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Neplatièi nám
robia starosti

Chaos okolo
cien za káblovú
televíziu trvá

REDAKCIA
Bratislavské noviny vychádzajú len
vïaka príjmom z reklamy, a preto sú
závislé od serióznosti reklamných partnerov a ich ochote uhrádza svoje
záväzky vèas. Aby noviny mohli vychádza, musíme naèas plati tlaè a ich
distribúciu. Preto kadá nezaplatená
faktúra za reklamu nám robí ve¾ké
starosti. Aj to bol dôvod, preèo sme sa
rozhodli zverejòova dlhodobých
neplatièov, ktorí tak ohrozujú vychádzanie Bratislavských novín. Sú to:
Anastázia Habálová, Bratislavská 14, BA
PORTAS - Odborný závod, Peter Èabrák,
Ruinovská 28,Bratislava
SOU polygrafické, Raèianska 190, BA
PARANGON, s.r.o., Nám. SNP 2, Holíè
D&D TEAM, s.r.o., Pod Rovnicami 37,
Bratislava
Vo zverejòovaní zoznamu neplatièov budeme pokraèova.
(red)

Primátor mesta
je so sebou
spokojný

BRATISLAVA
Bratislavský primátor Jozef Moravèík je spokojný s plnením svojho volebného programu. V prvej polovici
funkèného obdobia sa pod¾a neho
niektoré zámery podarilo naplni a
na realizáciu ostatných boli vytvorené
vhodné podmienky.
Jeho volebný program sa zameral predovetkým na oblas bývania, dopravy a
bezpeènosti. Dnes má pod¾a primátora
mesto k dispozícii 144 bytov pre mladé
rodiny, vrátane bezbariérových. Realizuje sa program výstavby bytov pre strednú
a niiu príjmovú skupinu za cenu nepresahujúcu 16 tisíc korún za meter tvorcový s tým, e prvé byty budú dostavané
u v tomto roku. V nasledujúcich rokoch
by výstavba takýchto bytov mala pod¾a
neho pokry potrebu.
V doprave sa pod¾a primátora Moravèíka podarilo zvýi priepustnos v úseku
Patrónka-Lamaè, ako aj na viacerých
kriovatkách v centre mesta. V ïalej
etape sa bude riei výstavba vonkajieho dopravného polkruhu Raèianska,
Bojnická, Galvaniho, Ivanská a dia¾nica D 61. Jedno zo základných rieení
dopravy v meste - výstavbu metra sa
podarilo pod¾a neho dosta do tádia,
keï je program financovania jeho výstavby na medzirezortnom pripomienkovaní. Ak tát pod¾a primátora Moravèíka poskytne garancie, mohlo by sa
s výstavbou metra zaèa u v roku
2002. Pokraèujú aj prípravy stavby
Mosta Koická, ktorá sa zaène v júli
alebo v auguste tohto roka.
Pod¾a názoru primátora sa zlepuje aj
bezpeènostná situácia v meste, a to najmä zásluhou spolupráce mesta s ministerstvom vnútra.
(brn)
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Verejné klzisko na Hviezdoslavovom námestí patrí v týchto zimných mesiacoch k vyh¾adávaným miestam aktívneho oddychu mnohých Bratislavèanov. O korèuliarov nie je núdza v ktorúko¾vek dennú hodinu.
FOTO - Vladimír Miauer

Desa úloh Starého Mesta v tomto roku
STARÉ MESTO
Za najdôleitejí v prebiehajúcom volebnom období oznaèil zaèínajúci sa rok
2001 starosta mestskej èasti Bratislava Staré Mesto Andrej Ïurkovský. Na toto
tvrdenie ho oprávòuje rozsah úloh a
investièných akcií, ktoré Staré Mesto
èakajú v najbliích dvanástich mesiacoch.
Starostovu hitparádu úloh a projektov
vedie úprava Hviezdoslavovho námestia.
Naou ambíciou je dokonèi rekontrukciu najslávnejej bratislavskej promenády
zároveò s otvorením hotela Carlton,
povedal Andrej Ïurkovský. V tomto roku
by sa mala ukonèi aj rekontrukcia fasády

a nebytových priestorov mestského domu
na Frantikánskom námestí 7. Z plánovaných funkcií sa najèastejsie spomína
vináreò, predajòa suvenírov, ale aj divadlo
malých javiskových foriem.
Pre obete domáceho násilia, odchovancov
detských domovov a mladé rodiny mestská èas Staré Mesto plánuje v tomto roku
vytvori pecializovaný azylový dom
Maják nádeje s kapacitou 30 miest a
socioaktivaèným programom. Ve¾kou
rekontrukciou prejde aj sociálna ubytovòa
na Smreèianskej ulici, ktorá sa transformuje na Domov pre osamelých rodièov.
Aj v tomto roku bude prebieha intenzívna
príprava troch ve¾kých projektov Starého

Mesta: Realizáciu obnovy rekreaènej a
religióznej funkcie Kalvárie zaèneme u v
tomto roku, podobne ako výstavbu verejného portového areálu Lafranconi, hovorí starosta. Pokia¾ ide o prípravu revitalizácie Námestia SNP, v závere tohto roku
by Staré Mesto chcelo ma jasno v otázke
výberu strategického partnera, t. j. investora prestavby.
V prvom polroku budú mestskú èas
zamestnáva aj povinnosti vyplývajúce zo
sèítania obyvate¾ov, domov a bytov. Ako
¾ahaèka na torte vyzerá vo výpoète
najdôleitejích úloh Starého Mesta v roku
2001 mylienka slávnostnej iluminácie
Dómu sv. Martina.
(miv)

Integrovanú dopravu rozíria o spoje SAD
Minulý rok sa v Bratislave pokusne
zaèalo s vyuívaním integrovanej
dopravy. Záujem Bratislavèanov o
tento spôsob cestovania presvedèil
zainteresovaných, aby v poskytovaní
tejto sluby pokraèovali. O novinkách
v integrovanej doprave sme sa
pozhovárali s námestníkom primátora
Bratislavy Frantikom DEJOM.
- Novinkou v roku 2001 bude rozírenie
Bratislavskej integrovanej dopravy (BID)
o spoje Slovenskej autobusovej dopravy.
Zatia¾ budú môc Bratislavèania takto
cestova len v smere do Záhorskej Bystrice, ale v budúcnosti sa bude cestova aj
ïalími smermi.
Kam sa bude da v rámci systému
integrovanej dopravy cestova?
- Od 1. februára 2001 sa bude da na cestovný lístok na BID cestova na vetkých
eleznièných tratiach na území Bratislavy
vo vetkých osobných a zrýchlených

Ná rozhovor
vlakoch medzi stanicami Hlavná stanica,
Devínska Nová Ves, Lamaè, elezná studienka, Vinohrady, Predmestie, Raèa,
Vajnory, Nové Mesto, Petralka, Rusovce, Podunajské Biskupice, Ústredná
nákladná stanica. V autobusoch SAD
môu Bratislavèania cestova v obidvoch
smeroch na trati Autobusová stanica
Mlynské Nivy - Záhorská Bystrica a
vyuíva zastávky Krèe, Pri krematóriu,
Vranèovièova, Záluhy, Patrónka, Raèianske mýto. Autobusy budú oznaèené smerovou tabu¾kou s nápisom BID umiestnenou za predným èelným sklom.
Je potrebný na cestovanie integrovanou dopravou peciálny lístok?
- Treba ma celosieový predplatný lístok
na BID, ktorý dosta v kadej predajni
Dopravného podniku. V prípade, e máte

èipovú kartu, ktorú ste si kúpili v SAD
Bratislava alebo v dopravnom podniku,
tak si môete lístok na BID kúpi priamo
na túto kartu. Lístky na integrovanú
dopravu sú mesaèné, tvrroèné a roèné.
Ko¾ko stoja lístky na integrovanú
dopravu?
- Príplatok k benému celosieovému
predplatnému lístku na mestskú hromadnú dopravu je 50 korún a k z¾avnenému
len 25 korún za mesiac. Cestovný lístok
na BID má kåzavý èas platnosti, èo znamená, e si ho môete kúpi s platnosou
od ¾ubovo¾ného dòa. Vetky informácie
o bratislavskej integrovanej doprave, vrátane cestovných poriadkov sú k dispozícii
vo vetkých predajniach cestovných
lístkov dopravného podniku a informaèných kanceláriách SR a SAD v
Bratislave alebo na internetovej adrese
www.bratislava.sk.
Zhováral sa Milan erík

BRATISLAVA
Situácia okolo zvyovania cien za
káblovú televíziu sa poèas celého
januára kadý deò menila. To, èo platilo
v èase uzávierky náho predchádzajúceho vydania, o nieko¾ko dní u neplatilo.
A tak nami publikované informácie
neboli po vyjdení novín aktuálne. Aká je
teda situácia koncom januára? Pokúsime sa o struèný súhrn.
Koncom roka 2000 platila pre ceny
sluieb za írenie rozhlasového a televízneho vysielania káblovými rozvodmi
cenová regulácia ministerstva financií. Od
1. januára 2001 prela právomoc cenovej
regulácie na Telekomunikaèný úrad SR,
ktorý vak v tomto smere vèas nerozhodol. To vyuila spoloènos UPC, ktorá
k 1. februáru 2001 rozhodla o zvýení cien
za svoje sluby. Cena základného súboru
KTV sa zvýila z 54 na 57 korún mesaène
a rozíreného súboru z 200 na 280 korún.
Vzápätí sa zaèal situáciou zaobera
Telekomunikaèný úrad. Ten 8. januára
rozhodol, e rozsah medziroèného zvýenia cien sluieb írenia rozhlasového a
televízneho vysielania káblovými rozvodmi môe by maximálne do úrovne
roèného indexu inflácie vykázaného tatistickým úradom SR, a to za obdobie
predchádzajúcich 12 mesiacov. Rozhodnutie Telekomunikaèného úradu bolo 10.
januára zverejnené v Zbierke zákonov, a
tým vstúpilo do platnosti.
Následne spoloènos UPC Slovensko,
s.r.o., zverejnila vyhlásenie, v ktorom
trvá na òou zvýených cenách sluieb.
UPC zásadne trvá na platnosti nových
cien za sluby káblovej televízie, ktoré
boli zákazníkom riadnym spôsobom
oznámené. Spoloènos rozhodnutím o úprave cien neporuila iadny v tom èase
platný právny predpis a avizované rozhodnutie Telekomunikaèného úradu SR
preto vníma ako neadekvátne a hrubo
diskriminaèné. UPC si zároveò dovo¾uje
poiada svojich zákazníkov, aby pri
realizácii platieb za káblové sluby postupovali v súlade so zmluvou uzatvorenou medzi nimi a UPC, ako aj platným
cenníkom, uvádza sa vo vyhlásení
UPC. Ako upozornila hovorkyòa UPC
Pavla Petrlová, rozhodnutie o zvýení
cien prijala UPC ete pred vydaním
nového cenového výmeru Telekomunikaèného úradu a klienti boli oboznámení
jeden mesiac vopred, teda v adekvátnom
predstihu.
V súèasnosti Telekomunikaèný úrad skúma podklady UPC o oprávnenosti nákladov súvisiacich so slubami írenia rozhlasového a televízneho vysielania
káblovými rozvodmi. To si vyiada tyri
a es mesiacov. Potom úrad vydá
rozhodnutie o regulácii cien, ktoré sa
bude opiera o túto analýzu. Dovtedy
nám vak zrejme nezostane niè iné, len
repektova ceny stanovené UPC. (brn)

Ruinovský
program
èipovania psov
RUINOV
Mestská èas Ruinov dosiahla pozoruhodné pokroky pri rieení problému
platenia daní za psov, ich registrácie i
udriavania èistoty verejných priestranstiev, ktorý trápi takmer vetky
mestá a mestské èasti. Prvými krokmi
bolo rozmiestnenie tabú¾ s vyznaèeným zákazom venèenia psov, do ve¾kej miery situáciu zlepilo vysávanie
psích exkrementov a tie umiestnenie
koov s vreckami na psí odpad.
Od zaèiatku novembra minulého roku
zaèala mestská èas Ruinov realizova
program, ktorý problematiku ,,psíèkarov
riei komplexne. Ide o program rádiofrekvenènej identifikácie psov - èipovanie.
Ruinov ju realizuje ako prvá mestská
èas v Bratislave a na Slovensku. Výhody
zavedenia tohto systému spoèívajú v jednoznaènej identifikácii zaèipovaného psa
na celý ivot. Zabezpeèuje v maximálne
krátkom èase zistenie majite¾a zaèipovaného psa, stratení psi sa teda hneï vrátia majite¾ovi. Je to jednoduchý, bezbolestný ale pritom stopercentne úspený
spôsob identifikácie bez ved¾ajích úèinkov a následkov. Systém prináa pre majite¾ov psov ekonomické výhody. Na základe veobecne záväzného nariadenia o
miestnych poplatkoch na území Ruinova sa majite¾om oèipovaných psov
zníi poplatok za psa o 30 % poèas
3 rokov. Èipovanie pritom hradí v plnej
výke samospráva, pre chovate¾ov je teda
bezplatné. Zavedenie èipu odstraòuje
známe nevýhody doteraz pouívaných
spôsobov oznaèovania - bolestivého a po
èase neèitate¾ného tetovania a oznaèenia
na obojku, ktorý sa môe ¾ahko strati,
resp. môe prís k zámene známky.
V súvislosti s realizáciou programu
èipovania bolo zriadené aplikaèné pracovisko, kde veterinárny lekár aplikuje
èipy uhrádzané samosprávou na základe
zmluvy. Podmienkou na oèipovanie je
predloenie dokladu o evidencii psa na
Miestnom úrade Ruinov. V prípade, e
o zavedenie èipu poiada chovate¾ obyvate¾ Ruinova, ktorého pes nie je
zatia¾ v evidencii MÚ, zmluvný veterinár ho oboznámi s touto podmienkou
èipovania a postupom, ako sa prihlási
do evidencie. Mesaèný súhrn oèipovaných zvierat budú poskytova referátu poplatkov, ktorý zaeviduje túto skutoènos a nasledujúce tri roky bude
vyrubova týmto chovate¾om zníený
poplatok o 30%.
(lau)

Súa na projekt
STARÉ MESTO
V týchto dòoch sa koná verejná súa
na architektonický projekt rekontrukcie Hviezdoslavovho námestia.
Staré Mesto vypísalo verejnú súa aj
na projekt sadových úprav na námestí
a na dodávate¾a stavebných prác.
V prípade Hviezdoslavovho námestia
nejde o nové ideové rieenie, ani o
zmenu funkèného vyuitia. Prvoradým
cie¾om pri jeho úprave je rozírenie
peej zóny a utlmenie dopravy v jeho
severnej èasti, obnovenie pôvodného
historického vzh¾adu v podobe promenády, zachovanie zelene a zvýenie
poètu vzrastlých stromov. Projekt je
prioritou mestskej èasti v tomto roku.
Obnovené námestie chce mestská èas
Staré Mesto bratislavskej verejnosti
predstavi minimálne v rovnakom èase,
ako sa otvorí hotel Carlton.
(brn)

V spore medzi primátorom a starostami
zatia¾ víazí zdravý rozum a demokracia
BRATISLAVA
Doslova zdesenie vyvolal v niektorých
mestských èastiach navonok nenápadný materiál s názvom Návrh dodatku k
è. 15 tatútu hlavného mesta SR
Bratislavy, o ktorom malo rokova
Mestské zastupite¾stvo Bratislavy.
Tento materiál, ktorý (pointu prezradíme
hneï na zaèiatku) primátor Jozef Moravèík, naastie, z rokovania stiahol, navrhoval nepríjemným spôsobom oklieti
finanèné monosti jednotlivých bratislavských mestských èastí. Dnes aj kadé
diea vie, e vetko sa krúti okolo peòazí,
a tentoraz lo o to, v akom pomere sa majú
rozde¾ova finanèné prostriedky medzi
mestom a jednotlivými mestskými èasami. Zmena spoèívala v tom, e podiel na
výnose dane z príjmov fyzických osôb zo
závislej èinnosti a funkèných poitkov,
dane z príjmov právnických osôb a z cestnej dane mal by v pomere:
n 98 % pre hlavné mesto a 2 % pre Staré
Mesto, Nové Mesto a Ruinov,
n 93 % pre hlavné mesto a 7 % pre
Petralku,
n 87 % pre hlavné mesto a 13 % pre MÈ
Podunajské Biskupice, Vrakuòa, Raèa,
Karlova Ves, Dúbravka a Devínska Nová
Ves,

n 76 % pre hlavné mesto a 24 % pre

Lamaè,
n 45 % pre hlavné mesto a 55 % pre
Vajnory, Záhorskú Bystricu, Devín,
Jarovce, Rusovce a Èunovo.
Odôvodnenie je jednoduché: Bratislava je
príli zadlená a z tohto dôvodu chce
pripravi vyrovnaný rozpoèet (na splnenie
tohto cie¾a chýba asi 90 miliónov korún).
Pritom existujú aj iné spôsoby dosiahnutia
vyrovnaného rozpoètu ne uberanie
prostriedkov mestských èastí. Návrh
nezoh¾adòoval skutoènos, e niektoré
mestské èasti, ktoré u pri súèasnom, pre
ne priaznivejom pomere prerozdelenia
finanèných prostriedkov (ve¾ké mestské
èasti mali 20 % príjmov, o ktorých je reè,
malé 55 %), sotva staèia plni základné
funkcie, ktoré im vyplývajú zo zákona.
Napríklad pod¾a slov starostu Karlovej
Vsi Bystríka Hollého by v prípade presadenia návrhu, ktorý sa objavil v mestskom zastupite¾stve, prila napríklad
Karlova Ves o 3,5 milióna korún, teda o
celú desatinu skromných roèných príjmov
Karlovej Vsi, ktorej kadoroène chýba asi
10 miliónov korún len na zabezpeèenie
základných funkcií (bená údrba, kosenie
trávnikov a pod.) vyplývajúcich zo
zákona.

Návrh nepreiel, zloité vzahy medzi
magistrátom a mestskými èasami vak
zostávajú.
~ ~ ~
Dodatok k tatútu hlavného mesta z
rokovania mestského zastupite¾stva
stiahli, pretoe mestské èasti prejavili
ochotu podie¾a sa na zlepení finanènej
situácie mesta. Chcú sa vzda svojho podielu o sumu, o ktorú bol zvýený prídel
pre Bratislavu zo tátneho rozpoètu, teda
130 miliónov korún. Navye prevezmú
do svojej správy niektoré domovy
dôchodcov, financovanie mzdových nákladov na mestskú políciu a niektoré èinnosti súvisiace s udriavaním ciest I. a II.
triedy.
Prijaté rieenie síce zaaí mestské èasti,
ale nevyriei celkovú zadlenos mesta. Je
vak jediným moným rieením, ktoré
existenène neohrozí výkon samosprávnych funkcií mestských èastí, ako by
to bolo v prípade schválenia dodatku k
tatútu. Mesto sa bude musie vyrovna s
problémami, ktoré sú príèinou èi sprievodným javom jeho zadlenosti. Starostovia trvajú na dôslednej analýze príèin
finanènej situácie hlavného mesta, pretoe
v opaènom prípade sa môe súèasná situácia opakova.
(lau, brn)

Centralistické riadenie mesta Bratislavèania
nechcú, vyhovuje im model mestských èasti
BRATISLAVA
V súvislosti so zámermi magistrátu nielen finanène znevýhodni, ale dokonca
celkom zrui mestské èasti spracoval
Ústav pre výskum verejnej mienky
(ÚVVM) pri tatistickom úrade
prieskum týkajúci sa názorov obèanov
Bratislavy na usporiadanie samosprávy mestských èastí Bratislavy.
Z prieskumu, ktorý sa uskutoènil na
objednávku Bratislavskej obèianskej iniciatívy v dòoch 30. septembra a 6. októbra minulého roku na reprezentatívnom
súbore 612 respondentov, vyplývajú viaceré zaujímavé skutoènosti. Názory
oslovených obyvate¾ov mesta toti pomerne jednoznaène uprednostòujú decentralistický model usporiadania Bratislavy
pred modelom centralistickým. Vyplýva
to aj z analýzy vekových kategórií, z
ktorých od veku 18 a 24 rokov, kde a 58
percent uprednostòovalo decentralistický
model usporiadania Bratislavy, a po

kategóriu 60 a viacroèní kadá veková
kategória preferovala vlastne v súèasnosti
existujúci model samosprávy s existujúcimi mestskými èasami, ich samosprávnymi orgánmi atï.
Pokia¾ ide o odpoveï na otázku, kto by
mal rozhodova o odobratí samosprávnych funkcií, bez oh¾adu na vzdelanie
oslovených respondentov jednoznaène
prevauje názor, e by to mali by obèania
Bratislavy (viac ako polovica oslovených,
prièom u vysokokolsky vzdelaných
respondentov je to a 65 percent). Zaujímavé je, e v tomto smere sa názory obyvate¾ov mestských èastí odliujú.
Najpoèetnejie zastúpenie dominujúcej
odpovede (rozhodova by mali obèania
Bratislavy) prieskum zaznamenal medzi
oslovenými z Devína (95 %) a Záhorskej
Bystrice (95 %). Nie vo vetkých mestských èastiach si vak obèania jednoznaène myslia, e o tejto problematike by
mali rozhodova oni. Vo Vajnoroch,

Rusovciach a v Novom Meste získal
najviac hlasov názor, e rozhodova by o
tom mali poslanci mestských èastí.
Názor, e o usporiadaní samosprávy by
mal rozhodnú primátor Bratislavy, si
osvojilo v niektorých mestských èastiach
nula percent oslovených (Vrakuòa,
Vajnory, Lamaè, Devín, Raèa, Záhorská
Bystrica, Lamaè). Nikde sa táto mylienka neteí ve¾kej popularite, najviac ¾udí
(29 %) sa s týmto názorom stotoòuje v
Novom Meste. Zhrnutie prieskumu
ÚVVM sa dá vyjadri nieko¾kými slovami: Bratislavèania si vo viac ako trojpätinovom podiele elajú ponechanie doterajieho decentralistického modelu, pod¾a
ktorého existujú starostovia, poslanci a
miestne úrady mestských èastí Bratislavy
a zároveò aj primátor, poslanci a magistrát
mesta Bratislavy. Väèina ¾udí si zároveò
myslí, e o odobratí samosprávnych
funkcií mestských èastí by mali rozhodnú sami obèania.
(lau)

RETEST bez akreditácie, ale s unikátnym
programom pre drogovo závislých
STARÉ MESTO
Z celkového poètu 13 resocializaèných
zariadení na Slovensku, v ktorých sa
poskytujú sluby pre drogovo závislých ¾udí, je staromestský RETEST
jediným strediskom, ktorého zriaïovate¾om je samospráva.
Mestská èas Bratislava - Staré Mesto
rozhodla o vybudovaní tohto zariadenia
vo februári 1997, prièom svoju èinnos
oficiálne zaèalo 1. apríla 1997. RETEST
je v súèasnosti jediným zariadením svojho druhu s komplexným programom
resocializácie. Jeho klientov tvoria
prevane mladí ¾udia starí ako 18 rokov
so závislosou od drog (najmä heroín,
pervitín a kokaín) a alkoholu. Dvojroèný
psychoterapeutický program je rozdelený do 8 samostatných fáz, z ktorých
kadá trvá tri mesiace. Minimálna

odporúèaná dåka pobytu je jeden rok.
Pod¾a riadite¾a RETEST-u Petra uláka,
z doterajích 61 klientov abstinuje a 54
percent. Sú to predovetkým tí, ktorí
dokázali absolvova úplný psychoterapeutický program.
Náklady na lieèbu drogovo závislých
nie sú malé. V RETEST-e sa pohybujú
vo výke 404 korún denne, z èoho si
samotný klient platí maximálne 100
korún. Aj z tohto dôvodu samospráva
mestskej èasti Staré Mesto pripravila
diskusné fórum za úèasti zástupcov
vetkých 13 resocializaèných stredísk
na Slovensku, ktorého cie¾om bolo
vytvori priestor na vzájomné porovnanie súèasných podmienok èinnosti
resocializaèných zariadení a moností
finanèných zdrojov. Ako na stretnutí
povedala poslankyòa Mária Guregová,

Staré Mesto v súèasnosti dotuje lieèbu
kadého klienta RETEST-u sumou 200
tisíc korún roène, èo vyvoláva rozpaky
pri potrebe financova sociálny program
pre ïalie ohrozené skupiny obyvate¾ov,
napr. pre obèanov v náhlej núdzi,
obèanov v postproduktívnom veku,
mladé rodiny alebo obèanov bez domova. V tejto situácii vyznieva paradoxne,
e Ministerstvo práce, sociálnych vecí a
rodiny SR odmieta RETEST-u prideli
akreditáciu napriek tomu, e spåòa
vetky podmienky. Jedinou jeho
slabou stránkou je skutoènos, e ho
zaloila samospráva. Starosta Starého
Mesta Andrej Ïurkovský napriek tomu
zdôrazòuje, e Staré Mesto bude
RETEST naïalej podporova, aby raz
takéto zariadenia u nás stratili svoju
opodstatnenos.
(miv)

Bratislavské
samosprávy
budú rokova
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BRATISLAVA
Regionálne zdruenie mestských èastí
Bratislavy zvolalo na 30. januára 2001
mimoriadne zasadnutie miestnych
zastupite¾stiev vetkých 17 mestských
èastí Bratislavy. Zasadnutie sa uskutoèní od 9.30 h v Kongresovej sále
Istropolis.
Oèakáva sa úèas nielen 17 starostov
mestských èastí, 442 poslancov miestnych
zastupite¾stiev, ale aj 50 poslancov
Národnej rady bývajúcich v Bratislave.
Organizátori pozvali aj troch èlenov vlády,
splnomocnenca vlády pre reformu verejnej správy, zástupcu Zdruenia miest a
obcí Slovenska a predstavite¾ov médií.
Spoloènému zasadnutiu miestnych zastupite¾stiev mestských èastí bude predchádza konferencia Regionálneho
zdruenia. Zhromadenie sa koná ako
priama reakcia starostov mestských èastí
na snahu primátora hlavného mesta
Jozefa Moravèíka zrui samosprávu
mestských èastí v rámci nového zákona o
hlavnom meste Bratislava a zákona o
vyom samosprávnom územnom celku
pre Bratislavu.
(miv)

Galéria mesta
Bratislavy má 40
BRATISLAVA
Galéria mesta Bratislavy si pripomína
40 rokov od svojho zaloenia. Bola
zaloená 1. januára 1961 a spoèiatku
pôsobila v stiesnených priestoroch
Primaciálneho paláca. Dnes má
expozície v Mirbachovom, Pálfiho a
Primaciálnom paláci.
Okrem výstav GMB organizuje koncerty a iné kultúrno-spoloèenské podujatia.
Prezentuje slovenské umenie v Afrike,
Japonsku, USA a iných krajinách.
Vlastní vye 33 000 diel, z ktorých
mnohé sú skvosty slovenského aj svetového výtvarného umenia. Stala sa stabilnou kultúrnou intitúciou mesta,
èoho dôkazom je rastúci záujem verejnosti o výstavy GMB. Za posledné tyri
roky sa toti návtevnos galérie strojnásobila.
GMB ako jedna z mála galérií na
Slovensku má vlastných retaurátorov.
Patrí pod Magistrát hlavného mesta, dva
roky vak z mestského rozpoètu nedostala finanèné prostriedky na nákup diel. Na
tento rok poslanci skrátili galérii prevádzkový rozpoèet o takmer 14 percenta,
následkom èoho musí GMB redukova
svoju prevádzku.
(brn)

Prihláky do kôl
do 5. februára
BRATISLAVA
Ete do 5. februára si môu iaci deviatych roèníkov základných kôl poda
prihláky na niektorú zo 119 stredných kôl a uèilí v bratislavskom
kraji.
Spomedzi nich je 89 tátnych, 9
cirkevných a 21 súkromných stredných
kôl. Vye 7000 iakov základných kôl,
ktorí ukonèia tento rok 9. triedu tak majú
z èoho vybera. Talentové skúky na
stredné koly budú od 1. do 16. marca.
Prvý termín prijímacích skúok je 9. a
10. mája, druhý termín je stanovený na
12. a 13. júna. Prijímacie skúky do
prvého roèníka osemroèného túdia na
gymnáziách budú 5. júna.
(brn)

etri bude aj
mestská polícia
BRATISLAVA
Mestské zastupite¾stvo Bratislavy v
polovici januára rozhodlo o zníení
poètu èlenov mestskej polície o 78 pracovníkov. Z doterajích 312 zamestnancov tak zostane po zníení 234.
Dôvodom na tento krok je snaha
zníi výdavky mesta, aby bolo v
tomto roku moné zachova vyrovnaný mestský rozpoèet.
Zníenie by sa malo dotknú poètu hliadkujúcich policajtov, technicko-hospodárskych pracovníkov ako aj velenia mestskej polície. Funkènos mestskej polície
by vak naïalej mala zosta èo najviac
zachovaná. Náèelník Mestskej polície
Pavol Sedlák neberie zníenie poètu pracovníkov tragicky. Chápe, e poslanci
zaviazali primátora vypracova vyrovnaný rozpoèet. Ako uviedol, zníia poèet
velite¾ských funkcií a poèet pracovníkov
technicko-hospodárskeho aparátu. (brn)

Petralské korzo bude èoskoro realitou
PETRALKA
Petralské korzo - projekt, ktorý má
prispie k humanizácii najväèieho
sídliska na Slovensku - sa èoskoro
stane realitou. Prispelo k tomu kladné
stanovisko EÚ k iadosti tejto bratislavskej mestskej èasti o príspevok v
rámci projektov PHARE.
Ako uviedol zástupca starostu
Bratislavy - Petralky Ing. Ján Kotu¾a,
koncom minulého roku dostali z úradu
vlády informáciu, e mestskej èasti boli
pridelené prostriedky na realizáciu projektu vo výke 1,65 milióna eur. tvrtinou tejto sumy prispeje samotná
Petralka, t. j. celý projekt bude stá 2,2
milióna eur. Pod¾a pravidiel EÚ je
potrebné pridelené prostriedky do troch

rokov preinvestova, z èoho pre Petralku vyplývajú pomerne jasné pravidlá
hry. V tomto roku by malo by vydané
stavebné povolenie pre jednotlivé etapy,
ktorých je osem, hovorí Ing. J. Kotu¾a.
Potom sa medzinárodným tendrom
vyberie dodávate¾ stavby.
Asi nezakodí pripomenú, e medzi
najzaujímavejie èasti projektu patrí
vybudovanie podchodu pre peích
popod Panónsku cestu v lokalite od
Daòového úradu po petralskú elezniènú stanicu a nadchod ponad runú
Einsteinovu ulicu a budúcu dia¾nicu od
obchodného domu Delvita po terasy
výstavného areálu Incheba. Ïalie etapy
pozostávajú napríklad zo spevnenia
plochy pre peích i cyklistov v lokalite

od petralskej elezniènej stanice po
areál Incheba, osadenia lavièiek,
osvetlenia, rôznych prvkov drobnej architektúry, zelene a podobne. Najvýznamnejie sú vak pod¾a Ing. Kotu¾u
práve prvé dve.
A termíny? Ukonèenie prichádza do
úvahy koncom budúceho roka, èo vak
závisí aj od postupu Slovenskej správy
ciest, ktorá má na starosti výstavbu
budúcej dia¾nice. Ako dodal Ján Kotu¾a,
získanie finanèných prostriedkov PHARE na výstavbu Petralského korza je
nepochybne úspechom tejto mestskej
èasti a dáva predpoklady na ïalí rozvoj
západnej èasti Petralky. Súèasne predstavuje pilotný projekt pre zaèatie
humanizácie Petralky.
(lau)

Brutálny vrah
skonèil vo väzbe
BRATISLAVA
Mimoriadne brutálne si poèínal Stanislav C., ktorý v byte na Dostojevského rade zavradil dvoch dôchodcov
- 60-roènú imobilnú Máriu D. a jej 64roèného druha Ladislava N.
Najprv sa so svojimi obeami pohádal a
hádka vyvrcholila fyzickým napadnutím
oboch dôchodcov. Pánu Ladislavovi spôsobil mnohé zranenia, nevládnemu zviazal ruky za chrbtom, hodil ho do vane a
napustil do nej vodu, v ktorej ho utopil.
Neuetril ani pani Máriu, ktorá márne
búchala barlou po dláke, aby privolala
pomoc. Skonala na následky poèetných
bodných a rezných rán, ktoré jej spôsobil. Voda z vane pretekala a vytápala dolný byt. Jeho majite¾ spolu s domovníkom búchali na dvere a keï nikto
neotváral, zastavili na stúpaèke vodu a
ohlásili túto skutoènos na linku 158.
Keï policajti spolu so sestrou pani Márie
byt otvorili, v predsieni zbadali kalu
krvi a dnu objavili oboch domácich bez
známok ivota. Bratislavskí kriminalisti
ihneï zaèali pátra po brutálnom vrahovi
a získali dostatok dôkazov, aby mohol
podozrivého vyetrovate¾ obvini z dvojnásobnej vrady. Za ohavný skutok mu
hrozí trest odòatia slobody na 12 a 15
rokov alebo aj výnimoèný trest. (ver)

Nemajú záujem
o detské jasle
DÚBRAVKA
Od zaèiatku tohto roka mestská èas
Dúbravka nemá detské jasle v správe
obce. Z rozhodnutia miestneho zastupite¾stva prevádzku jasie¾ prenajala
súkromnej osobe. Dôvodom bol pod¾a
dúbravskej samosprávy klesajúci záujem rodièov a vysoké náklady.
Do mája 2000 mesaèná platba na jedno
diea bola 200 korún a denne na stravu od
25 do 60 korún pod¾a rodinných príjmov.
Ostatné náklady ili na archu mestskej
èasti a mesaène predstavovali od 3836 do
6995 korún na diea. Na tento kolský
rok zastupite¾stvo schválilo mesaèný poplatok 3000 korún a na stravu 24 korún
denne. Rodièia prihlásili len 15 detí pri
40-miestnej kapacite jasie¾. Preto sa
mestská èas Dúbravka rozhodla zmeni
prevádzkovanie jasie¾ a vypísala výberové konanie. V prvom januárovom týdni
navtevovalo u súkromné jasle v Dúbravke pä deti, teraz je ich osem. (brn)

Dulovo námestie sa má po reontrukcii sta zónou oddychu v tejto èasti Ruinova.

FOTO - Vladimír Miauer

Rekontrukcia Dulovho námestia zamrzla
RUINOV
Stavebná èas rekontrukcie Dulovho
námestia sa skonèila. Plánovanú intaláciu fontány a výsadbu vak mrazy
odloili. Len èo sa oteplí, bude v strede
námestia umiestnená fontána a zaène
sa s výsadbou zelene.
Slávnostné ukonèenie revitalizácie Dulovho námestia je plánované na marec spoloène s ukonèením rekontrukcie pri¾ahlej Kvaèalovej ulice. Celkové nákla-

dy na revitalizáciu Dulovho námestia,
vrátane výsadby zelene dosiahnu 15
miliónov korún, náklady na osadenie
vynovenej fontány, predstavujú 2 milióny korún. Súsoie, ktoré kedysi stálo
mimo fontány bude osadené do jej centra. Rovnako sa zmení i vodný reim
fontány.
Po ukonèení revitalizácie bude Dulovo
námestie urèené najmä chodcom, motoristi budú môc parkova len na

Párièkovej - s výnimkou nieko¾kých
miest pre krátkodobé státie hostí hotela
Dukla.
V rámci rekontrukcie boli vybúrané
staré plochy, bola vybudovaná kanalizácia a systém odvodnenia. Spevnené
plochy boli vydládené kamennou dlabou prepájajúcou v pravidelných obrazcoch plochu námestia. Na východnej
strane námestia dlabu vystriedala
plocha zelene.
(brn)

Priority sociálnej politiky v tomto roku
STARÉ MESTO
Poslanci Starého Mesta schválili na
svojom decembrovom zasadnutí realizaèný plán koncepcie sociálnej politiky tejto mestskej èasti. Plán sa
sústreïuje na viaceré prioritné oblasti
sociálnej pomoci.
Samospráva bude aj v tomto roku pomáha obèanom, ktorí sa ocitajú v náhlej
a prechodnej núdzi a sociálne slabým
spoluobèanom. Priamou formou pomoci
sú jednorazová finanèná pomoc, poradenstvo a sociálne sluby (starostlivos o
deti v dojèenskom veku v 3 obecných
jasliach, pomoc obèanom v postproduktívnom veku v 12 stravovacích zariadeniach, v Domove dôchodcov a v 5
kluboch dôchodcov). Samospráva bude
tie vytvára podmienky na ich doèasné
ubytovanie a perspektívne trvalé bývanie.
V roku 2001 chce Staré Mesto spracova
a následne realizova programy komplexnej sociálnej pomoci rizikovým
skupinám obèanov, ktorí potrebujú oso-

bitnú pomoc. Sú to obèania bez domova,
obete domáceho násilia, zneuívané deti,
uívatelia drog, homosexuáli a prostitútky. Pre obèanov bez domova sa
pripravuje rozvojový program, ktorého
víziou je zavedenie nového modelu
sociálnej pomoci na miestnej úrovni.
Tento model by mal predstavova systém
útulkov s viacstupòovou sociálnou
pomocou s úèasou a partnerstvom kompetentných intitúcií, vrátane magistrátu
a susedných mestských èastí. Pre obete
domáceho násilia, týrané a zbité eny a
deti, týraných muov, ako aj mláde odchovancov detských domovov a
navrátilcov z ústavnej výchovy, plánuje
samospráva Starého Mesta vybudova
pecializovaný útulok Maják nádeje so
socioaktivaèným programom a napojením na miestnu sociálnu sie. Súèasne
zrealizuje transformáciu existujúcej ubytovne sociálnych sluieb na Smreèianskej ulici na Domov pre osamelých
rodièov.

Abstinujúcim uívate¾om drog ponúka
samospráva kvalitné resocializaèné
sluby v miestnom zariadení RETEST,
ktoré je jediným samosprávnym zariadením tohto typu na Slovensku. Pre
aktívnych uívate¾ov drog, homosexuálov a prostitútky a zároveò aj ako
prevenciu pred pohlavne prenosnými
chorobami pre verejnos, Staré Mesto
plánuje zriadi nízkoprahové kontaktné centrá s napojením na miestnu
sociálnu a pecializovanú zdravotnícku
sie v spolupráci s mimovládnymi
neziskovými organizáciami, ïalími
mestskými èasami a magistrátom.
Ïalej sa pripravuje program osobitnej
pomoci obrajúcim, týraným a zneuívaným deom - tzv. deom ulice.
Rok 2001 bude zároveò rokom partnerstva s mimovládnymi neziskovými
organizáciami, ktorých èinnos je
kompatibilná s cie¾mi a prioritami
miestnej sociálnej politiky.
Soòa Doèolomanská

Vlani vzrástol
poèet poiarov
v centre mesta
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STARÉ MESTO
V minulom roku v okrese Bratislava I
- Staré Mesto bolo 98 poiarov, ktorých priame kody dosiahli vye 5 miliónov korún. Zranené boli tyri osoby,
usmrtená nebola iadna. Zachráni sa
podarilo majetok v hodnote vye 14
miliónov korún.
Medzi najväèie staromestské poiari
vlani patril februárový poiar klimatizácie intalovanej vo dvore na Hviezdoslavovom námestí, kde priama koda
dosiahla 800 tisíc korún. Ïalej to bol
májový poiar na Svetlej ulici, kde sa
ako zranila jedna osoba a poiar v akumulátorni ZEZ na Èulenovej ulici, kde
vznikla koda za 700 tisíc korún. Na
eleznièiarskej ulici horela v júni povala,
prièom koda dosiahla výku nieko¾ko
stotisíc korún. V júli horelo na Hrebendovej ulici a poiarom sauny a zariadenia
rodinného domu vznikla koda 2 milióny
korún. V decembri horelo v kuchyni retaurácie Stein na Krínej ulice, kde koda
dosiahla 400 tisíc korún, a na tefánikovej uice, kde horelo auto Toyota
Corolla a koda dosiahla 250 tisíc korún
V porovnaní s rokom 1999 bolo vlani o
24 poiarov viac, prièom vzniknutá koda
bola takmer dvojnásobná. Na rozdiel od
roku 1999, keï bola pri poiaroch v
Starom Meste usmrtená jedna osoba,
vlani nebol nikto usmrtený. Najèastejou
príèinou poiarov bola vlani nedbanlivos a neopatrnos obèanov pri fajèení a
manipulácia najmä neznámych osôb s
otvoreným ohòom. Tu dolo aj k nárastu
oproti roku 1999. Poèet úmyselne zaloených poiarov zostal na úrovni predchádzajúceho roka. Najviac poiarov
vzniklo v objektoch v komunálnom vlastníctve (31), súkromnom (25), v obchodných spoloènostiach (23) a najmenej v
tátnych objektoch (12).
(lw)

Nové pravidlá
umonia vyui
opustené hroby

BRATISLAVA
Od 15. februára zaène v Bratislave
plati novela Veobecne záväzného
nariadenia o správe a prevádzke cintorínov. Zmeny sa týkajú opustených
a neudriavaných hrobových miest.
Nová lehota na zruenie uívacieho práva
opusteného a neplateného hrobového
miesta je 12 plus 6 týdòov, prièom ete
rok po uplynutí tohto obdobia nie je
moné s hrobovým prísluenstvom naklada. Oprávnené osoby, ktoré nezareagovali na výzvy v stanovených lehotách,
majú monos poèas tohto roka uívacie
právo obnovi. K prijatiu týchto zmien
VZN o správe a prevádzke cintorínov
nedostatok vo¾ných hrobových miest.
K 1. januáru minulého roku toti nebolo
v niektorých cintorínoch ani jedno vo¾né
hrobové miesto. Ilo o Martinský cintorín a cintoríny v Raèi, v Dúbravke, v Slávièom údolí a v Petralke,. Podobná situácia zaèala hrozi aj ostatným cintorínom s výnimkou Ruinovského. Na vetkých cintorínoch sú vak vidite¾ne opustené hroby, nezaplatené a neudriavané,
no súèasná legislatíva bráni ich pouitiu
na ïalie pochovávanie. Keïe mesto
nemá peniaze na zriaïovanie nových
cintorínov, ani na podstatné rozirovanie
doterajích, rozhodlo sa pre skrátenie
lehoty na zruenie uívacieho práva
opustených a neplatených hrobov. (brn)

ivot v susedstve
petralských
hypermarketov
LIST ÈITATE¼A
U dlhí èas rozmý¾am, e vám
napíem. Návaly hnevu pomaly prechádzajú do akejsi apatie, pretoe èlovek býva obèas v situácii, e si nevie
poradi a nemôe si ani pomôc. Sú
mnohé veci mimo nás, ktoré sa nedajú
nami benými obèanmi ovplyvni,
pretoe vetko je hra. Hra moci a hra
ve¾kých peòazí.
Obèania Petralky, ale aj celej Bratislavy
a blízkeho okolia, dostali vianoèný dar v
podobe obchodného domu TESCO a
nákupného strediska TERNO. Vetko by
bolo v poriadku, keby... Keby sa troku
myslelo aj na obyvate¾ov pri¾ahlých
domov. Denne sme z naich okien sledovali, ako rastú ved¾a seba dva kolosy.
Nevedeli sme si predstavi, ako to bude
vetko vyzera. Trpeli sme ten neskutoèný prach, buchot, dunenie ve¾kých
stavebných strojov, rachot nákladných
áut, ktoré neustále lietali tam a spä.
Trpeli sme noèné zmeny robotníckych
èiat, ktoré sme museli aj nieko¾kokrát
iada o zachovanie noèného pokoja, aby
sme sa aspoò troku vyspali.
A dnes? Neviem, ako to mám pomenova. To sa toti ani pomenova nedá. Na
bývanie v Petralke sme si podaktorí
zvykali ve¾mi ako a teraz, keï sme si
museli nielen zvyknú, ale aj odkúpi
byty, a tým aj zdevastované domy do
vlastníctva, zase toto.
Jednou vetou. Vzali ste nám, pán starosta Petralky, chu do ivota! Vzali ste
nám pohodu, vzali ste nám denný i noèný
pokoj, nehovoriac o zeleni, ktorá bola
okolo nás. Zato ste nám dali chaos,
neskutoèné mnostvo áut (zásobovacích
i osobných), hluk, trúbenie, huèanie alarmov a výpary výfukových plynov.
Mám dojem, e existuje ve¾ké mnostvo
poriadkov a zákonov, ktoré musia plati
pre bených obèanov. A preto sa pýtam
vetkých zainteresovaných, preèo to
neplatí aj naopak. Kde sa stratilo to, e
má plati noèný pokoj, kde sa stratilo to,
èo je v zahranièí bené, e takéto ve¾ké
kolosy vznikajú mimo sídlisk, kde nebývajú ¾udia, ktorí majú ráno odchádza do
práce odpoèinutí? A èo ten hluk (najmä v
sobotu a nede¾u) a to mnostvo výfukových plynov? Kde sú kompetentní z
odboru ivotného prostredia? Teraz je zima, nemusíme to¾ko vetra, ale èo v lete?
Neviem, kam dali oèi, ale aj rozum architekti, ktorí navrhli takéto rieenie
dvoch ve¾kých stavieb ved¾a seba a
neskutoène zlé rieenie pri¾ahlých komunikácií. A kam dali rozum tí, ktorí takéto
nieèo vôbec schválili?
Nehovoriac o tom, e oproti stojí ïalí
obchod v podobe Carrefouru. Niektoré
oblasti, nielen v Petralke, ale aj na iných
sídliskách nemajú niè a tu zrazu v priebehu roka vyrástli tri obchodné kolosy.
Hra peòazí je mocný èarodej a v záujme
väèiny sa obetovalo zopár obèanov. Nikomu dnes nezáleí na tom, e prestaneme normálne i, oddychova, spáva
a tei sa domov.
Mono, e TESCO je preto otvorené non
stop, aby sme sa mali kam chodi
prechádza, keï nebudeme môc v noci
spa. Niè iné nám toti neostáva.
¼ubica Petrovièová, Petralka
~ ~ ~
P.S: Pán starosta Petralky, vymením si s
vami byt - celý upravený. Je poloený v
krásnom, tichom, zeleòou obklopenom
prostredí a má ve¾ké plus - dve ve¾ké
nákupné strediská hneï pod oknami a
jedno dokonca s predajom non stop!

O majite¾och domu na Panskej ulici 7,
kde boli objavené zaujímavé ma¾by
AD: PAMÄTNÍCI HISTÓRIE
Pri nedávnej rekontrukcii domu na
Panskej 7 boli objavené zaujímavé
ma¾by na klenbách prízemnej miestnosti tohto domu. Vznikli v polovici
18. storoèia, v èase, keï tu býval rod
Gössingerovcov. Ilo o starý preporský ¾achtický rod s pozoruhodnou históriou.
Majite¾ov spomínaného domu na
Panskej 7 poznáme od 16. storoèia.
Nelo o metiansky dom, ale o slobodný
¾achtický dom. Od prelomu 16. a 17.
storoèia dom vlastnila zadunajská
¾achtická rodina Illyéssy z Raidingu pri
oproni. Od nej podiely na dome
vyenili poèas 17. storoèia aj ïalí
¾achtici Mikulá Marczalthöy a komorský radca Johann Frank. Gössingerovci dom získali pravdepodobne na
zaèiatku 18. storoèia. V Preporku vak
sídlil rod u o storoèie skôr. Prvý známy
tunají èlenovia rodu boli bratia Johann
Ludwig a Ulrich. Obaja boli v slubách
cisárskej rodiny. Ulrich (*1628) bol
velite¾om delostrelcov na hrade a Johann

Ludwig cisárskym hlavným hradným
komorníkom - vrátnikom (Cubiculorum
arcensis prefektus, Zimmerwarter). Za
verné sluby mu cisár daroval metiansky erb, ktorý symbolizoval jeho
povolanie (v títe lev drí klúè). Johann
Ludwig mal toti k¾úèe od vetkých
miestností na hrade. Neskôr ho v roku
1660 povýil aj do uhorského ¾achtického stavu.
Keï vypukla nová vojna s Thökolyovcami a neskôr Turkami, cisár poveril
Johanna Ludwiga novou funkciou prefekta preporských lodníkov. Mal na
starosti vojenské loïstvo i údrbu a výstavbu mosta cez Dunaj. Gössingerovci
sa z hradu presahovali do Podhradie,
kde si na Zuckermandli kúpili vlastnú
kúriu. Johann Ludwig, i jeho synovia sa
vo vojne s Turkami ve¾mi osvedèili,
cisár Leopold ich ustanovil za dedièných
prefektov celého uhorského loïstva.
Keï v roku 1698 navtívil Preporok
ruský cár Peter Ve¾ký, obdivne sa
vyjadril hlavne o preporských lodníkoch pod Gössingerovým vedením.

Dom na Panskej 7 získal najskôr syn
Johanna Ludwiga Gössingera, Franz
Anton (1657-1729). V mladosti tudoval
na trnavskej univerzite, neskôr prebral
vetky funkcie po otcovi na hrade i v
preporskom prístave. V roku 1713 sa tituloval ako kapitán uhorského loïstva na
Dunaji. Pravdepodobne posledným preporským èlenom rodu bol jeho syn Franz
Josef. Tento pôsobil hlavne na Bratislavskom hrade. Zaèínal ako velite¾ delostrelcov, neskôr sa stal tamojím
hospodárskym úradníkom. V rokoch
1732-43 dohliadal na prestavby a
opevòovacie práce na hrade. Pravdepodobne on zadal podnet na výma¾bu
miestností vo svojom dome na Panskej
ulici. V druhej polovici 18. storoèia rod
pravdepodobne vymrel. Gössingerovci
nepochybne patrili k vzdelaneckým
rodom Preporku 18. storoèia a na
Panskej ulici neboli rozhodne sami.
Hneï susedný dom ved¾a ich domu toti
vlastnili celouhorsky významné lekárske
dynastie Raygerovci a Torkosovci.
Frederik Federmayer, Petralka

Kórejská retaurácia je vlastne èínska
Tentoraz sme navtívili Korean
restaurant, ktorý pred pár dòami
otvorili v novo zrekontruovanom
dome na Michalskej ulici. Keïe ide o
prvú retauráciu s kórejskou kuchyòou v Bratislave, boli sme zvedaví,
ako to v nej vyzerá.
Pri prvom nahliadnutí do jedálneho lístka vak pominula naa zvedavos,
pretoe ponuka je a na kórejské barbecue totoná s èínskou kuchyòou. Dokonca ponuka, názvy jedál, ale aj úprava
jedálneho lístka sú rovnaké ako v jednej
z èínskych retaurácií v centre mesta. A
tak jedinou atrakciou tejto retaurácie sú
grily na drevené uhlie zabudované v
kadom stole. Prostredie síce nesie
znaky východnej Ázie, ale pod¾a zariadenia sa nedá identifikova, pre ktorú
krajinu je typické. Take ak by ste èakali
èoko¾vek, s èím ste sa nestretli v niektorej z èínskych retaurácií, budete asi
sklamaní.
Ako sme u naznaèili, jedálny lístok
obsahuje ponuku èínskych retaurácií a
tak, aby retaurácia dostála svojho mena,
zachraòuje ju len ponuka kórejského
barbecue, z ktorého sme ochutnali
bravèový bôèik so sézamovým olejom a
so¾ou, kuracie mäso a kalamáre.

Bdedeker gurmána
Grilovanie na rote uprostred stola
rozhodne patrí k plusom retaurácie, nielen preto, e kadý si plátky mäsa ugriluje pod¾a svojej chuti, ale aj preto, e sa
pri tom dá zai kus srandy. A retaurácia je tie spokojná, lebo hostia nemôu
nadáva na kuchára. V naom prípade
sme hromi nemuseli ani na seba
samých, mäsko bolo kadému po chuti.
Ete skôr, ako sme sa pustili do dobrodruného opekania, sme neodolali ponuke predjedál v podobe troch druhov
atôèok plnených penátom, krevetami,
gatanmi a bravèovým mäsom alebo
èervenou repou, gatanmi a ryovými
rezancami alebo rybou, mrkvou a
mrkvovou múèkou. tvrtým druhom
boli vypráané tatièky plnené krevetami, bravèovým mäsom, gatanmi a
petrlenom. Vetky chutili famózne.
Napokon rovnako ako polievka z kukurice, pikantná kyslá a kuracia s bambusovými výhonkami a hríbmi. Aby bol
ná výpoèet jedál úplný, ochutnali sme
aj rybu s bambusovými výhonkami a
hubami, ryové cestoviny s tromi druhmi mäsa a cestoviny s kuracím mäsom

a, samozrejme, nefalovanú èínsku (èi
kórejskú?) ryu. Kvalitu pokrmov
komentova netreba, za kuchára sa v
tejto retaurácii hanbi rozhodne nemusia.
Naopak èínska obsluha mala trochu
problémy s dorozumievaním, ale po
tom, èo sa nás ujala jej slovenská kolegyòa, nemali sme voèi nej iadne
výhrady. koda len, e nám na niektoré
nae objednávky musela odpoveda
záporne, èo vak nehodnotíme ako jej
chybu. To súviselo predovetkým s
oklietenou ponukou hovädzieho mäsa,
èomu sme sa v súvislosti s výskytom
choroby ialených kráv ani ve¾mi neèudovali. Skôr nás zarazilo, e na jedálnom lístku chýbala napríklad zmrzlina,
eby sa choroba dostala u aj do
mlieka?
Korean restaurant je napriek svojmu
názvu vlastne èínskou retauráciou s
ponukou vybraných kórejských pokrmov. Medzi èínskymi patrí k priemeru,
svojím interiérom k tomu slabiemu.
Body v celkovom hodnotení vak získava svojou kuchyòou, obsluhou, ale predovetkým stolovým grilovaním.
Hodnotenie: 0000
Maximálny poèet: 5 hviezdièiek
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Napísali ste nám
Zaèiatkom februára 2000 som naháòal
z¾avnené lístky za 6 Sk v trvaní 30 minút.
Automat na koneènej elektrièiek 8, 9, 14
mal poruchu. V stánkoch pri starom rozhlase ani pri evanjelickej nemocnici tento
lístok nemali. V stánku na Èervenom kríi
mali iba obyèajné lístky v hodnote 6 Sk s
dobou trvaním 10 minút, ktoré som s
poteením kúpil. Pred koneènou elektrièky è. 9 si ale revízor toto vetko nechcel da vysvetli. Po prvej upomienke na
pokutu 1225 Sk som vysvetlenie poslal
Advokátskej kancelárii zastupujúcej
Dopravný podnik. Koncom decembra
som dostal platobný rozkaz súdu na 2212
Sk, proti èomu som sa odvolal. Neviem
pochopi takéto zrovnoprávnenie obèanov, ktorí si lístok vôbec nekúpia s tými, èo
si takto chceli vyriei doèasné problémy
so zakúpením lístka v primeranej hodnote
6 Sk na 30 minút. Je 6 korún vdy 6 korún
alebo obèas aj 2212 Sk? Najviac ma vak
uráa, e takto umelo zo mòa chcú urobi
zlodeja. Teraz èakám na môj prvý súd v
ivote a vôbec nie som presvedèený, e
chod naej justície sa dá zastavi. Pomaly zaèínam chápa, preèo sú nae súdy
také zaaené prácou, keï musia riei aj
také závané delikty, akého som sa
dopustil ja. Michal Javorský, Ruinov
~ ~ ~
Na základný súbor káblovej televízie som
sa prihlásil preto, lebo pôvodne v základnom súbore bola aj ÈT 1. Onedlho ÈT 1
zruili a pridali Markízu, teda Bratislavu.
Od tých èias (teraz za takmer 700 Sk
roène) môem pozera to, èo som pozeral
40 rokov pred príchodom káblovej
televízie do Bratislavy, t.j. Bratislavu,
Viedeò a Budape. Napriek zvyujúcim
sa cenám to tak aj ostane. V poslednom
liste firma UPC oznamuje zákazníkom, e
pre túto skupinu zákazníkov nebudeme
vylepova programovú ponuku. A tí,
ktorí by chceli prejs z rozíreného súboru
na základný a díva sa na to, èo sledovali
po celú existenciu televízie v Bratislave,
zaplatia 350 Sk. Strené antény boli
zruené, UPC má monopol a tak sme v
pozícii zajatcov.
Juraj Charvát, Staré Mesto

ASV, a.s., ponúka komplexné

ÚÈTOVNÉ
SLUBY
Tel.: 4488 1224, fax: 4488 8036

Parkovanie v centre mesta
na Jesenského ulici

GARÁ ALEXIA
Ponúkame Vám monos preneja
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
Alexia, a.s., Ventúrska 22, II. posch
telefón: 5441 7112
e-mail: vlnkova@alexia.sk
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Cisár Frantiek Jozef I. a Preporok
oèami Preporských novín
Spoluobèania! Oznamujem vám radostnú zves!
Jeho Velièenstvo ná najvrúcnejie milovaný apotolský krá¾ príde do náho mesta. Slávnostným rúchom
nech sa skvie staré mesto krá¾ovských korunovácií!
Srdeèným teplom nech je predchnuté nae holdovanie v zvyèajnej vernosti, s nadene planúcou láskou
pozdravme a radostne privítajme prvého medzi
Uhrami, Jeho Velièenstvo krá¾a!
Týmito slovami sa na Preporèanov obrátil meanosta Theodor Brolly pred poslednou z návtev Frantika
Jozefa I., ktorá sa uskutoènila 1. 6. 1909. Dva z predchádzajúcich panovníkových pobytov mali po sebe
zanecha trvalú stopu: 16. 5. 1897 odhalil cisár jazdecký pomník Márie Terézie a 30. 12. 1890 otvoril prvý stály most cez Dunaj nesúci jeho meno. Na rok
2000 pripadlo nielen 110. výroèie tejto návtevy predposledného rakúskeho monarchu v naom meste, ale
aj 170. výroèie jeho narodenia (*18. 8. 1830). Pripomeòme si preto atmosféru èias, keï provinèný
Preporok so svojimi 63 000 obyvate¾mi leal 200
km od najbliej hranice a kadoroèná augustová
oslava cisárových narodenín patrila k roku rovnako
neodmyslite¾ne ako Vianoce.

NÁVTEVA PANOVNÍKA
BOLA VDY VE¼KOU SLÁVOU
Príchod Jeho cisárskeho a krá¾ovského apotolského
Velièenstva - ako znela jedna z moných titulatúr
rakúskeho panovníka - bol, samozrejne, vdy spojený
s ve¾kou slávou. Ako sa môeme doèíta v patriène
patetickej novinovej správe z augusta 1857: Èoskoro nato oznámilo dunenie diel z tunajieho Hradného
vrchu mestu Preporku, e sa blíi cisár, a srdcia
túobne vyèkávajúceho davu búili s kadou salvou
èoraz hlasnejie v ústrety okamihu, v ktorom mali uvidie tvár Najvyieho zemepána.
Dunenie diel bolo okrem iného aj signálom pre
nastúpenú èestnú vojenskú jednotku a mestských
hodnostárov, aby sa pripravili na uvítanie mocnára.
e sa na avízo kanónmi nedalo vdy spolieha,
popisuje iná správa, tentoraz z mája 1897, keï cisár
za ve¾mi nepriaznivého poèasia odha¾oval pomník
Márie Terézie. O 8. hodine ráno (pol hodiny pred príchodom vlaku) boli u vetci nastúpení na elezniènej
stanici a nálada zodpovedala zlému poèasiu. Ako píu
noviny, vietor studene dul a èlovek by takmer zaèal
pochybova o úspechu dneného podujatia. Kadý sa
snail zachyti signálne výstrely delostrelectva z
Hradného vrchu, avak zbytoène, pretoe silný vietor
odniesol zvuk detonácií, a zrazu bol dvorný vlak tu,
bez toho, aby na to bol niekto poriadne pripravený.
Útrapy spojené s vítaním vysokopostavených návtev
pekne popisuje v svojich Demokratoch Janko
Jesenský:
Starosta mesta kúpil si ete jedny okuliare, ak by
zabudol jedny doma, aby nepriiel do zmätku pri
èítaní reèí a prípitkov. Na slávnostných èiernych
atách mal devä vrecák. V kadom prichystaná reè.
V podobnej situácii by sme zastihli v roku 1890 po
otvorení Mostu Frantika Jozefa v Preporku pána
vrchného upana Jozefa grófa Zichyho, ktorý najprv
pozdravil rakúskeho cisára a uhorského krá¾a vzletnou zdravicou ako vedúci deputácie preporského a
susedných komitátov, s ktorými po skonèení audiencie dôstojne odkráèal, aby sa vzápätí vrátil v èele
ïalej deputácie - tentoraz mesta Preporka - s ïalím
prívetom. V tomto prípade by bolo iste trápne
poplies si vrecká a poveda dvakrát tú istú reè. Pánu
vrchnému upanovi sa to nestalo a závery obidvoch
jeho príhovorov stoja za odcitovanie ako príklad
tylistiky starej monarchie:
Vámu Velièenstvu a vlasti patria v nebezpeèí nae
pae a naa krv - v mieri naa prièinlivá práca - vdy
ale nae srdce, naa vernos, naa nadená úcta!
Nech ije krá¾! A o chví¾u: Èo nám vak ani èas,
ani zmenené pomery nikdy nezoberú, èo je naím nescudzite¾ným vlastníctvom, ktoré v nás zapustilo
hlboké korene rovnako ako viera v jediného Boha; to
je hlboká úcta a oddanos, neochvejná vernos
Najvyej osobe Váho Velièenstva a dynastii, ktorá -

napåòajúc celé nae bytie - bude i v naich srdciach,
kým stojí Preporok a kým ije èo len jeden z jeho
synov. Nech ije krá¾!
V slávnostných reèiach z konca minulého storoèia keï mnohé vedúce funkcie v uhorskej èasti monarchie zastávali bývalí revolucionári z rokov 1848-49 spravidla taktne vynechávala hneï prvá návteva ete
ani nie 19-roèného cisára v Preporku. Tá sa uskutoènila 10. mája 1849, v èase úspenej ofenzívy
maïarských revoluèných vojsk proti jednotkám
verným habsburskej dynastii. Cisár dorazil ráno o pol
siedmej, bezprostredne nasledovaný ministerským
predsedom knieaom Schwarzenbergom a ruským
generálom Fiodorom Bergom, s ktorým dohadoval
podrobnosti ruskej pomoci proti maïarskej revolúcii,
o ktorú poiadal cára 1. mája. Èítanie novín v týchto
èasoch nebolo zväèa iadnou zábavkou. Posúïte
sami: Úradný oznam. Daniel Christian Dressler,
epkár v tunajom divadle, sa nízkymi utàhaènými
reèami proti najvyiemu cisárskemu domu dopustil
zloèinu uráky majestátu a ústnym podnecovaním a
popudzovaním proti vláde zloèinu poburovania.
Menovaný bol na základe stanného práva odsúdený
na smr obesením, bol vak omilostený na smr prachom a olovom. Tento rozsudok bol dnes vykonaný
ako zaslúený trest a odstraujúci príklad pre vetkých
zle zmý¾ajúcich.
Tí dobre zmý¾ajúci nali iste povzbudenie v nasledujúcej správe Preporských novín: Viedeò, 6. mája

1849. Teí nás, e môeme dnes naim èitate¾om predstavi povahový rys náho mladistvého monarchu,
ktorý je najkrajím vysvedèením jeho u¾achtilého
srdca. Keï si cisár pri vojenskej prehliadke zastal
medzi poèetnú generalitu, vimlo si Jeho Velièenstvo
v prvých radoch k nemu sa tlaèiaceho ¾udu vojaka
pluku Deutschmeistrov prichádzajúceho na barliach.
Len èo ho Jeho Velièenstvo zbadalo, pristúpilo k nemu
a s úèasou sa vyzvedalo, kde bol zranený. Po
odpovedi opýtaného, e sa to stalo v Taliansku, vypytovalo sa Jeho Velièenstvo ïalej na jeho stav a opustilo ho s prejavmi najivej úèasti. Táto scéna urobila
ako na zraneného bojovníka, ktorý v tomto okamihu
iste zabudol na vetko svoje neastie, tak aj na
vetkých okolostojacich dojem rovnako hlboký ako
radostný, pretoe nám dala príleitos nazrie do
u¾achtilého srdca náho monarchu a tento poh¾ad
nás oprávòuje k najkrajím nádejám.
Hoci èas mnohé zahladil, popravy na zaèiatku jeho
vlády, najmä obesenie 13 najvyích dôstojníkov maïarských revoluèných vojsk v pevnosti Arad, trápili
Frantika Jozefa aj po rokoch. Viackrát svojej manelke Albete povedal: Keby som mohol, vetkých by
som ich vyhrabal zo zeme vlastnými rukami.

CISÁR FRANTIEK JOZEF I.
TOHO VE¼A NENAHOVORIL
Najve¾kolepejí dojem zo vetkých návtev Frantika
Jozefa v Preporku zanechala bezpochyby jeho úèas
na slávnostnom odhalení jazdeckého pomníka Márie
Terézie 16. 5. 1897, a to v sprievode prakticky
vetkých èlenov panujúceho rodu. 13. 5. dorazili do
mesta z cisárskych stajní 2 ve¾kolepé korunovaèné
koèe, 55 ekvipáí a 65 nádherných koní. 860 metrických centov aký pomník z carrarského mramoru tu
u bol o nieèo dlhie: do mesta ho dopravili eleznicou zaèiatkom septembra predchádzajúceho roku.
Ráno o 7. (jeden a pol hodiny pred príchodom cisára
na stanicu) nastúpil na trasu slávnostného sprievodu
vojenský palier. U týdeò pralo, v skorých ranných
hodinách dáï síce ustal, ale nad mestom sa zhromaïovali aké daïové oblaky. Pomník musel by
v noci kvôli búrke celkom odhalený; hneï s prvými
rannými zorami ho náhlivo znova zaha¾ovali, pretoe
u v túto neslýchanú rannú hodinu prichádzali diváci,
aby si zabezpeèili miesto. Poèasie sa napokon pod¾a
spravodajstva novín umúdrilo a v rozhodujúcom
momente sa predsa len nakrátko vyjasnilo.
Cisárov názor na pomník priniesli Preporské noviny
19. mája v zvlátnom èlánoèku s názvom Slovo
cisára, ktorý opä potvrdzuje, e Frantiek Jozef toho
ve¾a nenahovoril. Posúïte sami: S poh¾adom pevne
upretým na pamätník, z ktorého práve zaèala pada

Poslednýkrát Frantiek Jozef I. navtívil Preporok 1. júna 1909.

zakrývajúca ho látka, stál ná vetkými milovaný krá¾
pred vzneeným panstvom. Keï za zjavila pekná a
u¾achtilo formovaná hlava ve¾kej Márie Terézie,
vyjadrovali rysy Jeho Velièenstva plné prekvapenie a
krá¾ sa obrátil na korunnú princeznú-vdovu tefániu
so slovami: To je pekné! Osobitným vyjadrením
týchto krá¾ovských slov bol aj stisk ruky, ktorého sa
od krá¾a dostalo umelcovi Johannovi Fadruszovi po
jeho predstavení meanostom. V kadom prípade
treba oceni, ako novinár tri cisárove slová dokázal
zaobali tromi koato rozvitými vetami.
Okrem oficiálneho spravodajstva bolo treba, samozrejme, èitate¾ov novín pred 100 rokmi rovnako ako
dnes zásobova kuriozitami, èiernou kronikou a historkami zo ivota high society". Pozrime sa teraz na
odhalenie pomníka Márie Terézie z tejto strany.
Prvá pre vtedajích Preporèanov pravdepodobne
neslýchane zaujímavá správa je zo 17. 5.: Vèera pri
sledovaní slávnostného sprievodu omdlela na
Námestí milosrdných staria pani. Keï ju prebrali,
mohla sa pobra domov.
A napokon jedna správièka zo vzneených kruhov, v
ktorej opä vystupuje lakonický Frantiek Jozef.
Èujme Preporské noviny z 18. 5. 1897: Najvyie
uznanie. Jeho Velièenstvo krá¾ sa vèera po cirkevnej
slávnosti vo frantikánskom kostole prihovoril pánu
Jozefovi von Palugyay týmito slovami: Venovali ste
tunajej posádke víno. To ma ve¾mi poteilo.
To je vetko.
PODDANÝM JEHO VELIÈENSTVA
STAÈILO K ASTIU MÁLO
Obyèajným poddaným Jeho Velièenstva staèilo z
dneného poh¾adu k astiu málo. Spravodajstvo z
prvej cesty mladého cisára po Uhorsku napríklad
zvestuje: Martin, 11. august 1852. ... èoskoro bola
usporiadaná improvizovaná ¾udová veselica, ktorá
trvala a do neskorej noci. Tanec a hudba boli
veobecné, ¾ud bol skutoène radostne pohnutý a
jeho veselos sa stupòovala a k nadeniu, keï Jeho
Velièenstvo oblailo veseliacich sa svojou
Najvyou prítomnosou. Doplòme ete kuriozitu,
e úsek od Kra¾ovian po suèiansky most preiel
panovník na plti.
Aj svojich rómskych poddaných dokázal cisár
nesmierne oduevni, ako nám hovorí novinová správa z jeho druhej cesty po Uhorsku v roku 1857 (pri
obidvoch týchto cestách navtívil cisár aj Preporok).
Hovorí sa v nej o slavobráne na hranici preporského
správneho územia, pri ktorej vítal panovníka generálny guvernér Uhorska arcivojvoda Albrecht. S
narákou na cisárovo heslo Viribus unitis - Spojenými
silami sa ïalej píe: Spojené sily sa tu vzahovali aj
na Cigánov rozloených po okolí, ktorí vyadovali
svoj podiel úèasti na láske k svojmu urodzenému
monarchovi a ukuli pre slavobránu vetky klince.
I v èase návtev Frantika Jozefa I. mohol èitate¾ nájs
v novinách mnohú zaujímavos nesúvisiacu priamo s
posvätnou osobou Jeho Velièenstva. Poslúme si
nieko¾kými ukákami:
20. 5. 1897 pokladali noviny za potrebné zvestova
èitate¾om túto správu: Dnes dopoludnia prela mestská elektrièka na ulici arcivojvodu Fridricha psa
natieraèského majstra Ohrabku. Zviera bolo na
mieste màtve.
4. 1. 1891 (v èase sèítania obyvate¾stva): Mnohý z
vyplnených sèítacích lístkov prináa hojnos
nechcenej komiky. Na exemplári, do ktorého nám
náhoda umonila nazrie, odpovedá naivná stvora na
otázku Náboenstvo? s presvedèivým lakonizmom:
Áno! a v rubrike Viete èíta a písa? ve¾mi svedomito: Áno, ale len s okuliarmi.
Novinový výlet do starého Preporka zakonèime slovami Frantika Jozefa I. spred 110 rokov: S radosou
som videl, e toto mesto urobilo napriek zmeneným
pomerom posledných desaroèí také pekné pokroky
vo vetkých smeroch. Buïte ubezpeèení, e Nae priania vetkého najlepieho sprevádzajú jeho ïalí
rozvoj.
Pripravil Zbynìk Kubáèek
a Mestské múzeum v Bratislave
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Výstava dejín
korèu¾ovania
Nekoneèné stopy

Majstrovstvá Európy sa zaèali presne v deò
nedoitých 50. narodenín Ondreja Nepelu!

BRATISLAVA
Múzeum telesnej kultúry pripravilo
pri príleitosti bratislavských Majstrovstiev Európy v krasokorèu¾ovaní
výstavu Nekoneèné stopy. Verejnosti je
prístupná v Mestskom múzeu v Bratislave od 16. januára a ponúka históriu korèu¾ovania a krasokorèu¾ovania na Slovensku.
Korèu¾ovanie na území Slovenska má
vye 5000-roènú tradíciu, o èom svedèia
aj nálezy kostenej korèule z vykopávok
vo Veselom pri Pieanoch. Rozvoj krasokorèu¾ovania, ako ho v obmenených
podobách poznáme do súèasnosti, zaznamenávame od polovice 19. storoèia. Pred
130. rokmi , 14. decembra 1871, bol v
Bratislave zaloený Bratislavský korèuliarsky spolok (Pozsony Korczolyázo
Egyesület / Pressburger Eislaufclub).
Bratislava patrila vdy ku krasokorèuliarskym centrám a postupne si vybudovala silnú pozíciu i vo svetovom krasokorèu¾ovaní predovetkým zásluhou
troch krasokorèuliarov - Karola Divína,
strieborného zo ZOH 1960 Squaw
Valley, Jozefa Sabovèíka, bronzového zo
ZOH 1984v Sarajeve a predovetkým
Ondreja Nepelu, jediného slovenského
olympijského víaza na zimných olympijských hrách v ich histórii (zvíazil v
roku 1972 v Sappore). V týchto dòoch
bratislavský zimný tadión, ktorý nesie
meno práve Ondreja Nepelu, hostí
najlepích krasokorèuliarov Európy. Ide
u o tvrté ve¾ké krasokorèuliarske
podujatie v naom meste. Majstrovstvá
Európy sa tu konali v rokoch 1958 a
1966, majstrovstvá sveta v roku 1973.
Práve na nich získal svoj posledný titul v
amatérskej krasokorèuliarskej kariére
Ondrej Nepela, ktorého 50. nedoité
výroèie narodenia sme si v týchto dòoch
pripomenuli (narodil sa 22. 1. 1951 v
Bratislave a zomrel 2. 2. 1989 v nemeckom Mannheime).
Zdenka Letenayová,
riadite¾ka Múzea telesnej kultúry

Záruèná lehota sa vzahuje aj na zubnú protézu

CINDERELLA FAMILY SERVIS, s.r.o.
h¾adá SPO¼AHLIVÉ GAZDINKY
do domácností v Bratislave a okolí,
na prácu doobeda popri zamestnaní
a dôchodkyne.
Individálne douèujeme cudzie jazyky
a kolské predmety.
Tel.è.: 5556 37 32, 0903 785 387

www.cinderella.sk

info@cinderella.sk

U posledné tréningy pred prvým
súaným dòom majstrovstiev Európy
v krasokorèu¾ovaní naznaèili, e
bratislavský divák je hladný po tomto,
vo¾akedy jeho, porte. Desiatky divákov vyuili ancu dosta sa na Zimný
tadión Ondreja Nepelu a s vrelou ièlivosou sledovali posledné tréningové
jazdy úèastníkov ampionátu. Èastý
potlesk po èo len trochu zaujímavých
figúrach naznaèoval, e vetci pretekári
sa mali a majú od pondelka 22. januára
do nedele 28. januára na èo tei. V tej
chvíli bolo toti jedno isté. Divák ich
nesklame.
Slávnostný úvod máme ete mnohí v
pamäti. Uskutoènil sa v spomínaný pondelok a na svedomí ho má trojica Humaj,
ulík, Brodová. V programe vystúpilo 24
krasokorèuliarov, medzi nimi tyria slovenskí a nacvièilo ho slovenské duo tréneriek
Agnesa Búøilová - Eva Ïuriinová.
Od pondelka sa vak bojovalo u nielen o

Èoraz èastejie prichádzajú do redakcie písomné reakcie èitate¾ov. Priznám
sa, e kadá reakcia spotrebite¾ov ma
teí. Niet horieho pocitu ako písa tzv.
do vzduchu, keï vlastne nie je jasné, èi
nepíem iba sama pre seba. Dnený
problém sa ma síce ete netýka, predpokladám vak, e zaujme najmä
poèetnú rodinu naich starích
èitate¾ov.
Posaovala sa nám naa èitate¾ka na
vec, o ktorej sa málokedy hovorí - na
zubnú protézu. Dvadsatyri rokov jej
spo¾ahlivo slúila tá istá, ete socialistická. Pretoe zuby boli u ve¾mi
opotrebované, navrhli jej vlastné deti ako
darèek k 70-tinám výrobu nových zubov.
Pod¾a vlastných slov to naa èitate¾ka
povaovala za dobrý nápad, ktorý sa jej
hodil. Netuila vak, èo ju èaká.
Odporuèená zubárka bola fajn, navrhla
rôzne vylepenia, kvalitnejie zuby atï.
Nad rámec poistenia vypoèítala 6000 Sk,
ktoré bolo treba doplati. A teraz budem
citova z listu. Zuby boli spravené do
konca augusta. Keïe pani doktorka ila

Intitút zahranièného obchodu a vzdelávania
otvára v roku 2001
jazykové kurzy v jazyku anglickom, nemeckom,
francúzskom, panielskom, talianskom a ruskom.
ENGLISH FOR BUSSINES

jednoroèný pecializovaný jazykový kurz

ANGLIÈTINA V PROFESIONÁLNOM TURIZME
pecializovaný odborný kurz

www.izov.sk

Tel.: 444 60 936, 444 530 90

RENAULT KESTLER
166 x 100 mm

priazeò divákov, ale najmä o medaily.
Nai reprezentanti síce len spomínajú na
úspechy Divína, Nepelu, Drahovej a spol.,
no napriek tomu nenastupovali na
bratislavský ¾ad s malými duièkami. A
aké boli ich elania pred premiérou sólistka Zuzana Babiaková-Paúrová:
Závereèná príprava vyla, forma stúpa,
verím, e by to mohlo vyjs. Spolieham sa
najmä na vo¾nú jazdu, v ktorej mám
pripravených pä trojitých skokov.
Taneèný pár Zuzana Ïurkovská-Marián
Mesáro: Oproti predchádzajúcim podujatiam sme zmenili originálny tanec,
máme aj iné obleèenie. Pri poh¾ade na
tartovnú listinu sme získali dojem, e to
budú majstrovstvá Ruska s medzinárodnou úèasou... Bodaj by sme sa dostali
aspoò do finále! portová dvojica O¾ga
Beständigová-Jozef Beständig: Aj my
sme trochu pozmenili svoju zostavu, je
nároènejia, èo si vyiadalo aj nároènejí
tréning. Cítime, e viacerí v súvislostí s

Zákazník je pán
na dovolenku, poiadala ma o podpísanie
vyúètovania, aby to mohla da do
poisovne. Zuby boli spravené tak, e
som si celé pravé líce okusovala pri jedle
- èie nepouívate¾né. Keï som ich
reklamovala, spravila mi druhé, ktoré sú
ete horie. Keby ich dostal kôò do
papule, tak sa zadrhne. Som z toho
neastná, lebo staré zuby sa mi zlomili a
tak nemôem ani jes. Naa èitate¾ka sa
posaovala u iného zdravotníckeho pracovníka. Na poèudovanie nasledovala
otázka, ko¾ko dala technièke dopredu,
ak chcela, aby odviedla poriadnu prácu.
A znovu citujem: Myslela som si, e
keï doktorka zadá prácu a poaduje
6000 Sk zaplati, tak sa má o technièku
stara ona. V závere svojho listu nás
prosí o radu, ako celý problém vyriei.
Èo u len poradi! Vymáha si nárok
súdnou cestou je rieením zo zákona.
Vyaduje si to o. i. zaobstara si súdnoznalecký posudok a zaplatenie súdneho

H¼ADÁME
DORUÈOVATE¼OV
REKLAMNÝCH
MATERIÁLOV
tel. 4446 1598

nami hovoria o desiatom mieste, ale my
by sme neradi predbiehali. Najskôr potrebujeme predvies bezchybne vetko na
¾ade a potom sa uvidí.
Majstrovstvá Európy v krasokorèu¾ovani
privítali 162 pretekárov z 33 krajín.
Najviac ich pricestovalo z Ruska - estnás, po jednom kraskorèuliarovi predstavilo Holandsko, Nórsko a Bosna a
Hercegovina. V tomto porte nie je núdza
ani o rôzne páry, len tak mimochodom,
súrodenecké dvojice sú tri, manelských
pä, ïalie sa u zo tatistík nedali vyèíta... Prvý deò ampionátu, 21. január, mal
pre slovenské krasokorèu¾ovanie ete
jeden hlboký význam. Bol to deò
nedoitých 50. narodenín Ondreja Nepelu. Aj taký bol európsky ampionát v krasokorèu¾ovaní, ktorého vrcholom bude
nede¾òajia exhibícia. A kto ju neuvidí na
vlastné oèi, ten si ju môe pozrie v priamom prenose STV. Bratislava nehostí
majstrovstvá Európy kadý rok! (mm)

poplatku. Je pravda, e ak naa èitate¾ka
vyhrá, musí jej prísluná pani doktorka
(alebo jej poisovòa, ak má poistenie pre
prípad spôsobenia kody) zaplati vetky
vzniknuté náklady. Aj to je vak pravda,
e nerváky a èas naej èitate¾ke pokroèilého veku nikto nevráti. Preto si myslím, e by bolo dobré ete raz kontaktova príslunú doktorku. Ak sa ona neuèloveèí, odporúèam navtívi vlastnú
zdravotnú poisovòu a poiada o pomoc. Postoj - ja niè, ja muzikant - si toti
nemôe dovoli ani poisovòa. Konieckoncov spôsobená koda sa niekomu
môe zda smiena, ale pre dôchodcu je
to jednomesaèný príjem. A sluby v
zdravotníctve sú sluby ako akéko¾vek
iné. Vzahuje sa na ne o. i. aj záruèná
doba - a to minimálne 3 mesiace. Aj keï
u uplynulo viac mesiacov od prvého
zhotovenia protézy - reklamaèná doba sa
predluje o èas, keï sa výrobok opravuje. Dúfam, e sme naej èitate¾ke poradili
- drím palce, aby uspela a som rada, e
mám výborného zubára. Marta Èerná,
Fórum spotrebite¾ov

Úètovný servis

R & C MACCIUS
ponúka ivnostníkom a malým firmám

vedenie úètovníctva
systémom Money 2000

Tel.: 5341 1017, e-mail: maccius@nextra.sk

Európski juniori
s raketami

O tom, e Bratislava je hlavným
mestom slovenského tenisu, svedèia
nielen úspechy Habudovej, Nagyovej,
Kuèeru, Hrbatého a spol., ale aj
výborne zorganizované tenisové podujatia. Poènúc Davisovým pohárom,
Pohárom federácie a konèiac úspeným juniorskym turnajom Slovak
Junior Indoor.
V 8. roèníku prehliadky európskych
tenisových nádejí sa predstavilo 48
chlapcov a 32 dievèat zo sedemnástich
krajín, prièom záujem bol ove¾a vyí.
Len chlapcov sa hlásilo 118 (dievèat 86).
Turnaj sa zaèal minulotýdòovou víkendovou kvalifikáciou, závereèné
semifinálové a finálové zápasy sú na
programe poèas najbliieho víkendu 27.-28. januára. Hrá sa v Petralke na
dvorcoch Slávie Právnik, kto bude zvedavý len na samotné finále, tie sa zaènú
v nede¾u 28. januára od 10. h (v poradí
dvojhra dievèat, dvojhra chlapcov,
tvorhra dievèat, tvorhra chlapcov).
Doteraz najväèou hviezdou, ktorá sa v
Bratislave predstavila, bola urèite Belgièanka Clijstersová, ktorá u nás zvíazila
pred tromi rokmi a dnes je hráèkou prvej
svetovej dvadsiatky! Najväèie nádeje
tento rok vkladáme do obhajkyne minuloroèného prvenstva, Dominiky Nociarovej, medzi chlapcami sú naimi esami
Peter Èapkoviè, Marek Miklo... (mm)

Èakali víazstvo,
získali bronz
Nemôeme uvaova o nijakom inom
cieli, len o víazstve, rezonovalo medzi
hráèmi a funkcionármi hokejistov bratislavského Slovana pred odchodom na
finále Kontinentálneho pohára do Zürichu. Ako sa vak ukázalo, iné je nieèo si
ela a iné skutoène to dosiahnu.
Belasí po remíze s Mníchovom prehrali s
Londonom Knights a závereèná výhra
nad v tej chvíli u jasným víazom, domácim tímom Lions Zürich bola iba kozmetickou úpravou ïalieho pohárového
sklamania. Bezprostredne po návrate sa
síce objavili názory, e Slovan vlastne nesklamal, e tretie miesto je vlastne úspechom, ale ak si uvedomíme, e vo finále
nehralo iadne védske, fínske, ruské, èi
èeské mustvo, e Slovan je majstrom v
krajine, ktorá získala striebro na poslednom svetovom ampionáte a za súperov
malo pri vetkej úcte, hlboko priemerné
európske tímy, potom je slovíèko úspech
naozaj prisilnou kávou...
(mm)

RENAULT KESTLER
109 x 100 mm
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Správy z podsvetia
STARÉ MESTO
NA NÁMESTÍ SNP si zo zlatníctva
Martin odniesol zatia¾ neznámy zlodej lup
v hodnote asi 50-tisíc korún. Priiel do
zlatníctva s tým, e má záujem o zlatú retiazku pre manelku. Nieko¾ko retiazok
vyskúal a poiadal predavaèku, aby ich
odváila, prièom jednu z nich si nechal na
krku. Zároveò ponúkol na odkúpenie svoj
náramok s odôvodnením, e nemá dos
peòazí na retiazku, ktorú si vybral. Keïe
v tomto zlatníctve zlato neodkupujú,
páchate¾ poprosil predavaèku, aby mu ju
aspoò odváila, nech vie, akú má priblinú
hodnotu. Keï to urobila a retiazku vrátila,
zlodej jej nasprejoval do oèí neznámu
tekutinu a z predajne uiel. Pokodená
ihneï zapla alarm a so zaslzenými oèami
vybehla na ulicu s volaním o pomoc,
zlodej sa vak vtedy u strácal v hornej
èasti Námestia SNP.
NA UPNOM NÁMESTÍ v Centrum
Pube tyria neznámi páchatelia napadli 20roèného prevádzkára. Jeden z nich mu
oznámil, e si prili pre peniaze. Mladík
odpovedal, e iadne nemá, vzápätí vak
naòho jeden z útoèníkov namieril pito¾.
Po údere do zátylku stratil vedomie.
tvorica lúpeníkov vak odila z pubu
bez peòazí.
PETRALKA
NA KOPÈIANSKEJ ULICI úplne zbytoène priiel o ivot 26-roèný ¼ubomír F. z
Bratislavy-Petralky. Políciu privolali obyvatelia jedného z domov, ktorí ho nali
lea vo vestibule v kalui krvi. Privolaný
lekár kontatoval, e zomrel na následky
strelného poranenia hlavy. V pivnièných
priestoroch nali rovnako starého tefana
F., ktorý bol v zlom psychickom stave, v
ruke dral pito¾ a práve sa chystal spácha
samovradu. Vïaka profesionálnej práci
policajtov sa ho podarilo upokoji, zadra
a zbraò mu vzia. Vysvitlo, e dvaja mladí
mui boli priatelia a pri neodbornej manipulácii so zbraòou z nej vyiel výstrel,
ktorý ¼ubomíra usmrtil. tefana èaká obvinenie z ublíenia na zdraví z nedbanlivosti.
NA OVSITSKOM NÁMESTÍ v
kasíne Imperial 33-roèný Peter T. surovo
napadol jeho pracovníèku, ktorá sa snaila
privola pomoc, keï priiel robi poriadok
so svojou drukou, ktorá sa tu zaúèala za
èaníèku. Chytil ju za krk, vytiahol ju na
parkovisko, sotil ju na zem, bil ju a kopal
do hlavy. Prestal asi a po pätnástich minútach, keï k¾aèala na zemi a nevládala sa
postavi. Z ruky jej vytrhol peòaenku s
asi 20-tisícovou trbou a odiiel. Vyetrovate¾ ho obvinil z trestného èinu krádee a bol vzatý do väzby.
RUINOV
NA SENECKEJ CESTE prepadol benzínové èerpadlo 33-roèný Bratislavèan Jaroslav K. Po príchode na èerpadlo namieril
na personál zbraò a iadal, aby mu vydali
vetky peniaze, ktoré mali v pokladni. Pod
hrozbou zbrane mu obsluhujúci personál
dal celú trbu 20-tisíc Sk. Lupiè potom
nasadol do auta a z miesta èinu odiiel. Po
jeho stopách sa okamite vybrali policajti,
ktorí ho zadrali na benzínovej pumpe
Esso. Ako sa ukázalo, bol pod vplyvom
alkoholu. Z lupu u neho nali u len 16tisíc korún.
NA SLOVNAFTSKEJ ULICI dolo k
incidentu po dopravnej nehode. Jedným z
jej úèastníkov bol podnapitý 40-roèný
Bratislavèan Jozef V., ktorý odmietol podpísa protokol o dopravnej nehode, z vrecka nohavíc vytiahol po¾ovnícky nô a zaútoèil ním na policajta. K zraneniu,
naastie, nedolo, po pouití donucovacích prostriedkov útoèníka predviedli na
policajné oddelenie. Alkoholové hodnoty
v jeho dychu dosiahli takmer 2,3 promile.
Vyetrovate¾ ho obvinil z trestného èinu
útoku na verejného èinite¾a.
(ver)

Výivky na hrade

Z okien sledovali
korunovaèné
sprievody

BRATISLAVA
Vo výstavných priestoroch bratislavského hradu je sprístupnená výstava
V Spolku Izabella striebrom, zlatom
ili ... s podtitulom Mária Hollósyová
a vyívaèky z Cífera a ïalích dedín.
Výstava predstavuje zabudnutú krásu
výiviek z cíferskej dielne Márie Hollóssyovej, autorky predlôh aj realizátorky
najnároènejích diel. Na výstave je
prezentovaná pestrá kolekcia civilných aj
sakrálnych odevov a textílii. Napríklad
súbor sakrálnych odevov urèených pre
kostol v Cíferi, pôsobivý súbor smútoèných ornátov, ale aj Hollósyovej replika víaznej kazule zo svetovej výstavy
v Paríi. Vetky diela dokazujú majstrovstvo, originalitu, fantáziu a umelecko
remeselnú zruènos autorky a jej iaèok.
Výstavu si môete pozrie kadý deò
okrem pondelka a do 31. marca. (brn)

Pamätníci histórie
Dnes nièím nenápadný a nezaujímavý
dom na nároí Frantikánskej a
Zámoèníckej ulice v susedstve Mirbachovho paláca zail aj lepie èasy.
Tento metiansky dom postavili na
starích základoch v 16. storoèí a
zásadne prestavali v 18. storoèí.
Jeho najvýraznejou prednosou bolo
situovanie na nároí ulíc na najvyom
bode mierne stúpajúceho námestia
pred klátorom frantikánov. Z jeho
okien bolo moné sledova sprievod
novokorunovaného uhorského krá¾a,
ktorý prichádzal peo od dómu svätého
Martina do frantikánskeho kostola
Nanebovzatia Panny Márie.
Sprievod Márie Terézie na olejoma¾be
zachytili maliari W. Pohl a F. Messmer.
Obraz sa nachádza v salóne Ve¾vyslanectva Maïarskej republiky vo
Viedni. Vidno na òom aj ná dom, ako
vyzeral v roku 1741. Jeho nároný
arkier s ve¾kým oknom, z ktorého sa
dal sprievod najlepie sledova, neskôr
prestavali. Predná èas domu síce v 50.
rokoch spadla, ale postavili ju znova v
pôvodnom tvare.
tefan Holèík
FOTO - Vladimír Miauers

Spomienkový album

V Grösslingu bol èulý spoloèenský ruch
Za tuhej zimy sme sa chodili kúpa do
Grösslingu pri Dunaji. Kúpele boli
otvorené v roku 1895, take za môjho
detstva boli u staruèké, ale vydrali
dodnes. V Grösslingu bol v zime èulý
spoloèenský ruch. Bratislavská stredná vrstva bola denne v bazénoch, v
suchej a mokrej pare, debatovalo sa
ako v starých rímskych kúpe¾och. Do
vzniku týchto kúpe¾ov mala Bratislava v centre mesta len zopár vaòových kúpe¾ov. V metianskych domoch ete neboli byty s kúpe¾òami, a
preto sa vlastne vo vaòových kúpe¾och prenajímali kúpe¾ne. Pred kúpe¾òou bola maketa hodín, aby kúpe¾níci vedeli, dokedy máte kúpe¾òu prenajatú. Hodina stála za prvej Èsl.
republiky pä korún. V cene bolo aj
mydlo a uterák.
Vo vaòových kúpe¾och (kúpele PELIKÁN na Vydrici, ¼udový kúpe¾ na Sennom námestí atï.) vyrastali celé generácie èistotnejích meanov. Ostatní mali
doma buï korytá alebo kovové prenosné
vane. Tie sa intalovali v sobotu v kuchyniach a kúpe¾ný rituál bol plný detského
davotu a humorných príhod. No najväèí

Chlapci z Dunajskej ulice
lenoraj v teplej vode bol predsa len v
Grösslingu. Najiriu vrstvu návtevníkov tvorili ivnostníci a podnikatelia. V
bazénoch sa uzatvárali obchody, potvrdzovali objednávky, a aj sa politizovalo.
Najviac debát sa toèilo okolo futbalu.
Ïalou vrstvou návtevníkov boli umelci
- bratislavská bohéma. Pre tých boli
kúpele Grössling milostivé finále po
prebdenej noci. Podriemkavali v bazénoch s teplou vodou. Tí, ktorí v noci prebrali, skákali do malièkého bazénu s ¾adovou vodou a zali znovu a znovu do
suchej pary. To ich organizmu zoslabnutému silnými liehovinami pomáhalo najviac. Telu treba da telové!
Po kúpe¾ných procedúrach a masáach
sa spoloèenský ivot preniesol do
priestorov mimo bazénov. Pri bufete boli
pedikúri a manikúri. Najpopulárnejie
vak boli èistuèké postele rozmiestnené
po celom areáli. Uprostred debatujúcich
starých Bratislavèanov sa výborne spalo.
Vrava vôbec neprekáala. Vrava uspávala. Rád som - ako malý chlapec -

pozoroval známe bratislavské osobnosti
v najhlbom súkromí. Reisér Borodáè
hovoril o ruskom divadle, tréner astný
o svojich cestách po svete, operní speváci obèas zanôtili okolo bufetu kály a
nali sa aj akademickí maliari, ktorí nás
vetkých nenápadne skicovali. Politikov
v Grösslingu vidie nebolo.
Grössling si il svojím ivotom dlhé
desaroèia. Za socializmu to buroázne
hniezdo dlho vzdorovalo svojím ivotným týlom proletárskemu kasárenskému spôsobu ivota v montérkach, ale
jedného dòa po nejakej vodovodnej
poruche kúpele zavreli. Pod zámienkou
rekontrukcie bol Grössling dlhé roky
zavretý. Nave¾a-nave¾a ho otvorili - ale
v interiéri kúpe¾nej dvorany ná èakala
katastrofa. Necitliví opravári viedli nové
elektrické káble z vonkajej strany stien!
Po krásnych mramorových reliéfnych
ståpoch a po kamenných doskách boli
rozmiestnené rozvodové skrine! Dívali
sme sa z bazénov neveriacky nad seba.
Bolo po krásnych rímskych kúpe¾och.
Ani neviem, èi ete 106-roèné kúpele
Grössling fungujú? Chodím okolo, ale
bojím sa nazrie.
Július Satinský

Keï gróf A. Grassalkovich v 60.
rokoch 18. storoèia kupoval metianske
a ¾achtické záhrady pred bránou na
Suchom mýte, stál u na mieste terajieho Karátsonyiho paláca podpivnièený prízemný objekt, v ktorom bol
hostinec.
V rokoch 1883-84 na jeho mieste postavili
prepychový palác pod¾a projektu Ferdinanda Kittlera. Je to vlastne trojica samostatných obytných domov s jednotnou
fasádou, prièom stredný palác je zastreený mohutnou plechom zakrytou kupolou. Architekt sa inpiroval novostavbami viedenskej Ringstrasse, prièom fasádu stvárnil v slohu talianskych renesanèných palácov. Objekt sa ihneï stal
klenotom architektúry v Preporku. Nebol
ete zakrytý radom rozkoatených stromov a ved¾a neho ete nejestvovala terajia Spojná ulica.
V 90. rokoch sídlilo v paláci vedenie
spolku Izabella. Bolo to enské zdruenie
na podporu ¾udovej umeleckej tvorivosti,
ktoré pod patronátom arcikòanej Izabely
- manelky arciknieaa Friedricha
(majite¾a Grassalkovichovho paláca)
organizovalo výrobu a predaj textilného
vyívaného tovaru. Dodávate¾kami boli
najmä eny z Cífera a okolia, ktoré pod
vedením potmajsterky Márie Hollóssyová dosiahli takú umeleckú dokonalos,
e ich výivky boli ocenené aj na svetovej výstave v Paríi.
Po druhej svetovej vojne palácový objekt
chátral. Fasádu síce v 80. rokoch opravili,
ale interiéry slúili ako kancelárie a sklady. V posledných rokoch budovu opravili
pre potreby vládnej intitúcie a v jednej
tretine pri Spojnej ulici získala priestory aj
kancelária prezidenta .
tefan Holèík
FOTO - archív a Vladimír Miauer
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Premiéra
v GUnaGU

Kam za kultúrou?
n Taneèno-dramatickú kompozíciu na

DIVADLO
U tradiène v tyroch premiérach od
27. do 30. januára vdy o 19.30 h v
Klube Èierny havran na Bielej ulici
predstaví Divadlo GUnaGU najnoviu
inscenáciu s názvom je dobré vycíti
(krajina s televízorom).
Malé písmeno na zaèiatku hry je zámerné a je v duchu ïalieho podtitulu: názov hry je zároveò aj jedinou scénickou
poznámkou. Autor a reisér Viliam Klimáèek napísal detektívku o viere, ktorej dej sa odohráva v dedinke, kde sú
vetci obyvatelia eleznièiari, intenzívne
sledujú televíziu, vyberajú mýto za prechod tunelom, v ktorom u nie sú ko¾ajnice, a robia ete zopár ïalích pozoruhodných èinností.
(rh)

Slovenská
krásna kniha a
ilustrácia v SNG

VÝSTAVA
V Esterházyho paláci Slovenskej národnej galérie je a do 25. marca sprístupnená expozícia Slovenská krásna
kniha a ilustrácia.
Jej prvú èas tvoria slovenské tlaèoviny
prvých dvoch desaroèí minulého storoèia. Znate¾ný vplyv secesie a dekoratívnych tendencií sa odrazil v príalivých
výzdobách a úpravách kníh tohto obdobia. Druhá èas výstavy obsahuje obdobie a inpirácie nadrealizmu a avantgardy, a expozícia ako celok poskytuje
komplexný obraz tvorby umelcov, spoluvytvárajúcich nae kniné umenie. (rh)

Medzinárodný
Tourfilm 2001
FESTIVAL
Od 1. do 4. februára sa v kine Mlados
a hoteli Danube uskutoèní tvrtý roèník medzinárodného festivalu o turizme a cestovnom ruchu Tourfilm 2001.
Program sa skladá z dvoch èastí - súanej
a informatívnej, v rámci ktorých sa predstaví divákom takmer esdesiat filmov.
Súanú èas tvoria tri sekcie - Kriovatky
(dokumenty o turizme, ekoturizme a cestovaní), Minútky (päminútové reklamné filmy o krajinách, regiónoch èi mestách) a
súa Multimedia o najlepiu slovenskú
webovú stránku z oblasti cestovného ruchu. Informatívnu èas festivalu budú
tvori sekcie: Regióny - prehliadka filmov
o Slovensku a blok o Vysokých Tatrách,
Americký sen - reprezentaèná prehliadka
filmov o USA, Metropolis - filmy o svetových metropolách, Teletour - cestopisné
seriály televíznych spoloèností, Dimenzie
- hrané filmy na tému cestovanie do budúcnosti a sekcia Pozemské raje, ktorá
predstaví filmové fantázie o krásnych
miestach naej planéty.
(rh)

najbliie vyjdú 8. 2.

Islandská speváèka Björk vo filme Taneènica v tme.

Foto - archív

Ponuka nových filmov ozdobená cenami
Pestrá ponuka filmových premiér
bratislavských kín je v týchto dòoch
ozdobená snímkami, ktoré si získali
renomé na medzinárodnej scéne nielen diváckym ohlasom, ale aj uznaním
odbornej kritiky. Týka sa to predovetkým filmu dánskeho reiséra
Larsa von Triera Taneènica v tme,
ktorý získal na prestínom festivale v
Cannes Zlatú palmu a jeho hlavná
predstavite¾ka - islandská speváèka
Björk aj cenu za najlepí enský
herecký výkon.
Film je príbehom slepnúcej èeskej emigrantky Selmy, ktorá pred existenciálnymi starosami (akými je nielen jej choroba, ale hlavne zháòanie peòazí na operáciu pre svojho syna s tou istou diagnózou)
h¾adá únik v romantickom svete

muzikálov. Björk, ktorá napriek oceneniu
svojho hereckého majstrovstva tvrdí, e
to bola jej jediná filmová rola, si nechala
ujs ancu skomponova hudbu k tomuto
vye dvojhodinovému muzikálu.
Pre zmenu z berlínskeho festivalu si
vlani odniesol Strieborného medveïa
americko-nemecko-britský koprodukèný
film Milióndolárový hotel reiséra Wima
Wendersa. Hlavnými hereckými hviezdami dramatickej snímky o priate¾stve,
zrade a láske sú Jeremy Davies, Mel
Gibson a Milla Jovovichová. Dej sa
odvíja okolo jednej podozrivej smrti v
bývalom exkluzívnom hoteli v Los
Angeles - jej vyetrovanie agentovi FBI
saujú komplikované vzahy medzi
obyvate¾mi hotela, ktorými sú dnes u
len ¾udia na okraji spoloènosti.

Z ïalích nových filmov spomeòme aj
americký sci-fi thriller Èervená planéta o
prvej ¾udskej expedícii na Mars. Film,
ktorý si nesporne nájde svojich divákov,
vak získal nádych istej senzaènosti aj
tým, e prvýkrát dolo k roztrke medzi
americkým ústavom pre výskum vesmíru NASA a Hollywoodom, keï vedci
vzniesli viacero výhrad voèi filmárskemu zobrazeniu predstáv o èervenej
planéte Mars.
Vybrané kvarteto z predstavovaných
noviniek uzatvára americký film indického reiséra M. N. Shyamalana
Vyvolený, kde hrá hlavnú úlohu, rovnako ako v minulej známej snímke tohto
tvorcu iesty zmysel, bondovsky
úspený a nezdolate¾ný Bruce Willis.
René Horváth

Spotrebný úver PRVEJ KOMUNÁLNEJ BANKY

Chcete minú viac ako máte na úète?
Chýba Vám ruèite¾?
Máme pre Vás rieenie:
Spotrebný úver
Platobná karta
ivotná poistka

vetko
v jednom
úète

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, v stredu do 17.00 h, vo tvrtok do 12.00 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.

www.pkb.sk
MERCEDES - nový!!!
280 x 30 mm

námet Borisa Viana ...na vae hroby uvedie prvýkrát v tomto roku Nová scéna 31.
januára o 19.00 h.
n Do 28. februára je vo Vodných kasáròach Slovenskej národnej galérie 6.
roèník medzinárodného trienále insitného umenia Insita 2000.
n Gedur Musical Production uvedie 31.
januára o 19.00 h v Istropolise koncert a
krst CD Mono si na mòa zvykne
speváèky Dagmar Rostand a skupiny In.
n V Mirbachovom paláci Galérie mesta
Bratislavy na Frantikánskom námestí 11
je výstava Albrecht Dürer a jeho okruh,
ktorá predstavuje 150 grafických listov
tohto najvýznamnejieho nemeckého
grafika. Exponáty pochádzajú z Mestského múzea v Padove.
n Divadlo a.ha. na kolskej ulici 14 bude 27. januára o 19.00 h dejiskom koncertu slovenského pesnièkára Petra Jankù a pesnièkárskeho zdruenia Efko
(I. Had Weiss a R. Tiòo).
n O siedmej pri fontáne je názov muzikálu, motivovaný americkým rockovým
muzikálom Godspell, ktorý 6. februára o
11.00 h v Spoloèenskom dome Nivy na
Súanej ulici 18 predvedú tudenti
Gymnázia M. Alexie a ich hostia.
n Výstava Stanislava Stankociho v
Pálffyho paláci Galérie mesta Bratislavy
na Panskej ulici 19 predstavuje tvorbu
jedného z najosobitejích slovenských
výtvarníkov.
n túdio Kaplnka Vysokej koly múzických umení na Ventúrskej ulici 3 uvádza 29. januára predstavenie R. Sireru
Hra so smrou a 31. januára inscenáciu
W. Schwaba Prezidentky. Obe predstavenia sa zaèínajú o 18.00 h v Burkovni.
n V Galérii fotografie Profil na Prepotskej ulici 4 je do 4. februára intalovaná
výstava Kazachstan - dokumentárny projekt èeských fotografov Aleny Dvoøákovej a Viktora Fischera. Tento ich cyklus bol odmenený na súai Czech Press
Photo 2000.
n Filmový klub Domu kultúry Lúky na
Víg¾askej ulici 1 uvedie 30. januára o
18.30 h film reiséra Miloa Formana
Valmont z roku 1989.
n V cykle komorných koncertov Momentum musicum vystúpi v 28. januára
o 16.00 h CC Centre na Jiráskovej ulici
3 barokový súbor Music for a while Bratislava. Na programe sú diela S. Krengela, M. Maraisa, M. Lamberta, H. Newsidlera a ïalích autorov.
n V Dome plynárov na Drevenej ulici 4
trvá do 4. februára výstava Juraj Hovorka
Prierez tvorbou.
n V cykle Povedzme si o tom bude 27.
januára o 16.00 h vo Vodných kasáròach
Slovenskej národnej galérie na Rázusovom nábreí 2 prednáka ¼udovíta
Holoku o Mikuláovi Galandovi.
n Do konca januára je v Galérii Ardan
na Lermontovovej ulici 14 pod názvom
Salón Galérie Ardan predajná prehliadka
diel umelcov, s ktorým galéria pravidelne
spolupracuje.
n V Parku kultúry a oddychu bude 27.
januára o 19,30 tradièný 28. Oravský
veèer spojený s plesom. Plesa vak
budú aj ïalí krajania. Na 3. februára
o 19.00 je ohlásený 32. Bál Záhorakov,
10. februára o 19,30 sa bude v PKO
plesa na 43. podbradliansko-podjavorinskom plese.
(rh)

