoètu, ako im výka cestovného nepostaèuje na pokrytie nákladov,
ko¾ko stoviek miliónov museli investova
do nového systému èasových pásiem,
ko¾ko automatov padlo za obe vandalom
a tak ïalej. V súvislosti s tým by som teda
oèakával nejaké výraznejie náznaky
etrenia, h¾adanie vnútorných rezerv a
snahu o vyiu efektivitu práce.
Rado Ondøejíèek

Ako ma Gustl Gebhard objavil pre plávanie
a vyhrali sme prvé slovenské majstrovstvá
Pretoe zo vetkých portov sa mi
najviac páèilo plávanie, vstúpil som do
portovej jednoty, ktorá mala plavecké
drustvo. Jedného dòa ma v Grösslingu pod sprchou oslovil vysoký, dobre
stavaný mladý mu. Videl som a
pláva, povedal, Ide ti to celkom
dobre! Nechcel by si pláva budúcu
nede¾u na pretekoch DSK (Deutscher
Schwimmklub pozn. M.O.)? Áno, rád,
ale neviem skoèi hlavièku a ani
urobi otoèku, odpovedal som. So slovami Poï, to ti hneï ukáem, ma
odprevadil spä k bazénu.
Takto ma Gustl Gebhard, prezývaný aj
Aujust objavil pre plávanie. Nasledujúcu
nede¾u som prvý raz tartoval. Bol som
celý vzruený, hoci vôbec o niè nelo. V
poradí tretí bol pretek na 100 m prsia, a
pretoe sa prihlásilo sedem plavcov, muselo sa pláva v dvoch rozplavbách. Spolu s Gebhardom sme boli zaradení do
prvej.
Hneï od tartu prvých 25 metrov plával
Aujust motýlika (vtedy to bolo dovolené)
a a do obrátky bol 4-5 metrov predo
mnou. V ¾avom krajnom pruhu ma zasahovali aj vlny z jeho dráhy, aj od okraja

Bratislava kedysi...
bazéna. Nikdy vo svojej plaveckej kariére
som sa to¾ko nenapil, ale vydral som,
bojoval a dlhými tempami som sa prepracoval na úroveò Gebharda a bol som prvý
v prvej rozplavbe. V druhej rozplavbe
tartoval Frodl, môj budúci rival.
V rozplavbe nemal konkurenciu a bez
námahy vyhral. Pretoe sa plávalo len na
èas, poradie bolo nasledovné: 1. Gebhard,
2. Manderla, 3. Frodl.
V lete sme trénovali na petralskom
Lide, kde mávali tréningy aj vodnopólisti. Raz im chýbal druhý brankár, a
tak ma poprosili o záskok. A zase mi
Gustl, ktorý bol aj brankárom národného
vodnopólového mustva, ukázal, èo
treba robi. Hrali sme a v jednej chvíli
bol Pluni Schmuck nekrytý pred bránkou. Ako hráè èeskoslovenského vodnopólového mustva mal obávaný úder,
kde strelil, tam tráva viac nenarástla.
Strela u letela na mòa, vyskoèil som a
skôr, ako som stihol vystrie ruky, udrela
ma lopta priamo do tváre. Najprv som si
myslel, e som priiel o hlavu, potom

som poèul spieva anjelské chóry. Zdá sa
vak, e som zlá zelina, lebo po krátkej
chvíli som bol zasa v poriadku.
Potom sme trénovali na prvé slovenské
majstrovstvá v samostatnom Slovensku.
Musel som sa vzda tenisovej kariéry,
lebo z tenisu som mal pravú ruku silnejiu, take som pri plávaní vdy driftoval
do¾ava. Do náho klubu pribudlo ve¾a
plavcov, ktorí sa vrátili z Èiech a Moravy
spä do Bratislavy. Aj z iných jednôt
prichádzali nemecky hovoriaci plavci do
Nemeckého plaveckého klubu.
A tak sme na prvé slovenské plavecké
majstrovstvá v Trenèíne nastúpili v silnej zostave a vyhrali sme s prevahou
vetky súae, v mnohých dokonca
vetky tri prvé miesta. V mojej disciplíne - 200 m prsia mui - bol prvý
prirodzene Gebhard, Frodl bol tentoraz
druhý a ja tretí. Aj prsiarska tafeta DSK
na 4 x 100 m, v ktorej som plával,
zvíazila a stala sa majstrom Slovenska.
Ná klub získal na týchto majstrovstvách
viac bodov ako vetky ostatné plavecké
jednoty spolu.
Z knihy Fritza Manderlu Autobiographie
preloila Marianna Oravcová

Bourbon - dobrá retaurácia na okraji mesta
Keïe v centre mesta nezostala takmer
jediná retaurácia, do ktorej ete nevkroèili nohy naej hodnotiacej úderky
a nové pribúdajú akosi pomaly, musíme obèas za pohostinskými zariadeniami chodi a na okraj alebo
celkom za mesto. Aj tentoraz sme sa vydali na druhý koniec Bratislavy, aby
sme otestovali jednu z nedávno otvorených retaurácií.
Nájdete ju ved¾a Roòavskej ulice, presnejie povedané na ulici Za tehelòou. Ak
pôjdete smerom von z Bratislavy, uvidíte
po pravej ruke tesne pred obchodným
centrom Soravia budovu s výrazným èerveným neónovým nápisom. Na jej prízemí sa nachádza retaurácia Bourbon.
Ete lepie sa zorientujete poèas tmy,
pretoe okrem èerveného neónu svieti na
budove aj výrazné lté oznaèenie retaurácie.
Priznáme sa, e v tejto obchodno-priemyselnej zóne mesta by sme takúto retauráciu neh¾adali, svojim interiérom by skôr
zapadla do historickej èasti Bratislavy.
Ve¾kému otvorenému priestoru, rozdelenému na dve èasti dominuje ve¾ký
drevený barový pult. Interiér s
marhu¾ovo-bielymi stenami v kombinácii
s moderným dreveným zariadením a
modro èalúnenými stolièkami pôsobí harmonicky a útulne. Aj keï by mono stálo
za úvahu opticky rozdeli väèí z dvoch
priestorov mono paravánmi, aby mali

Bedeker gurmána
hostia pri stoloch viac súkromia. Ale inak
sa nedá zariadeniu naozaj niè vyèíta.
Prestieranie na stoloch si tie zaslúi
uznanie, obrusy sú èisté, poháre a príbory
z jednej sady a na utretie látkové obrúsky.
Ale teraz to najdôleitejie - jedlo. Tunají
kuchár ponúka v jedálnom lístku skutoène
rozmanitý výber pokrmov, cez bravèové,
hovädzie mäso, hydinu, ryby a exotické
peciality, medzi ktorými nájdete ptrosie,
ale aj klokanie mäso, èi rôzne dary mora
ako sú mule, kalamáre a chobotnica.
Pomerne sluný je výber bielych a èervených vín, alkoholických i nealkoholických nápojov a troku nezvyèajne aj
mieaných drinkov. K tým jedlám, z
ponuky studených predjedál sme si
vybrali údeného lososa s kôprovým
dresingom, ovèí syr s paradajkou a krevetový koktail. Vetky boli chutné, jedinú
výhradu sme mali k peèivu, ktoré mohlo
by èerstvejie (chlieb bol u troku
osuený a rohlíky gumovité). Zo tyroch
polievok sme ochutnali cesnakovú krémovú v bosniaku a maïarskú rybaciu s
bielym vínom. Obe boli výborné, menej
hladný hos by sa najedol aj z bosniakovej
polievky, ale aj z maïarskej, na ktorej
kuchár rybami rozhodne neetril.
Neodpustili sme si ani teplé predjedlo a
ochutnali sme zapekanú cukinu s údeným

TELERVIS - KEOVKA
223 x 80 mm

lososom, ampiòónmi a údeným syrom.
Opä bez výhrad. A potom u priiel èas
na hlavný chod. Rozhodne sme pri naom
výbere neobili exotické ptrosie a
klokanie mäso a vybrali sme si ptrosie
medailóniky na rozmaríne a klokanie
medailóniky na grile s citrónom a èerstvou grilovanou zeleninou (baklaán,
cukina, ampiòóny a paprika). Rozhodne
odporúèame. Pôvodne sme si chceli da aj
jednu z omáèok, no na odporúèanie èaníka sme sa jej zriekli, aby sme nechali
vyniknú samotnú chu mäsa. Ochutnali
sme aj po¾ovnícke medailóniky (jelenia
svieèkovica s hrukou a brusnicami) s
domácou mozaikovou kned¾ou a ragú z
diviaka na èervenom víne. Keïe nás
bolo viac zvládli sme ete bravèovú
plnenú rolku s ryou a horárske
medailóniky zo svieèkovice z diviaka.
Vetky jedlá boli výborné a èo je tie
dôleité, na tanieri esteticky poukladané.
Pred závereènou kávou sme ete zo vednej ponuky dezertov ochutnali jablkovú
palacinku so smotanou a brusnicami.
Èo sa týka obsluhy, zo zaèiatku èaník
akoby nestíhal, aj keï bola retaurácia
poloprázdna, no po chvíli sa pripojil ïalí
obsluhujúci a u to bolo lepie.
Retaurácia Bourbon nás milo prekvapilo
a aj keï leí na okraji Bratislavy, na perifériu náho rebríèka rozhodne nepatrí.
0000

Maximálny poèet: 5 hviezdièiek
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Napísali ste nám
Problém MHD na sídlisku Dlhé Diely nie
je tým, ktorých sa to týka, neznámy.
Zatia¾ ho zabezpeèuje autobusová doprava, ktorá vzh¾adom na nárast obyvate¾ov
v tejto lokalite Bratislavy u nestaèí.
Prednosta Miestneho úradu v Karlovej
Vsi sa vyjadril, e spojenie tohto sídliska s
celou sieou MHD v Bratislave by mala
riei doprava elektrièkami. Nie je mi
známe, na základe akého odporúèania sa
tento spôsob dopravy pre Dlhé Diely
ukazuje ako vhodný. Realizácia elektrièkovej trate v uliciach, ktoré neboli a nie
sú na tento druh dopravy vybudované, nie
je efektívna a nemôe vies k zníeniu
zahusovania dopravy. Skôr naopak. Na
Dlhých Dieloch sa hlavné cestné komunikácie stavali tak, aby sa tu mohla realizova MHD pomocou trolejbusov. O
tomto zámere svedèia aj ståpy verejného
osvetlenia, na ktorých by mal by naintalovaný energetický rozvod pre trolejbusy. Ak o tejto skutoènosti nie je kompetentným ¾uïom niè známe, je mi ¾úto. Na
základe akej informácie sa prilo k záveru,
e trolejbusová alebo autobusová doprava
by potrebovala na vybudovanie ove¾a
viac financií ako na vybudovanie MHD
pomocou elektrièiek? Obávam sa, e tí,
ktorí o tejto veci majú rozhodnú, nie sú
seriózne oboznámení o tom, ko¾ko stojí v
súèasnosti elektrièka, trolejbus èi autobus
urèený pre MHD.A ete nieèo.
Bratislavská elektrièková doprava je
neastne obmedzená svojím atypickým
rozchodom ko¾ajníc 1000 mm, ktorý
jednoducho zdedila. U teraz je zrejmé, e
tento rozchod bude treba zmeni na írku
rozchodu, ktorý sa pouíva v celej
Európe. Postavi ko¾ajisko pre Dlhé Diely
v terajom rozchode by bolo doslova
vyhadzovaním peòazí. Verím, e si zodpovední ¾udia tieto argumenty premyslia a
budú kona tak, ako im káe ich odborná
erudícia a zdravý rozum. Na vyhadzovanie peòazí v dnenom èase naozaj
nemáme. Frantiek Poljak, Petralka
~ ~ ~
S alhoholom sa v naom meste môeme
stretáva rôznymi spôsobmi.Podáa sa v
mnohých zariadeniach, ktoré sú vak priamo na takýto druh zábavy a sebauvo¾nenia urèené. Avak stále viac a viac sa
stáva, e ¾udia alkohol konzumujú priamo na verejných priestranstvách. Touto,
ako ste si urèite u vimli, sa nevyhla ani
Bratislava. Chcel by som poukáza na
stále zhorujúci sa stav v mojej rodnej
mestskej èasti Karlova Ves. Pitím alkoholicých nápojov na lavièkách v èasti Nad
Lúèkami tu alkoholici znehodnocujú
vzh¾ad pekného prostredia na skoro
západnom okraji Bratislavy. To sa ete dá
znies, ale èloveku sa hneï zaène obraca
alúdok, keï pri lavièkách v inak peknom
parku nachádza f¾ae, plechovky, cigaretové ohorky a teraz nechcemnegustiózny,
ale aj zvratky. Nemyslím si, e sa toto
vetko dotýka len mòa a e som nejaký na
vysokej úrovni ijúci èlovek. Som obyèajný v paneláku bývajúci tudent, ktorý sa
vak s týmto problémom stretáva dennodenne. Naozaj sa nenájde nikto, kto by
presvedèil alkoholikov, aby sa správali,
ako sa na ¾udí patrí? Nedávno som si vimol poriadkovú políciu, ako robí poriadok. O nieèom sa rozrpávali, trochu sa
zasmiali na druhý deò bolo vetko opä na
pôvodnej ko¾aji. Alkoholici demoralizujú
svojim správaní deti, ktorých je v tejto
mestskej èasti neúrekom. A keï sa vonku
ochladí, ukryjú sa v niektorej z panelákových bránb a neporiadok robia tam.
Viacerí ¾udia u skúali kontaktova políciu, ale tá si od nichhneï pýta meno,
adresu, telefón. A nikto im nezaruèí, e sa
to nikto okrem polície nedozvie.
Miroslav ., Karlova Ves

RUINOV
Mestská èas Ruinov v týchto dòoch
zaèala s ohlásenou rekontrukciou
Dulovho námestia. Jeho globálna
obnova má vyriei dopravno-prevádzkové problémy námestia a
zmeni tento priestor do takej
architektonicko-výtvarnej podoby,
aby vyhovoval potrebám rozvoja
mesta. Na rekontrukciu je z rozpoètu
mestskej èasti Ruinov na tento rok
vyèlenených 15 miliónov korún.
Rekontrukcia Dulovho námestia, ktoré
sa nachádza na peom ahu z autobusovej stanice Mlynské Nivy na centrálne trhovisko na Mletièovej ulici, sa
uskutoèní vo dvoch etapách. Prvá spoèíva v úprave a obnove samotného námestia, druhá poèíta s rekontrukciou
Kvaèalovej ulice a je spojená aj s
úpravou parkovacích miest. Staré plochy budú vybúrané, vybudovaná bude

kanalizácia a systém odvodnenia, fontána bude zrekontruovaná. Spevnené
plochy budú vydládené kamennou
dlabou prepájajúcou v pravidelných
obrazcoch plochu námestia. Na východnej strane námestia bude dlaba vystriedaná plochami zelene.
V centre námestia bude umiestnený
kruhový oddychový priestor s fontánou
tie v tvare kruhu a v dlabe vybudovaným osvetlením. Súsoie, ktoré kedysi
stálo mimo fontány bude osadené do jej
centra. Rovnako sa zmení i vodný reim
fontány a zeleò bude doplnená do kompaktného stromoradia. Súèasou rekontrukcie je i rozmiestnenie atypických
prvkov verejného osvetlenia a lavièiek.
Dulovo námestie predstavuje pod¾a
názoru ruinovskej samosprávy vhodne
situovaný priestor pre vytvorenie lokálneho centra miestneho a celomestského
významu s atraktívnou funkènou

náplòou a optimálnou peou i dopravnou
dostupnosou. Doteraz, napriek významu a atraktivite danej lokality neboli
jasne definované spevnené plochy a
peie priestranstvá, ktoré sa prelínali s
plochami statickej dopravy. Námestiu
chýbal jasný architektonicko-výtvarný a
prevádzkový koncept. Drobná architektúra a urbanistický mobiliár boli zdevastované, neudriavané, stánkový predaj
sa rozvíjal ivelne. Existujúca zeleò bola
rovnako èiastoène zdevastovaná, parkoviská v lokalite nedostaèujúce, parkovalo sa na chodníkoch a pri¾ahlých
priestoroch, obsluná doprava sa prelínala s peím pohybom. Stavebno-technický stav spevnených plôch námestia,
verejné osvetlenie a verejná zeleò boli
teda evidentne nevyhovujúce a tieto
nedostatky boli vánou prekákou plnohodnotného fungovania Dulového
námestia.
(sab)

U neplate prenájom
a kúpte si BYT
v blízkosti Obchodného centra
DANUBIA a jazera Dradiak

garsónky
20,50 m2 + loggia 470 000,-Sk
1-izbové byty od 34,50 m2
773 000,-Sk
2-garsónky
49,10 m2
994 000,- Sk
2-izbové byty od 61,80 m2 + loggia 1 213 000,- Sk
3-izbové byty od 71,90 m2 + loggia 1 430 000,- Sk

Vyuite monos pridelenia pôièky
do konca roku 2000 zo
TÁTNEHO FONDU
ROZVOJA BÝVANIA!!!
Informácie: EURO-BUILDING, a. s.
07 / 52 444 524,517
0903 215 360

halibut
5,2x5cm
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BRATISLAVA
V predchádzajúcich èíslach sme uverejnili poznatky anonymného autora,
ktorý prostredníctvom internetu zverejnil poznatky o èinnosti dopravnej
polície v Bratislave. Dnes, po overení a
doplnení, prináame ïaliu èas nástrah, na ktoré si treba da pozor a
ktoré iste ocenia nielen bratislavskí
motoristi.
GAGARINOVA ULICA: Zákaz odboèenia do¾ava pri bare Carissomo cez
dvojitú plnú èiaru pred semaformi smerom na sídlisko. Èastá kontrola!
DOLNOZEMSKÁ - SEMAFORY
PRED EKONOMICKOU UNIVERZITOU: Pri odboèovaní do¾ava na parkovisko koly je niekedy ve¾mi obane
prejs, pretoe treba dáva pozor na
vozidlá prichádzajúce z protismeru a èasto
sa stihne prejs, a keï naskoèí èervená.
POD PRÍSTAVNÝM MOSTOM:
Miesto, kde sa vychádza na Dolnozemskú cestu, je hodné pozornosti, pretoe je
tam dopravná znaèka STOP!
PRIEVOZSKÁ ULICA (za odboèkou
na Jarabinkovú - pred hotelom Astra):
pravidelne odahované autá, parkujúce v
nevýrazne oznaèenom jazdnom pruhu
BUS.
PRI VÝJAZDE Z PODJAZDU NA
STAROMESTSKEJ SMEROM DO
MESTA (na Nám. 1. mája): Zákaz
odboèi doprava (na Vysokú ulicu).
POD MOSTOM LAFRANCONI: Pri
prechádzaní semaforom sa prísne kontroluje oranová!
NÁMESTIE SLOBODY PRED
STROJNÍCKOU FAKULTOU: Nesmie sa parkova na chodníku!
MOKROHÁJSKA CESTA (v blízkosti
intitútu pre telesne postihnutú mláde):
Pozorovanie prejazdu cez svetelnú kriovatku a následné rýchle vytartovanie
policajného Renaulta, Favorita alebo
VW Golf.
VAJANSKÉHO NÁBREIE (v blízkosti sochy ès. leva): Polícia pozoruje
prejazd na èervenú!
KRIOVATKA ZA KASÁRÒOU:
Sporná kriovatka! Nie je tu zákaz
odboèenia v¾avo, ale len informatívna
znaèka radenia sa do pruhov!
VAJNORSKÁ - KASÁREÒ: Odahovanie zle zaparkovaných vozidiel (napr.
auto, ktoré parkuje s kolesom na chodníku).
(lau)

Zaèala sa rekontrukcia Dulovho námestia,
ktorá bude stá asi 15 miliónov korún

D

Ïalie policajné
nástrahy
pre motoristov
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DONÁKA

POTRAVÍN DO BYTU

OBJEDNÁVKY NA:

4500 druhov tovaru
(ovocie+zelenina)
7 dní v týdni od 8.00 do 21.00 h

0903 418 400

tel.: 6531 4814, 6531 4840

Spotrebný kancelársky materiál

Kontakt:
TONERY, PÁSKY, CARTRIDGE, DISKETY, CD, PAPIER
TONEX plus s.r.o.
HEWLETT-PACKARD, CANON, EPSON,
FAX - 07/6453 1282
MINOLTA, OKI, XEROX
Mail - tonex@tonexplus.sk

PRI PRVEJ OBJEDNÁVKE 10% Z¼AVA

minimálny odber 300 Sk
z¾avy pre dôchodcov a invalidov

Semestrálne jazykové kurzy
Aj, Nj, j, Fj
50 h. 1.300 Sk
Jednoduché úètovníctvo 22 h. 1.180 Sk
Podvojné úètovníctvo 60 h. 1.950 Sk
AKADEMOS & ReVA

tel./fax: 6542 3186, 6542 5843
www.akademos.miesto.sk

PAXTOUR
52 x 70 mm

JAZMIN

otvára od 6. 11. 2000

KURZY MATEMATIKY
NA POHOVORY
NA EKONOMICKÚ UNIVERZITU

AUTOKOLA PROFIT
l

Tel.: 4488 5220, 0905 532 113, 0905 791 543

Kurzy skupiny B Kondièné jazdy
Pravidelné poúèanie vodièov
l

l

Krasòany, Hagarova 9, 831 51 Bratislava (koneè. autob. 75)

JAZMIN

otvára od 8. 11. 2000

KURZY MATEMATIKY
a SLOVENSKÉHO JAZYKA
NA POHOVORY NA S

Tel.: 4488 5003 - non stop

Kvalita za rozumnú cenu!

VÝROBA-PREDAJ-MONTÁ

DÁME DO
PRENÁJMU
KANCELÁRSKE
PRIESTORY
V RUINOVE

INTEROKNO GROUP

415 m2 za 5.400 Sk/m2/rok + 10% DPH
330 m2 za 4.900 Sk/m2/rok + 10% DPH

pre 4. roèník Z
Tel.: 4488 5220, 0905 532 113, 0905 791 543

PLASTOVÉ OKNÁ
A DVERE

FRANCÚZSKY SYSTÉM 64;*)

821 08 Bratislava, Zelinárska 4
Tel/fax: 07/5556 71 73-76

e-mail/net: mail@plastart.sk www.plastart.sk

0903 426 859
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Prevencia je
úèinnejia ako
perzekúcia

Opravné
vyúètovanie
nákladov za teplo

AD: NAPÍSALI STE NÁM
V poslednom èísle (17/2000) ste uverejnili list èitate¾ky pani Silvie Baxovej, v
ktorom dos podrádené reaguje na
zverejnené informácie o meraní
rýchlosti na bratislavských cestách.
Chcel by som pani Baxovej iba
pripomenú, e vade vo svete platí, e
prevencia je úèinnejia ako perzekúcia
a na cestách dvojnásobne.
Nech sa pani Baxová skúsi zamyslie,
kde pôjdu vodièi pomalie - èi tam, kde
uvidia stá policajta s radarom v ruke
alebo tam, kde nikoho nevidia. O èo
nám ide na cestách - aby vodièi (ale aj
chodci a ïalí úèastníci premávky)
dodriavali predpisy alebo o vyberanie
pokút?
Som (ako vodiè, ale aj ako chodec èi
cyklista) za to, aby samotná polícia
(obecný úrad?) vidite¾ne oznaèila
úseky, kde sa meria rýchlos, aby policajti otvorene a vidite¾ne stáli pri ceste,
kde merajú rýchlos. Ak aj potom niekto prekroèí povolenú rýchlos (poruí
iný predpis), treba ho prísne potresta.
To je pod¾a mòa spôsob, ako sa stanú
cesty bezpeènými. Skrýva sa a potajme kontrolova (èie nie prevencia,
lebo tá musí by otvorená a vidite¾ná) a
následne pokutova je spôsob, ako keby
v medicíne lekári mlèali o nebezpeèenstve fajèenia alebo iných neduhov (prevencia) a následne mali zvýený poèet
pacientov, ktorých budú lieèi, èie si
vylepia bilanciu príjmu od poisovne
(vyberanie pokút).
¼ubo Ostatník, Petralka

STARÉ MESTO
Vlastníci tých bytov, ktoré majú centrálne vykurovanie, dostanú v nasledujúcich dòoch opravné vyúètovanie
ná-kladov za teplo za rok 1999. Pod¾a
informácie od konate¾ky spoloènosti
H-PROBYT Lucie Krmíèkovej,
dôvodom na opravné vyúètovanie je
uvo¾nenie dotácie na teplo od
Ministerstva financií SR.
Správcovská organizácia dostala finanèné prostriedky na svoj dotaèný úèet zaèiatkom septembra tohto roku, preto
cenu tepla ete nemohla zoh¾adni vo
vyúètovaní, ktoré spracovala v máji. Pre
svojich klientov teraz pripravila nové,
tzv. opravné vyúètovanie.
S najväèou pravdepodobnosou vak
touto dotáciou sa celoploná dotaèná
politika tátu súvisiaca s cenou tepelnej
energie konèí. Opatrením Ministerstva
financií SR è. 94/1999 sa odstránil rozdiel
medzi výrobnou cenou tepla a cenou pre
domácnosti. Cenu tepla u výrobcu vak aj
naïalej bude schva¾ova prísluný cenový orgán, ktorý pritom zoh¾adòuje povolené nákladové poloky.
(miv)

PKB - osobný úèet
166 x 188 mm

VÝROBA
NÁBYTKU
NA MIERU POD¼A VAICH PREDSTÁV
kuch. linky, predsieòové a veiakové
zostavy, kancelárie, tudentské izby,
od vymerania u zákazníka a po montá
PREDAJ VSTAVANÝCH SPOTREBIÈOV
A NÁBYTKOVÝCH POLOTOVAROV

l

l

úchytky, pánty, stol. nohy, drezy, kovania, zámky
l

PREDAJ AJ NA SPLÁTKY

DREKOR s.r.o.

l

Po - Pia: 900 - 1600 h.
Ul. 29. augusta 36 A
Streda: 900 - 1800 h.
Tel./fax: 07/52 733 135, 0905 159 239

PHILIPS
1/2 strana

O vzdelávaní

Personálny lízing
riei krátkodobý
nedostatok
zamestnancov
Medzi prvými personálnymi agentúrami na naom trhu po páde eleznej
opony bola aj agentúra INFOWORK, s.
r. o., zaoberajúca sa personálnym poradenstvom. Táto agentúra pôsobí na
slovenskom trhu u nieko¾ko rokov,
pozná jeho pecifiká ,a tak aj jej produkty sú prispôsobené práve domácim
podmienkam. V centrále v Bratislave a
vo svojich poboèkách v Trnave a iline
ponúka sluby personálneho výberu,
ako aj personálneho lízingu.
O èo teda ide? Personálny lízing znamená
zapoièanie vhodného èloveka na záskok.
Agentúra je schopná nájs vhodného pracovníka u do 24 hodín. Pritom na seba
preberie kompletnú personálnu agendu a
mzdové úètovníctvo, a tým Vás odbremení
od pracovnej administratívy. Tento nadtandardný spôsob rieenia deficitu ¾udského potenciálu poèas krátkodobej neprítomnosti stálych zamestnancov alebo pri
náhlom návale práce vo firmách urèite
oceníte nielen v krízových situáciách.
Personálny výber predstavuje vyh¾adávanie nových pracovníkov vetkých profesií na základe presných poiadaviek klienta. Pracovníci agentúry uskutoèòujú väèí
poèet profesionálnych pohovorov s
kadým uchádzaèom zaradením do bázy
dát a zaznamenajú jeho schopnosti,
skúsenosti a osobnostné predpoklady. Na
konkrétne pracovné miesta vyberajú a
predstavujú len uchádzaèov, ktorí spåòajú
dané poiadavky.
Èi u ide o jednu alebo druhú slubu, postup pre uchádzaèa je rovnaký. Uchádzaè
sa najprv zaregistruje do bázy dát agentúry,
ktorá momentálne predstavuje cca 40 tisíc
potenciálnych zamestnancov. V tomto procese sa získavajú informácie o osobnostných a odborných schopnostiach a ambíciách kadého zo záujemcov o prácu.
Agentúra si tieto informácie zabezpeèuje
osobnými kontaktmi a pohovormi.
Uchádzaèa v prípade ponuky pracovného
miesta kontaktujeme telefonicky a
pozývame na interview, kde mu predstavíme pozíciu a skonfrontujeme jeho
schopnosti s poiadavkami klienta. Ak
dôjde k zhode z obidvoch strán, kandidáta
predstavíme klientovi. Je dôleité
podotknú, e celý tento proces trvá maximálne 7 dní, to znamená, e
INFOWORK dokáe vo ve¾mi krátkom
èase vyriei akútny nedostatok pracovných síl, èi u ide o trvalý pracovný pomer
alebo o doèasné rieenie deficitu ¾udského
potenciálu vo firmách.
Výhody rieenia takého typu problému cez
personálnu agentúru sú jasné:
l Rýchlos
l 3-mesaèná záruka za kandidáta, pretoe
kandidát prejde cez nieko¾ko kôl
pohovorov. V prípade problémov èi nespokojnosti s kandidátom je agentúra schopná
vymeni ho bez ïalích nákladov navye.
l iadne náklady na inzerciu, pretoe to
vetko zabezpeèí INFOWORK na vlastné
náklady
l Odbúranie administratívnych nákladov
pri prijímaní nových pracovníkov zamestnaných cez slubu personálny lízing.
Hlavnou výhodou pri tejto slube
INFOWORK-u je, e uzatvorením zmluvy
so zadávate¾om a na základe dohodnutých
podmienok agentúra na seba preberá
vetky zo zákona plynúce mzdové, daòové
a poistné povinnosti.

Napriek siedmim titulom ciele skromnejie,
vyhnú sa barái a znovu priláka fanúikov
Prehrou v Humennom 1:3 otvorili
volejbalisti VKP Bratislava nový
roèník najvyej súae, v ktorom hrali
kedysi prím - èi u pod súèasnou
znaèkou alebo pod názvom ÈH
Bratislava. Dnený ,,èervenkári na
èasy, keï ich predchodcovia vyhrávali
domácu ligu, Európsky pohár
majstrov, len spomínajú. Súèasnos je
menej poetickejia, VKP ani v tejto
sezóne nemyslí na titul.
Papierovo sme síce o nieèo slabí ako
pred rokom, pretoe nám odiiel Èech
Michálek, na druhej strane máme o rok
väèie skúseností a tie by nám mohli
pomôc, povedal na tlaèovej besede pred
zaèiatkom súae manaér a tréner VKP
Ivan Husár. Hlavným cie¾om policajtov je
preto vyhnú sa nepríjemnej barái o
záchranu, nemenej dôleitým vak zostáva aj ten, aby drustvo dokázalo pritiah-

nu na svoje stretnutie èoraz väèí poèet
divákov. K tomu by mohlo pomôc aj to,
e budeme hra lepie ako vlani,
prízvukuje Ivan Husár, ktorý pozná cestu
k úspechom: Dôleité bude udra celý
káder pohromade a chlapci musia by
ochotní na sebe tvrdo pracova.
V poslednom roèníku muskej volejbalovej extraligy reprezentoval Bratislavu aj Inter, pre toho vak bola najvyia
súa prive¾kým sústom a VKP tak zostal
osamotený. Bratislavèania budú svoje
zápasy hráva v piatok o 19. h a v sobotu
o 18. h, v pracovný deò o 18. h, posledným variantom je, e tak bude po
skonèení zápasu ien Doprastavu.
Nemení sa ani ich tradièný domov,
ktorým zostáva PKO. Napriek tomu, e
na jar sa policajti zachraòovali a v
barái, nae mesto nepríde ani v tomto
roku o európske poháre. Funkcionári

vyuili ancu prihlási sa do Pohára CEV,
kde VKP èakajú dvaja súperi (tvrtý
úèastník, nórsky Mosjoen sa odhlásil) portugalský Esmoriz GC a úspenejí z
dvojice Famagusta (Cyprus) - Sarajevo
(Bosna a Hercegovina). Zápasy základnej
skupiny organizuje práve ná zástupca a
ako termín si vybral sobotu a nede¾u, 25.
a 26. novembra. Aj tieto zápasy by mali
naim mladým hráèom pomôc výkonnostne vyrás, zdôraznil Ivan Husár.
Extraliga sa teda zaèala pred týdòom,
hrá v nej osem drustiev, ktoré sa najskôr
stretnú kadé s kadým, po nej bude
nasledova druhá èas a play-off, nového
majstra by sme mali spozna v polovici
aprí¾a. Pripomíname, e v doterajej
histórií samostatnej slovenskej ligy sa z
titulu radovali len dva tímy - sedemkrát
VKP Bratislava a raz, na jar tohto roku,
Púchov!
(mm)

Vo futbalovej
Petralke
je runo
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Prakticky od zaèiatku nového roèníka
najvyej futbalovej súae sa po
Bratislave ukalo, e len èo sa
petralskému trénerovi a manaérovi
Vladimírovi Weissovi podarí získa
zahranièné angamán (hovorilo sa o
Izraeli), má si na jeho miesto sadnú
bývalý kormidelník Senca Ladislav
Jurkemik.
Pred viac ako dvoma týdòami vak
ilinèania vyhodili trénera Jozefa Barmoa a vo¾né miesto ponúkli práve Ladislavovi Jurkemikovi. Ten prikývol a
hneï v prvom stretnutí priviedol svojich zverencov do Petralky, kde hostia
zvíazili 4:2... Nasledovali kuloárne informácie, pod¾a ktorých Vladimír
Weiss vyhlásil, e konèí s trénerstvom a
aby sa slovenský futbalový kruh uzavrel, v èase naej uzávierky bolo známe
aj to, e Petralèania sa u skontaktovali, áno, uhádli ste, s Jozefom
Barmoom...
(mm)

Divákov na tenis
prilákala a fáma
o návrate Meèíøa

Finálovým duelom Sanguinetti Schüttler 7:5, 6:1 sa v nede¾u 8. októbra skonèil tenisový turnaj ATP
Tour Tatrabanka Slovak Open s dotáciou 125 tisíc dolárov. Ïaleko od finále
nebol ani ná tenis, no Ján Krolák
nestaèil v semifinále na Schüttlera a
zostal pred poslednými dverami.
Urèitým sklamaním vak bol divácky
záujem. Úvod bol úplne bez tenisových
fajnmekrov a ako-tak sa ho podarilo
zdvihnú a avizovaným návratom Miloslava Meèíøa na kurt. Ako sa ukázalo,
bola to síce iba habaïúra, no staèilo to na
to, aby sa o turnaji zaèalo rozpráva
troku viac a víkendový program u sledovala slune zaplnená hala bratislavskej
Incheby.
(mm)
Volejbalisti VKP majú za sebou sedem slovenských titulov, ale v tejto sezóne im bude staèi ove¾a menej.
FOTO - Ján Súkup

Pri výpredajoch je obozretnos na mieste
V minulom èísle bola reè o zimnom
predzásobení ovocím a zeleninou.
Reakcia náho èitate¾a, ktorému sa
podarilo kúpi nekvalitné jablká a nemá ich ako reklamova potvrdzuje, e
naa rubrika nie je samoúèelná. ivot
sa stáva stále drahím a dôchodcovia
èi viacdetné rodiny sú vïaèné za kadú radu, ktorá im uetrí èo i len sto
korún.
Táto skutoènos ma prinútila na pokraèovanie v téme: ako uetri. Tentoraz sa
pozrieme na jesenné výpredaje. Na
mnohých výkladoch obchodov sa hrdo
prezentuje zníenie letného odevu èi
obuvi aj o 70%. Môe to by kvalitný
tovar? Môe! No pozor, ved¾a bezchybného výrobku môe by aj tovar pokodený. Nemalo by to by pravidlom, ale
stane sa.
Menej poctiví podnikatelia sa snaia
vyui výpredaje sezónneho tovaru na
zbavenie sa nielen leiakov, ale aj
výrobkov, ktoré niekto u v rámci reklamaèného konania vrátil. Preto práve pri
výpredajoch je obozretnos na mieste.
Vetko si riadne popozerajte a vyskúajte, pretoe s uplatnením reklamácie
môete ma akosti. Nápisy typu: Na

Zákazník je pán
zlacnený tovar reklamácie neuznávame
èi Reklamácie prijímame a od 500 Sk
sú právne neúèinné. Zákon nepozná pri
priemyselnom tovare výnimku zo esmesaènej záruènej lehoty - iba ak by ste
výslovne súhlasili s chybou výrobku, s
ktorou vás predajca vopred oboznámi.
Mono budete súhlasi napr. s fliaèikom
na vnútornej strane inak peknej
topánky. Pochybujem vak, e si ju hoci za zníenú cenu - kúpite, ak bude
podpätok nalomený a po prvom kroku
môete obuv vyhodi. Preto zdôrazòujem, e vás monosti reklamova
zakúpený tovar akoko¾vek zlacnený,
zbaví iba vá súhlas s chybou, s ktorou
vás oboznámia pred uzatvorením zmluvy - èie pred zaplatením. Vetky ostatné vyhlásenia predajcov, èi u ústne
alebo písomné, sú iba ich vlastným
zboným elaním.
Ak som vak na zaèiatku písala o zvýenom riziku uplatnenia reklamácie, mala
som na mysli èosi iného. Záruèná lehota
je tzv. prekluzívna: t.j. konèí sa uplynutím iestich mesiacov odo dòa predaja.

A pri sezónnom tovare je práve tu skryté riziko. Zima môe by dlhá a vy si
sandále obujete, povedzme, a v máji.
Ak sa vám po pár dòoch odlepí podráka, èi vyskytne sa iná závaná chyba,
máte smolu. Pod¾a zákona sa toti u
záruèná lehota skonèila. Je zbytoèné
hneva sa na celý svet - také sú pravidlá
hry! Ako teda vyui výhody sezónnych
výpredajov a nedoplati na to? Nu
okrem naozaj dôkladného zmyslového
posúdenia sa mi osvedèilo sezónny tovar
predsa len doma ponosi, èi u ide o
obuv alebo o odev. V zime nie je problém vyui teplo v byte a absolvova
hoci aj upratovanie v novom.
Horie je to so zimnými výpredajmi, ale
aj v lete bývajú chladnejie dni. e sa mi
to ¾ahko radí, ale je to záa? Priznávam, e vzh¾adom na svoj závratný
dôchodok vyuívam výpredaje u nás i v
zahranièí. Do kalendára si zaznaèím termín uplynutia záruky - a stráim, aby
som ho neprevihla bez odskúania.
Osvedèilo sa mi to - i keï to má za
následok, e na to musím myslie. Èo
u, keï kadá minca má dve strany!
Marta Èerná,
Fórum spotrebite¾ov

Walter v Slovane

Bývalý trénerský búrlivák Jaroslav
Walter svojho èasu vyhlásil, e ak by
mal znovu prevzia kormidlo v
nejakom slovenskom klube, bol by to
len bratislavský Slovan.
Nedávno sa tak stalo skutoènosou.
Walter je znovu v Slovane, kde má na
starostí juniorov, ale znalci slovenských
pomerov a najmä slovenských funkcionárov dvíhajú prst. Vraj je len otázkou
èasu, kedy Walter postúpi vyie... (mm)

Svetluky
boli tretie
LIPT. HRÁDOK/BRATISLAVA
V posledný septembrový víkend sa v
Liptovskom Hrádku uskutoènili majstrovstvá Európy detí v tancoch. Na
majstrovstvách sa zúèastnilo sedem
krajín - Slovensko, Èesko, Slovinsko,
Chorvátsko, Juhoslávia, Po¾sko a
Maïarsko. Bratislavu reprezentovala
taneèná skupina Haló-haló.
Po dvoch dòoch súaného tancovania
postúpili do finále tyria slovenskí zástupcovia a z nich dvaja sa dostali na
stupne víazov. V jednej zo súaných
kategórii - duo, bronzové medaily získali
Bratislavèanky Katka Plevová a Andrejka Cintulová s choreografiou Muky
Svetluky.
(pepl)

Správy z podsvetia
STARÉ MESTO
NA KRIOVATKE OBCHODNEJ A
VYSOKEJ ULICE nali zbitého a zakrvaveného 27-roèného mua z Bratislavy.
Mladý mu policajtom povedal, e neznámi mui ho vlákali do neobývaného domu
na Vysokej ulici, kde ho zbili a okradli.
Ukradli mu magnetofón, hodinky,
náramok, doklady a dokonca aj topánky.
Polícia dom na Vysokej ulici preh¾adala a
v podkroví zadrala 20-roèného M. S. z
Handlovej. Handlovèan mal na rukách a
odeve stopy krvi. Po predvedení na policajné oddelenie sa k èinu priznal.
Vyetrovate¾ ho obvinil z lúpee a sudca
ho vzal do väzby. Zraneného Bratislavèana sanitka previezla na oetrenie.
NA MÝTNEJ ULICI dvaja policajti z
PMJ vo svojom vo¾nom èase zadrali
priamo pri vlámaní do osobného auta
znaèky VAZ 2104 26-roèného Ladislava
S. a predviedli ho na policajný útvar.
NA NOVOM MOSTE neznámy
páchate¾ prepadol 24-roènú enu. Úderom päste do hlavy ju zrazil na zem a vzal
jej kabelku, v ktorej mala mobilný telefón,
platobné karty a rôzne doklady. Okrem
takmer tridsatisícovej kody ena utrpela
aj ¾ahké zranenie.
V KRÁ¼OVSKOM ÚDOLÍ na recepcii
hotela Sorea zatia¾ neznámy mu poiadal
recepènú o výmenu 60 DEM za koruny.
Keï ila vybra z peòaenky, v ktorej
bolo 36 tis. korún, peniaze, mu sa jej ju
pokúsil vytrhnú z ruky. ena sa bránila a
dolo k zápasu, pri ktorom ju udrel pito¾ou do hlavy. Na jej krik pribehol barman a druhá recepèná a spoloènými silami vytlaèili násilníka na terasu, odkia¾
uiel skôr, ako prila polícia. Tá po òom
zaèala intenzívne pátra.
PETRALKA
NA ZADUNAJSKEJ ULICI sa vlámali
do portovej predajne dvaja mládenci 16-roèný Ján K. a 17-roèný Mário P. Na
ich èinnos políciu upozornil obyvate¾
neïalekého domu a aj keï ich u nezastihli na mieste èinu, nali ich pri prepátravaní okolia. Po ïalích ich dvoch komplicoch polícia zaèala pátra. Asi o hodinu
zadrala jedného z nioch priamo pri vlámaní do auta na Lenárdovej ulici.
VRAKUÒA
NA TORYSKEJ ULICI policajná hliadka v prízemnom byte zadrala vlamaèa.
26-roèný Roman A. z Bratislavy voiel
dnu cez balkónové dvere, na ktorých rozbil sklo. Privolaní policajti votrelca vyzvali, aby vyiel von. Keïe sa k tomu
nemal, 32-roèný nadporuèík voiel do
bytu. Vlamaè ho napadol a porezal
noom. Pri zadriavaní si Roman A. zarezal do ¾avého zápästia, take ho museli
kvôli tomu hospitalizova. Policajt, ktorého zranil noom, bude práceneschopný
asi desa dní. Pri prehliadke u Romana A.
nali vye 12 tis. korún pochádzajúcich z
narueného bytu. Vyetrovate¾ ho obvinil
z trestných èinov krádee a útoku na verejného èinite¾a.
NA DUDVÁSKEJ ULICI prepadol
neznámy páchate¾ potovú doruèovate¾ku. Chytil ju za vlasy a vyhráal sa jej
zabitím, keï mu nedá peniaze. V strachu
o ivot mu dala peòaenku. Hoci pár
minút po lúpei policajné hliadky
preh¾adalil iroké okolie, páchate¾a sa
zatia¾ nepodarilo zadra.
RUINOV
NA GALVANIHO ULICI sa neznámi
páchatelia vlámali do skladu firmy M+V
Kuboviè na Galvaniho ulici v Bratislave.
Zlodeji si odniesli asi 303 kusov pneumatík, 1700 kusov plechoviek brzdovej
kvapaliny a rôzne náhradné dielce na autá
kodu Favorit, Octáviu, Felíciu. Majite¾ovi firmy vznikla koda za 1,450 milióna
korún.
(ver)

W. A. Mozart
v Preporku
nekoncertoval

Výstupy
na dva hrady

BRATISLAVA
V týchtro dòoch sa konèí 10. roèník
Výstupu na 101 hradov a zámkov
Slovenska. Tento roèník je v znamení
tureckých bojových aktivít na Slovensku. Na záver výstupov èakajú milovníkov histórie Bratislavský hrad a
hrad Devín.
Výstup na Bratislavský hrad spojený s
prednákou bude v nede¾u 22. októbra v
o 13. hodine v Korunnej vei hradu. V
sobotu 28. októbra to bude zase výstup
na hrad Devín, kde bude o 13. hodine
prednáky o hrade a podhradí. Na oboch
hradoch sa uskutoèní aj vedomostná
súa.
(brn)

Pamätníci histórie
O tom, e by W. A. Mozart v Preporku niekedy bol alebo o tom, e by tu
uskutoènil koncert, nejestvuje iadna
spo¾ahlivá správa. Ani on sám, ani
jeho otec, ani nikto z prípadného obecenstva (úèastník domnelého koncertu), nikto o takej návteve nepodal,
nezachoval správu. Len asi o 30 rokov
neskôr jeho sestra nejasne naznaèila,
e ako esroèný bol v Preporku.
Ona pri tom nebola, koncert si mohla
pomýli s iným.
Do 60. rokov náho storoèia nikto nepriiel na nápad spája Preporok s Mozartom. A vtedy si istý bádate¾ zaumienil,
e nájde miesto, kde Mozart pod¾a jeho
názoru koncertoval. Preèo sa rozhodol
tvrdi taký nezmysel práve o paláci grófa
Leopolda Pálffyho (neskôr Wachtlerovskom) na Ventúrskej ulici, dnes u nezistíme. Faktom je, e presvedèil vtedajie
vedenie mesta o svojej pravde. Ak by
vak bol malý Mozart v Preporku naozaj
hral, bolo tu mnoho iných palácov a magnátskych rodín (Esterházy, Erdödy,
Amadé, Csáky, Nyári, Apponyi, Zichy,
Aspremont, Grassalkovich, Balassa...),
kde by sa bol mohol objavi. Preèo práve
u grófa Leopolda Pálffyho?
Problém je aj v údajnom termíne údajné-

Spomienkový album

ho koncertu. Mozartov otec bol (a potvrdzuje to v listoch priate¾ovi) v Preporku
v dòoch 11. a 24. decembra 1762, do
Viedne cestoval na tedrý deò. Teda v èase, keï nebývalo zvykom usporadúva
svetské domáce koncerty. Naèo tu bol? S
kým? Preèo? Bol tu s malým synom? To
sa zo zachovaných listov nedozvedáme. A
vôbec u nie, u koho bol! V paláci grófa
Leopolda Pálffyho, ktorý sa stal maralom

a hlavným velite¾om cisárskeho vojska v
Uhorsku a v roku 1763, rozhodne nie.
Tabu¾a so zavádzajúcim nápisom na fasáde paláca na Ventúrskej 10 je prejavom
neserióznosti bádate¾ov a kompetentných
orgánov v 60. a 70. rokoch. Dnes je vak
u aj prejavom zbabelosti prizna sa, e
informácia na nej je nepravdivá.
tefan Holèík
FOTO - Vladimír Miauer

Pre nás bolo dôleité zazrie màtvolu
Na Ondrejskom cintoríne sme nesmeli
chýba, keï bol niekto na márach. V
pädesiatych rokoch sa toti ete na
Ondrejskom cintoríne pochovávalo - a
pohrebné obrady sa odbavovali v márnici (teraz tá budova na prednej strane
cintorína patrí gréckokatolíckej obci).
Naa márnica nebola ponurá, ako by
ste si tradiène to miesto predstavovali.
Za budovou postavili drevený zasklený
pavilónik, ktorý, keï bol plný kvetov
okolo nebotíkovej truhly, pôsobil ako
letný byt vo védskych filmoch.
Pre nás chlapcov bolo dôleité zazrie
màtvolu. Mono aj ostatní chlapci vo
svete holdujú màtvolkám? My sme sa
nevedeli udra a vdy keï niekoho
doviezli pohrebné sluby - u sme boli za
oknami márnice. Samozrejme, e nás obèas funebráci s hrobárom hnali kade ¾ahie. Rozosmiate nazízajúce chlapèiská nijako nepridávali na dôstojnosti vyfinteným màtvolám a ich pozostalým. Dospelí
nás za nazízanie ticovali a fackali.
Musím vak úprimne poveda, e vidie
èerstvé màtvoly zblízka patrilo medzi
ve¾ké udalosti v ivote chlapcov z
Dunajskej ulice. V juhovýchodnom cípe
cintorína bol po vojne ve¾ký kráter po
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Chlapci z Dunajskej ulice
americkej bombe. (Ondrejský cintorín
dostal zásah pri bombardovaní nemeckej
Apolky.) Zhodou okolností na tom mieste
pochovávali u stároèia malé deti. Bomba
odkryla detské kostièky dávno umretých
malých Bratislavèanov... No detské
kostièky nás nezaujímali. Nás zaujímali
èerstvé màtvoly dospelých v márnici.
Zosmutneli sme, keï v druhej polovici
XX. storoèia prestali na naom cintoríne
pochováva. Neboli sme smutní dlho,
lebo ktosi z chlapcov mal otca patológa, a
tak sme sa chodili díva, koho priviezli na
Sasinkovu màtveho. Do màtvolne nás pravdae nepustili, ale u ten pocit, e sa
nám dovolili hra na dvore pitevne bol
nádherný. Na Sasinkovu sme chodili
skratkou cez múr z Medickej záhrady. O
supertajnej skratke vedeli vetci chalani z
naej tvrte. Hoci sme sa hrali okolo
màtvolne, skutoèné màtvoly sme nikdy
nevideli. Vozili ich v papierových vreciach (polystyrénové vrecia na màtvoly
ete neboli) alebo na nosidlách s
kovovým príklopom, ako majú kuchári
vo fajnových retauráciách.

Mòa fascinovala na Sasinkovej ulici
tabu¾ka s nápisom MÀTVOLÒA.
Skúste si to slovo zopakova nahlas zo
trikrát za sebou! Je to najstraidelnejie
slovenské slovo vôbec. Mono je na
Sasinkovej na vchode z dvora tá tabu¾ka
MÀTVOLÒA doteraz? Pod òou na
stene visel cenník za posmrtné sluby:
obliekanie màtvoly, umytie hlavy,
èesanie, vyèistenie nosa atï.
Som hrdý na to, e naa banda z
Dunajskej prerazila aj na dvore
patológie na Sasinkovej ulici. Minule
som si na jednom pohrebe uvedomil,
e my - chlapci z Dunajskej ulice - sa
aj teraz dívame na smr a rozlúèkové
obrady detskými oèami. murkáme na
seba okolo truhly, zadriavame
smiech, keï má niekto z dospelých
príli patetickú pohrebnú reè... Ktovie,
èi je to vetko sluné? Jedno je isté ako hovorieval ná vzácny priate¾
Jirka Sovák: Keï umrie osemdesiatroèný èlovek, to nie je tragédia - to je
slunos. Detská zvedavos a túba
po veselosti nie je na pohrebe a taká
neslunos, ako by sa niekomu z
dospelých mohlo zda!
Július Satinský

Na mieste, kde teraz stojí budova
Hlavnej poty na Námestí SNP, sa
nachádzalo a do 70. rokov 18. storoèia
stredoveké mestské opevnenie a pred
ním hlboká priekopa. Po zruení hradieb vznikol v pokraèovaní Urulínskej ulice priechod na námestie - trhovisko pred klátorom Milosrdných
bratov.
Pozemky pri òom získal bohatý preporský podnikate¾, obchodník Wachtler,
ktorý spolu s nieko¾kými inými pochopil
dôleitos a výhody manufaktúrnej výroby. Bol jedným z tých, èo zaloili manufaktúru na textilné výrobky v Èeklísi
(teraz Bernolákovo). Podomácky pre
neho pracovalo za minimálnu mzdu aj
mnostvo ien a detí v Preporku.
Jeho dom na mieste zbúraných hradieb,
postavený v roku 1778 údajne A.
Fischerom, bol navonok skutoèným palácom, obsahoval vak aj mnoho nájomných bytov. Palác èoskoro preiel do rúk
grófskej rodiny Szapáry. Potomkovia
pôvodného majite¾a Wachtlerovci vlastnili a do roku 1945 palác na Ventúrskej
ulici, kde je dnes Ve¾vyslanectvo
Rakúskej republiky a ktorý je oznaèený
zavádzajúcou tabu¾kou o údajnej
návteve Mozarta.
Pôvodný Wachtlerov palác bol tak
výhodne situovaný v centre mesta, e bol
predurèený sta sa telegrafnou centrálou a
aj sídlom poty a potového riadite¾stva
(1853). Ani po prestavbách a rozírení u
potrebám poty na zaèiatku storoèia
nevyhovoval. Roku 1908 ho zbúrali, aby
ho nahradili novostavbou pod¾a projektu
G. Partosa z Budapeti (1912). Pri búraní
pôvodného objektu mnoho jeho kvalitných architektonických detailov druhotne
pouili. Zábradlie balkóna pouil stavite¾
a stavebný podnikate¾ Alexander Feigler
ako zábradlie terasy pri vlastnej vile
(teraz Partizánska ul. è. 9). Zabudnuté a
neudriavané sa tam zachovalo podnes.
tefan Holèík
FOTO - archív a Vladimír Miauer
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Tibetská mandala
v synagóge

Kam za kultúrou?
n L+S túdio na Námestí 1. mája uvádza

V nede¾u 15. októbra vyvrcholí v
synagóge amorínskej At Home
Gallery tvorba pieskovej mandaly jej
rituálnym rozmetaním, ktoré uskutoèní 14. tibetský dalajláma.
Mandala je zloitý pestrofarebný obraz,
kruh, symbolizujúci, e vetko okolo nás
sa stáva súèasou náho vedomia, a
súèasne sprostredkujúci Buddhovo
posolstvo. Po vlaòajej podobnej akcii
tentoraz mandalu desa dní tvorili piati
tibetskí mnísi z klátora Namgyal, ktorý
je aj sídlom 14. dalajlámu. Ten prichádza
prvýkrát na Slovensko práve na pozvanie
amorínskej galérie. Po obradnom
rozmetaní hotovej mandaly, symbolizujúcom pominute¾nos vetkého, tibetskí
hostia vysypú piesok do neïalekého
Dunaja.
(rh)

Bratislavské
jazzové dni
V dòoch 20. a 22. októbra bude Park
kultúry a oddychu miestom Bratislavských jazzových dní.
Tradièné bratislavské podujatie - jeho
hlavnú èas v Estrádnej hale otvorí
Gustav Brom Big Band, po ktorom sa
predstaví maïarská formácia Electric
Jazz Force, The Philip Catherine Trio z
Francúzska a Bebel Gilberto z USA, v
sobotu to bude Ron Afif z USA so slovenskými muzikantmi J. Griglákom, G.
Jonáom a M. Valihorom, Lew Tabackin
Trio z USA, Busi Ncube + Rain zo
Zimbabwe a Kurt Elling Quartet z USA, v
poslený deò vystúpi rakúska Cappella
Con Durezza, The Tommy Smith Quartet
z V. Británie, formácia Slováka ijúceho v
USA Laco Deczi Cellula New York a
James Carter Electric Groove Band z
USA. Paralelne v Spoloèenskej hale bude
20. 10. úèinkova medzinárodný PS
Quartet, slovenský Hot Sound Dixie Band
a Po¾ka Ewa Urygová, na druhý deò Jazz
Quintet Duana Húèavu a potom Peter
Cardarelli Quintet z USA a v závereèný
deò Dieter Köhnlein Trio z Nemecka a
francúzske Bertrand Renaudin Trio.

Výstava Reality/
Real (E)State
V bývalých bytových priestoroch na
Frantikánskom námestí 3 na treom
poschodí pripravilo Sorosovo centrum
súèasného umenia ïaliu z radu svojich výstav slovenských výtvarníkov
Reality/Real (E)State.
Na výstave, ktorá je modelovaním dialógu medzi súkromným a verejným, sa
prezentujú dvanásti autori: Richard Fajnor, Dominika Lièková, Peter Kalmus,
Patrik Kovaèovský, Marek Kvetan,
Drahomíra Lányi, Peter Meluzín, Michal
Murin, Ilona Németh, Karol Pichler,
Emöke Vargová a Jana elibská. (rh)

Na divadelné dosky sa v DPOH dostala aj dramatizácia románu Ladislava Balleka Pomocník. V hlavných úlohách sa predstavia Michal Doèolomanský, Boidara Turzonovová, Merko Igonda a Lucia Lapiáková.
FOTO -Jana Nemèoková

Tri októbrové premiéry na doskách SND
Tri premiéry pripravilo na október
Slovenské národné divadlo. Opera v
piatich dejstvách vo francúzskom
jazyku so slovenskými titulkami
Hamlet od Ambroise Thomasa je povaovaná za klenot ve¾kej francúzskej
opery 19. storoèia.
Táto klasická dráma dánskeho princa
Hamleta bola u mnohokrát predlohou
pre operné spracovanie, no práve
Thomasovo dielo je stále ivé na
divadelných doskách. V réii Pavla Smolíka a hudobnom natudovaní Duana
tefáneka úèinkujú Martin Babjak,
Adriana Kohútková, ¼ubica Vargicová,
Peter Mikulá a ïalí poprední operní
herci. Najbliie sa Opera SND predstaví
so svojím novým titulom 20. októbra.

V Divadle P. O. Hviezdoslava natudoval reisér ¼ubomír Vajdièka jedno z
najvýznamnejích diel slovenskej povojnovej literatúry - dramatizáciu románu Ladislava Balleka Pomocník.
Dej príbehu sa odohráva krátko po
skonèení druhej svetovej vojny na
junom Slovensku vo fiktívnom mesteèku Palánk. Ballekov román a jeho
dramatizácia Ondrejom ulajom je túdiou o posadnutosti majetkom a
súkromná dráma manelov Rieèanovcov - mäsiarov - a ich pomocníka Lanèarièa je výraznou metaforou naich
novodobých dejín. V hlavnej úlohe sa
predstaví M. Doèolomanský, jeho partnermi sú B. Turzonovová, G. Dzuríková/L. Lapiáková, M. Igonda/T. Mata-

lír, S. Danèiak a ïalí. Premiéra predstavenia je 20. októbra.
Treou premiérou je èierna komédia
súèasného anglického dramatika Simona
Graya Na konci hry, ktorú na Malej
scéne SND natudoval reisér Peter
Mikulík. Jasperova rodina sa tu predstavuje ako model neradostných
príbuzenských vzahov, kde jedinou
prirodzenou autoritou sa stáva èlovek
ochrnutý - Jasper, pripútaný na invalidný
vozík. Výnimoènosou slovenského natudovania je fakt, e v hlavnej úlohe sa
po dlhom èase objaví na javisku herec,
ktorý po akej chorobe zostal odkázaný
na invalidný vozík - Pavol Mikulík.
Termín premiéry je 14. október.
René Horváth

astný úèet PRVEJ KOMUNÁLNEJ BANKY

Vkladná knika

9 mesiacov...........8,7% p. a.

Vkladná knika 12 mesiacov...........8,7% p. a.
Podrobné informácie Vám ochotne poskytnú pracovníci poboèiek v Bratislave:
afárikovo nám. 3, tel.: 07/529 62 733, 529 61 132, 529 61 549
v pracovných dòoch od 8.00 do 17.00 h, vo tvrtok do 13.00 h
Raèianska ul. 29, tel.: 07/444 56 840, 444 56 841, 444 56 843
v pracovných dòoch od 8.00 do 18.00 h
Zohorská 1, tel.: 07/654 23 775, 654 23 801, 654 23 780
v pracovných dòoch od 8.00 do 16.00 h, vo tvrtok do 13.00 h
Námestie SNP 30 (OD Dunaj), tel.: 07/544 14 695, 544 14 696,
v pracovných dòoch od 9.30 do 17.00 h, v pondelok od 10.00 do 17.30 h.

najbliie vyjdú 26. 10.

www.pkb.sk
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16. októbra èeského herca Miroslava Donutila v programe Poøád se nìco dìje.
n V Slovenskom rozhlase na Mýtnej ulici
- túdiu 2 - bude 18. októbra o 18.00 h
koncert Bach - Chopin Paralely, úèinkuje
klavirista Miro Bázlik.
n V Divadle a.ha. na kolskej ulici 14 sa
17. októbra skonèí prehliadka súèasného
repertoáru najskôr seminárom o komornom divadle a veèer o 19.00 h vernisáou
výstavy 10. sezóna Divadla a.ha. a koncertom Jednofázové kvasenie and
Flamenco.
n Obrazy z vesmíru a kamene z hviezd je
názov výstavy japonského maliara
Tatshukiho Yokoo a slovenského sochára
Petra Rollera, ktorá je intalovaná v
Mirbachovom paláci Galérie mesta
Bratislavy na Frantikánskom námestí.
n Vo foyer Divadla Aréna na Viedenskej
ceste bude 22. októbra o 11.00 h vernisá
výstavy Nanervy, na ktorej sa predstavia
mladé výtvarníèky Jarmila Dóriová,
Zuzana Malcová a Silvia Krivá.
n V rámci Mesiaca fotografie je v
Slovenskej národnej galérii výstava významného nemeckého fotografa Augusta
Sandera (1876-1964).
n Divadlo Bolka Polívku z Brna sa predstaví v L+S túdiu na Námestí 1. mája 20.
októbra s hrou Nejsem svùj pes. V predstavení jedného herca v réii Arnota
Goldflama vystúpi Jiøí Pecha.
n V Mirbachovom paláci Galérie mesta
Bratislavy na Frantikánskom námestí je
do 5. novembra intalovaná výstava
Spoloèný menovate¾ kurátorky Jany
Gerovej.
n Na druhom poschodí Pálffyho paláca
Galérie mesta Bratislavy na Panskej ulici
je výstava Vrstvy - fotokoláe autora èeského pôvodu Jiøího Chmelaøa, ktorý ije
od roku 1980 vo Francúzsku.
n V Galérii Michalský dvor na Michalskej ulici je výstava Vladimíra Gaovièa
Grafiky a ilustrácie.
n Do 18. októbra je v Galérii Ardan na
Lermontovovej ulici výstava Letokruhy
návratov - komorná drevená plastika
Edity ilíkovej a Roberta ilíka.
n V Dome plynárov na Drevenej ulici je
výstava Karla Ondreièku Ma¾ba.
n Do 20. októbra je v CC centre na
Jiráskovej ulici v Petralke výstava výtvarníèky Pavlíny Fichta Èiernej.
n V Dome kultúry Ruinov na Ruinovskej ulici vystúpi 17. októbra èeská folková skupina Neøe.
n V Spoloèenskom dome Nivy na Súanej ulici vystúpi 22. októbra súbor Bratislava Hot Serenaders s taneènou a dezovou hudbou dvadsiatych a tridsiatych
rokov.
n V Klube Za zrkadlom na Rovniankovej
ulici 3 v Petralke vystúpi 15. októbra èeská speváèka Vìra Bílá so skupinou Kale.
n Literárny happening - tvorivé stretnutie, sprostredkovanie charakteru tvorby
Ch. Baudelaira, J. A. Rimbauda a P. Verlaina bude 17. októbra v Spoloèenskom
dome Nivy na Súanej ulici.

Program kultúrnych podujatí
v Bratislave prináa...

Kúpite v novinových stánkoch.

