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Staré Mesto
sa opätovne
uchádza o PKO

Nové zámery
investorov
sú zverejnené

STARÉ MESTO
Poslanci miestneho zastupite¾stva
mestskej èasti Bratislava - Staré
Mesto schválili na svojom zasadnutí
dòa 16. mája zámer, na základe
ktorého chcú poiada primátora
Jozefa Moravèíka o zverenie areálu
Parku kultúry a oddychu do správy
mestskej èasti a prevzatie èinnosti
PKO. Oficiálnu iados má prednies
starosta Starého Mesta Andrej
Ïurkovský na júnovom zasadnutí
Mestského zastupite¾stva.
Motívom takéhoto rozhodnutia staromestských poslancov je obava, e predaj
areálu PKO súkromnej firme, o èom
magistrát údajne uvauje, by postupne
znamenal definitívny zánik kultúrnospoloèenskej funkcie PKO, ktorú táto
mestská intitúcia plní vye tridsa
rokov. V poslednom èase - najmä vak
po odchode výstavnických aktivít
Incheby v roku 1995 - sa PKO dostal do
ekonomickej krízy. Navye v tomto roku
ako mestská príspevková organizácia
dostala v dôsledku snahy hlavného mesta
o vyrovnaný rozpoèet iba tvrtinu
finanèných prostriedkov v porovnaní s
rokom 2000. Pri schva¾ovaní mestského
rozpoètu primátor Moravèík pris¾úbil
vyriei situáciu PKO najneskôr do
konca prvého polroku 2001.
Mestská èas Staré Mesto chce prevzia
do svojej správy od hlavného mesta
areál PKO a v òom organizova vetky
kultúrne a spoloèenské podujatia, na
ktoré si Bratislavèania zvykli. Pravdou
vak je, e zatia¾ ani na úrovni Starého
Mesta neexistuje iadny ekonomický
plán, ktorý by pre PKO znamenal
výrazne inú perspektívu ako pod
správou hlavného mesta. Poslanec
Starého Mesta Pavol Kormúth, jeden z
iniciátorov tohto návrhu, priznáva, e
toto rozhodnutie je skôr politické ako
ekonomické. ¼udia nerozliujú, èi PKO
patrí magistrátu alebo mestskej èasti,
povedal na zasadnutí miestneho zastupite¾stva. Pre nich je dôleité, aby sa
niekto z mesta postaral o to, e PKO ako
tradièná mestská kultúrna organizácia
nezanikne."
Predstavitelia hlavného mesta nie sú
návrhu Starého Mesta priaznivo naklonení. Naopak, intenzívne rokujú so
strategickým partnerom, ktorý je údajne
ochotný do rozvoja areálu vloi viac
ako 100 miliónov korún. Pod¾a informácií z magistrátu ide o tú istú spoloènos,
ktorá pred rokom získala od mesta
východnú èas dunajského nábreia. Aj
vtedy sa Staré Mesto usilovalo o zisk
areálu do svojej správy, na rokovaní
mestského zastupite¾stva vak nepochodilo. Ako jeho snaha dopadne tentoraz,
sa pravdepodobne dozvieme 7. júna, keï
bude o tomto návrhu rokova mestské
zastupite¾stvo Bratislavy.
(miv)

BRATISLAVA
Do 19. júna sa môu Bratislavèania
oboznámi so zámerom na vybudovanie nového hypermarketu Tesco v
bratislavskom Lamaèi. Predloila ho
spoloènos Tesco stores SR, a. s., a
mono si ho pozrie na prízemí magistrátu v informaènom centre Servis
pre obèana na Primaciálnom námestí 1.
Nový hypermarket je lokalizovaný na
rozhraní mestskej èasti Karlova Ves a
Lamaè - tzv. Kauina lúka. Investor
plánuje uvo¾ni finanèné prostriedky na
sanáciu skládky odpadov a starej environmentálnej záae na ploche budúcej
stavby. Termín zaèatia a ukonèenia výstavby je budúci rok.
Do 14. júna je verejnosti k dispozícii
ïalí investièný zámer - na vybudovanie
nového obchodného centra pri Záhorskej
Bystrici medzi tátnou cestou BratislavaMalacky a dia¾nicou D2. Predloila ho
spoloènos Lama Development, s. r. o., a
je vystavený v budove Novej radnice na
Primaciálnom námestí. Investori chcú
zaèa stava v septembri tohto roku, termín ukonèenia výstavby stanovili na september 2003. Výstavba si vyiada výrub
3408 drevín.
(brn)

Jediná lavièka na Hlavnom námestí je pred plastikou Napoleonovca...

FOTO - Jana Miauerová

Hlavné námestie je ete stále bez lavièiek
STARÉ MESTO
Na Hlavnom námestí stále chýbajú lavièky. Bratislavský magistrát nebol
schopný do zaèiatku turistickej sezóny
zabezpeèi sedenie na tomto frekventovanom mieste v historickom centre
mesta.
Na referáte ininierskych objektov bratislavského magistrátu sme sa dozvedeli,
e o lavièkách niè nevedia. Vraj do roku
1997 tam magistrát lavièky mal, ale niekto ich v tom roku odviezol a premiestnil
na Vajanského nábreie. Túto informáciu
sme si overovali v podniku verejnoprospených sluieb mestskej èasti Staré Mesto VEPOS, ktorý by o ich osude mohol
vedie viac, pretoe v tom èase mal námestie v správe. Tu sme sa vak dozvedeli, e o nièom takom nepoèuli. Ako nám

povedal riadite¾ VEPOS-u Jozef Cepek,
lavièky na Hlavné námestie osádzali od
roku 1996 a do roku 2000 na základe
zmluvy medzi magistrátom a mestskou
èasou Staré Mesto o správe komunikácií
I. a II. triedy, kam patrí aj Hlavné námestie. Magistrát vak zmluvu s mestskou
èasou vlani v novembri neobnovil a tak
sa tento rok staromestské lavièky na Hlavnom námestí neobjavili.
Hlavné námestie je v správe hlavného
mesta, to znamená, e je zodpovedné aj za
jeho údrbu a èistotu. Pod¾a informácie z
mestskej èasti Staré Mesto, starosta
Starého Mesta Andrej Ïurkovský
kadoroène na jar upozoròoval primátora
Jozefa Moravèíka, aby hlavné mesto v
rámci starostlivosti o Hlavné námestie
umiestnilo naò aj lavièky. ia¾, vdy bez

ohlasu. Po dva minulé roky Staré Mesto
nakoniec na Hlavné námestie lavièky premiestnilo z iných priestranstiev. Pod¾a
hovorcu starostu Starého Mesta Milana
Vajdu, tento rok to neurobí.
V súèasnosti si Bratislavèania a návtevníci mesta môu posedie na 264
lavièkách, ktoré sú umiestnené na Frantikánskom námestí, na Rybnom námestí,
v Grassalkovichovej záhrade, na afárikovom námestí, na Hviezdoslavovom námestí, na Rázusovom nábreí a na Vajanského nábreí. Ide vetko o priestory,
ktoré sú zverené do správy Starého Mesta.
Pod¾a najèerstvejej informácie z
bratislavského magistrátu zodpovední
pracovníci u dostali pokyn na zakúpenie
a osadenie lavièiek na Hlavnom námestí.
Braòo Novák

Z Vtáèej fontány vraj pre deti poteèie kofola
V júni sa v Bratislave zaèína ïalí
roèník Kultúrneho leta. Èo je pre obyvate¾ov a návtevníkov mesta pripravené v centre Bratislavy, to sme sa spýtali
vedúceho oddelenia kultúry miestneho
úradu Staré Mesto Dionýza HUTÁRA.
- Niektoré podujatia sa uskutoènia ete
pred oficiálnym zaèiatkom staromestského Kultúrneho leta. Ide napríklad o
medzinárodný festival vodníkov, ktorý
bude 9. júna. O 15. hodine príde bratislavský vodník Ferko na nábreie Dunaja pri
Slovenskom národnom múzeu, kde ho
budú èaka deti a súaiaci. Odtia¾ pôjde
alegorický sprievod a na Ventúrsku ulicu,
kde sa pokrstí nová Vtáèia fontána, ktorú
pripravila mestská èas Staré Mesto. Pre
deti v tento deò z fontány poteèie ob¾úbená kofola. Hlavný program bude na
Hlavnom námestí, kde bude aj súa o
najkrajiu masku vodníka. Vlani prilo

Ná rozhovor
732 vodníkov. Verím, e tento rok bude ich
poèet ete vyí.
Ako je pripravené oficiálne otvorenie
Kultúrneho leta?
- Spoloèenské otvorenie bude 20. júna na
nádvorí Starej radnice. Pôjde o pokraèovanie vlaòajej úspenej ochutnávky vín z
celého sveta, èím chceme prispie k obnoveniu vinárskych tradícií, ktorými bola
Bratislava v minulosti známa. Otvorením
Kultúrneho leta pre irokú verejnos bude
koncert írskej skupiny Cassidys 24. júna o
19. hodine na Hlavnom námestí.
Aká je koncepcia ïalích podujatí
staromestského Kultúrneho leta?
- Letný kultúrny program sme rozdelili do
nieko¾kých lokalít v Starom Meste.
Jednou z nich je peia zóna a nádvorie Sta-

rej radnice, kde bude 30. júna Fiesta Latina
a v júli historické podujatie s názvom Opereta pre C. a K. armádu. Pred Michalskou
veou budeme 5. júla intalova repliku
historického dela, ktoré by malo by
ïalou atrakciou korza. Na Dunaji budú
dve dezové lode s Petrom Lipom. Ïalou
lokalitou Kultúrneho leta bude Grassalkovichova záhrada. Tu bude aj podstatná
èas výstavy Socha a objekt, ako aj ïalie
podujatia, ktoré by mali prispie k oiveniu záhrady. Kadú druhú nede¾u tu v lete
budú napríklad promenádne koncerty a
kadú augustovú sobotu tu bude zaujímavý program pre deti. Okrem toho
pripravujeme mnostvo ïalích podujatí,
ako sú literárno-hudobné veèery, èi letné
komorné koncerty. Veríme, e program
Kultúrneho leta bude aj tento rok pre
Bratislavèanov atraktívny.
Zhováral sa Slavo Polanský

Havária odpadu
ovplyvní
kultúrne leto

STARÉ MESTO
Zlá správa prila tesne pred zaèiatkom
letnej sezóny z Vodnej priekopy.
Presne na miestach, kde mestská èas
Staré Mesto plánovala oivi letnú
èitáreò celým radom kultúrnych a
spoloèenských podujatí, zistili závanú
poruchu kanalizaèného potrubia.
Pozemok patrí hlavnému mestu. Tesne
pred uzávierkou náho vydania sa stretli
na rokovaní zástupcovia magistrátu a
mestskej èasti Staré Mesto, aby na základe odborno-technického posúdenia
vzniknutého stavu nakoniec kontatovali,
e situácia v tejto èasti priekopy je havarijná. V prípade konania akýchko¾vek
akcií je dokonca ohrozené zdravie a ivot
¾udí, pretoe na niektorých miestach sa
pôda u zaèala prepadáva, vytvára
trhliny a je pravdepodobné, e sa tak
môe sta aj na ïalích miestach.
Mestská èas Staré Mesto, ktorá spolu
so Staromestskou a Mestskou kninicou
pôvodne pripravila na letné mesiace do
èitárne kultúrny program, musela s
po¾utovaním na poslednú chví¾u v letnom festivale urobi váne zmeny. Èas
programu, najmä literárno-hudobné
podujatia, sa preto budú kona na nádvorí Zichyho paláca, ïalie organizátori presunuli do Grassalkovichovej
záhrady.
(miv)

Aj postihnutí
majú problémy
s parkovaním
STARÉ MESTO
S parkovaním v centre mesta má
problém väèina vodièov, zdravotne
postihnutých nevynímajúc. Tí sú èasto
naopak vystavený arogancii ostatných
vodièov, ktorí zneuívajú parkovacie
boxy, vyznaèené pre postihnutých.
Ako sme sa dozvedeli na miestnom
úrade Staré Mesto, na území mestskej
èasti sú v zásade vyznaèené dva druhy
parkovacích boxov pre zdravotne postihnutých obèanov. Pre iadate¾ov, ktorým je
v opodstatnených prípadoch vyhradené
miesto vyznaèené prísluným dopravným
znaèením a evidenèným èíslom vozidla, je
k dispozícii 36 miest. Okrem toho sú na
rôznych miestach v centre Bratislavy vyznaèené parkovacie boxy dopravným
znaèením so symbolmi O1 a O2, ktoré
môe pouíva kadý majite¾ oznaèeného
vozidla alebo osoba, ktorá zdravotne
postihnutého èloveka vezie. Týchto
parkovacích miest je momentálne 38.
Chcel by som tie upozorni na ïaliu
monos parkovania pre takto oznaèené
vozidlá. Pod¾a zákona vodiè osobitne
oznaèeného vozidla nemusí po nevyhnutne potrebný èas dodriava zákaz zastavenia vyplývajúci z dopravnej znaèky,
ak pritom neohrozuje bezpeènos cestnej
premávky. Zdravotne postihnutý obèan
má teda ove¾a viac moností parkova
alebo zastavi vozidlo v centre Bratislavy, len ich treba pozna, povedal
nám starosta Starého Mesta Andrej
Ïurkovský.
(brn)

Tri bratislavské kúpaliská po novom
BRATISLAVA
S blíiacim sa letom pre Bratislavèanov urèite nebude nezaujímavá
informácia, e oproti minulým rokom
sa monosti kúpania rozirujú o niektoré nové, resp. staronové monosti.
Voda v populárnom kúpalisku Rosnièka
na rozhraní Dúbravky a Karlovej Vsi v
tomto roku bude o poznanie teplejia
ako predtým. Pod¾a slov riadite¾a
Správy telovýchovných a rekreaèných
zariadení (STaRZ) ¼ubomíra Kadnára sa
tam vykonávajú práce, ktorých výsledkom bude monos vodu v kúpalisku
temperova. Umoní to spoloèná
investícia Západoslovenských energetických závodov a STaRZ zameraná na
vyuitie odpadového tepla z prevádzky

ZEZ. Rosnièka bude prístupná verejnosti u od 1. júna.
O necelý mesiac neskôr, presnejie 29.
júna, bude po dvojroènej prestávke opä
uvedené do prevádzky kúpalisko Delfín v
Ruovej doline. Na tomto kúpalisku sa
ukonèili modernizaèné práce v hodnote
vye 10 miliónov korún. K dispozícii
bude detský, rekreaèný a plavecký bazén.
Rozsiahle práce sa vykonali aj na
kúpalisku Tehelné pole, kde v rámci u
iestej jeho etapy modernizácie bola
rozírená plocha vyèlenená na slnenie,
pribudli leadlá a detské myk¾avky.
Zvýené ceny energií a iných vstupov si
vyiadali aj úpravy vstupného. Na Rosnièke, Tehelnom poli a Delfíne bude
vstupné pre dospelých 40 korún, resp. pre

deti, dôchodcov a zdravotne ako postihnutých 25 korún. Na Zlatých pieskoch, kde
sa sezóna oficiálne zaèína 23. júna, to bude
25, resp. 15 korún, na meních kúpaliskách
v Raèi, Krasòanoch a Lamaèi, ktoré svoju
prevádzku zaèínajú 29. júna, je vstupné 30,
resp. 20 korún. Novinkou je tzv. rodinné
vstupné pre rodiny s dvoma a viac demi,
ktoré zaplatia o 15 a 20 percent menej,
ne by vyplývalo z uvedeného výpoètu.
Dritelia karty mládee zasa môu vyui
z¾avu na Zlatých pieskoch.
Na Rosnièke bude otvorené kadý deò a
do 20. hodiny, na ostatných kúpaliskách
do 19. hodiny. V priebehu prázdnin budú
kúpaliská otvorené u od desiatej predpoludním, Zlaté Piesky budú v prevádzke
u od ôsmej.
(lau)

Ponuka denných
letných táborov
STARÉ MESTO
Miestne kultúrne centrum na Gatanovej 19 organizuje pre bratislavské
deti vo veku od 7 do 14 rokov u 10.
roèník denných letných táborov. Pripravených je celkom 5 týdenných
turnusov od 2. júla a do 3. augusta
2001.
Cena letného tábora je 700 korún za jeden týdeò. Zahrnuje zaujímavý program, mimobratislavské výlety, obedy,
cestovné, vstupné a poistné. Ïalie informácie deom i rodièom poskytne Eva
Koálová na tel.è. 5477 7366.
(r)

RUINOV
Centrom oddychu a relaxu Ruinovèanov je nepochybne trkovecké jazero a jeho okolie. Táto lokalita je
zároveò dejiskom viacerých pravidelných kultúrnych a portových aktivít.
Mestská èas sa preto snaí monosti
jeho vyuitia pre vetky vekové kategórie ete spestri.
V týchto dòoch sa v rámci plánovanej
dlhodobej rekontrukcie okolia trkoveckého jazera zaèala realizova prvá etapa
obnovy priestranstva. Je òou vybudovanie
nového detského ihriska, ktoré sa
nachádza na mieste pôvodného. Centrum
ihriska tvorí nové pieskovisko, ktoré
obkolesujú pestré preliezky rôznych typov
s dvoma myk¾avkami. Na betónových
okrajoch budú umiestnené nové lavièky
(staré boli v priestoroch ihriska, ktoré sa
tým rozíri). Táto èas rekontrukcie by
mala by ukonèená do 1. júna.
V ïalej etape sa priestor rozíri, prièom
pribudnú zaujímavé atrakcie a nový
vstup do detského areálu.
To vak zïaleka nie je vetko.V budúcnosti plánuje mestská èas v priestore
trkoveckého jazera vybudova skatepark, detské bazéniky a ïalie relaxaèné
prvky.
(lau)

Predám dve atníkové skrine zo smreku masív so závesnou tyèou a hornou policou
+ dve komody so zásuvkami,
resp. uzavretými policami (aj jednotlivo).
Cena dohodou.

V Karlovej Vsi
bude olympiáda
KARLOVA VES
V sobotu 23. júna sa na portovom
ihrisku pri Z na Karloveskej ceste
uskutoèní 3.roèník Karloveskej olympiády. Pod¾a organizátora, ktorým je
Obèianske zdruenie Otvorený kruh
sa na nej zúèastní asi desa tisíc iakov
bratislavských základných kôl.
S pomocou dobrovo¾níkov - uèite¾ov na
kolách, v materských kolách a v
druinách súaia deti v troch disciplínach upravených pre jednotlivé vekové
kategórie - beh, skok z miesta a prekáková dráha. Do finále postúpi asi
1000 detí. Minulý rok zdruenie Otvorený kruh zorganizovalo aj Malú regionálnu olympiádu, na ktorej sa okrem slovenských, zúèastnili aj deti zo susedných
tátov. Tohoroèná Malá regionálna olympiáda sa uskutoèní 20. - 23. septembra a
súai na nej by mali deti z Bratislavy,
rakúskeho Deutsch Bad Altenburg maïarského Mosonmagyaróváru a èeských
Pardubíc.
(brn)

Areál trkovca
dostáva
nový punc

2

Tel. 5292 6024 po 20.00 h.

Kúpalisko Defín sa tento rok predstaví zrekontruované a zmodernizované.

FOTO - Vladimír Miauer

Kúpanie v Rusovciach bez obmedzenia
RUSOVCE
Kúpanie v rusoveckých jazerách bolo
kedysi zakázané, s èím si vak najmä
prívrenci nudizmu hlavu príli nelámali. V súèasnosti v nich kúpanie nie je
zakázané a Mestská èas Rusovce
uvauje o vybudovaní infratruktúry v
ich okolí.
Zákaz kúpania bol vydaný kvôli ochrane
podzemných vôd, pretoe jazerá sa nachádzali v II. pásme ich ochrany. V roku
1998 miestny úrad poiadal vodoprávny
orgán, aby ochranné pásmo prehodnotil a
v novembri 1999 boli jazerá spod ochrany
vyòaté, uviedol starosta Rusoviec Duan
Anto. Kúpaním nie sú podzemné vody
nie sú ohrozené, je vak potrebné ho reg-

ulova. Rieením by bolo, keby pozemky
v okolí jazier, ktoré v súèasnosti patria
Slovenskému pozemkovému fondu a
spravujú ich tátne lesy, dostala pod
správu Mestská èas Rusovce. To by bol
prvý krok k regulácii kúpania. V súèasnosti je v platnosti veobecne záväzné nariadenie, z ktorého vyplýva, e ide o
kúpanie vo vo¾nej prírode. Okresný
hygienik iada, aby sme tam vybudovali
sociálne zariadenia, my by sme chceli
vybudova aj ïaliu infratruktúru, najmä
sie obèerstvovacích zariadení."
S touto úvahou sa stotonila aj podnikate¾ská i kultúrna komisia miestneho
zastupite¾stva. Prvým krokom k regulácii
kúpania by malo by oplotenie celého

areálu. Mestská èas nechce kúpanie
zakazova, naopak, chce, aby k jazerám
¾udia chodili, uviedol D. Anto.
Chceme, aby z jazier plynuli aj nejaké
príjmy do pokladne mestskej èasti, ktoré
by sa mohli investova do rozvoja celého
areálu.
Jazerá v Rusovciach sú vyh¾adávaným
miestom pre kúpanie nielen pre miestnych, ale pre vari celú Petralku i
návtevníkov z iných èastí Bratislavy.
Preto je snaha Rusoviec o vybudovanie
príslunej infratruktúry v ich okolí
záleitosou, ktorá má v istom zmysle
celomestský význam. Rusovce sa pod¾a
slov svojho starostu obrátia so iadosou
o pomoc aj na magistrát.
(lau)

Kriminalita niia ako v iných metropolách
BRATISLAVA
Bratislava si najmä vïaka krádeiam
áut získala v blízkej i vzdialenejej cudzine nelichotivú poves mesta, v
ktorom sa kradne. Zahranièná tlaè
dokonca radí návtevníkom Slovenska
a jeho hlavného mesta zvlá, aby
radej necestovali autom, pretoe sa
vystavujú nebezpeèiu, e im ho ukradnú. Pod¾a predstavite¾ov Krajského
riadite¾stva Policajného zboru v
Bratislave vak napríklad v porovnaní
s hlavnými mestami iných stredoeurópskych tátov nie je na tom naa
metropola tak zle.
Ako uviedol krajský policajný riadite¾
Jozef Fruèek, objasnenos celkovej trestnej èinnosti v roku 2000 dosiahla 32,7
percenta. V Budapeti v tom istom èase

objasnili 31,2 percenta deliktov, v Prahe
25,8 a vo Varave 22,3 percenta. Krádeí
áut, ktoré prispeli k nelichotivej povesti
Bratislavy v zahranièí, v slovenskej
metropole nebolo v prepoète na poèet
obyvate¾ov viac ako v spomenutých
hlavných mestách. Naopak: vlani v
Bratislave zaznamenali 2600 krádeí
motorových vozidiel, v Budapeti 6600, v
Prahe 10 000 a vo Varave dokonca
12 800. Pod¾a J. Fruèeka tieto údaje hovoria o tom, e situácia v Bratislave je
porovnate¾ná s inými krajinami a v niektorých ukazovate¾och je lepia.
Neplatí to vak iba v prípade krádeí
motorových vozidiel. Aj keï v policajných zvodkách sa prakticky denne
objavujú hlásenia o prípadoch lúpeí, èo
je hneï po vrade najzávanejí trestný

èin, porovnanie v objasòovaní týchto
skutkov medzi Bratislavou a inými stredoeurópskymi mestami opä vyznieva pre
Bratislavu priaznivo .
V roku 2000 polícia v Bratislave objasnila 56 percent prípadov lúpeí, v Budapeti
len 23 percent a v Prahe a vo Varave
zhodne po 22 percent. Aj keï hlavné
mesto Slovenska je poètom obyvate¾ov
podstatne menie ako ostatné tri spomínané metropoly, predsa majú tieto èísla
urèitú vypovedaciu hodnotu.
Výsledky za prvé tyri mesiace tohto roka
svedèia pod¾a Fruèeka o tom, e situácia
sa ïalej zlepuje. Celková objasnenos
trestnej èinnosti v tomto období dosiahla
34,1 percenta, èo je najlepí výsledok od
roku 1989. Kriminalita sa pritom v
absolútnych èíslach ïalej zniuje. (ver)

CLUB, s.r.o.
Budatínska 59, 851 06 Bratislava

49,- Sk

Ponúka len za
okamitý odber
závodného stravovania s rozvozom.
Bliie informácie: 0903 708 575

Kancelárie
na prenájom
budova YMCA
Cena 4200,- Sk/m2/rok
Kontakt: 0903 405 940

H¼ADÁME GAZDINKY
P R E N A  I C H K L I E N TO V
Dôchodkyne alebo eny
s monosou práce
doobeda, z Bratislavy a
okolia, volajte firmu
DOMESTICA SR
t . è . 6 2 4 1 11 4 8
w w w. d o m e s t i c a . s k

Pri obnove parku mono pomôu susedia

D E L T A
REKVALIFIKAÈNÉ KURZY S
OSVEDÈENÍM AKREDITOVANÝM MV SR

1. Úètovníctvo, dane, poèítaèe

3x tý. dopoludnia alebo 3x tý. popoludní

2. Víkendová kola úètovníctva

Lektori z Ekonomickej univerzity, audítori.
V cene kurzov tudijná literatúra.

DELTA, koliace stredisko
Raèianska 23, 831 02 Bratislava
tel./fax: 07/4425 1080, mobil: 0907 132 062

!POZOR! V júni Z¼AVA 35 %

Administratívne priestory
Prenájom

RUSOVCE
Unikátny park v Rusovciach spolu s
tamojím katie¾om, ktorý v 18. storoèí
povaovala vtedajia verejná mienka
za najkrají v Moonskej upe, v
posledných rokoch pustne. Na obzore
sa vak èrtá nádej na jeho obnovu.
Pýcha niekdajej Moonskej upy,
rusovský katie¾, dnes èaká na 350 miliónov korún, potrebných na ïaliu
rekontrukciu. Kadý ïalí rok èakania
spôsobuje nemalé kody na doteraz vykonanej rekontrukcii i na celom objekte.
Úprava pri¾ahlého parku plynule prechádzajúceho do luného lesa, ktorý takisto
chátra, nemala kedysi iroko-ïaleko konkurenciu. Po vzore zámockého komplexu
Windsor pri Londýne bol prebudovaný

nielen katie¾ v romantickom duchu
anglickej neogotiky, ale aj park. Èasy
bývalého rozkvetu a slávy sú dávno preè a
podobne ako katie¾ i park je dnes vo
ve¾mi zlom stave. Prestarnuté stromy javory, gatany. lipy a platany - sú mimoriadne ohrozené kodcami a mnohým
hrozí zánik.
Kedysi úchvatnému parku vak zaèína
blika aspoò slabé svetielko nádeje. Pod¾a
slov starostu Rusoviec Duana Antoa táto mestská èas nadviazala spoluprácu s
rakúskym mesteèkom Bruck, ktoré má s
Rusovcami spoloèné to, e aj tu sa snaia
o revitalizáciu historického parku.
Vznikla mylienka vybudova sie historických parkov v pri¾ahlých regiónoch
Rakúska, Maïarska a Slovenska, pri

ktorých revitalizácii by mali subjekty v
týchto troch krajinách postupova koordinovane. ance Rakúanov na prostriedky
EÚ majú zvýi podporné stanoviská z
Maïarska a Slovenska a naopak Rusovce
pri iadosti o pridelenie prostriedkov
PHARE majú podpori Rakúania.
Pod¾a slov D. Antoa miestna èas u
rokuje so Správou zariadení Úradu vlády
SR, ktorá je vlastníkom katie¾a i parku.
Zámerom Rusoviec je, aby park preiel
pod správu tejto mestskej èasti, èo by
otvorilo monos jeho revitalizácie
prostredníctvom medzinárodnej spolupráce. Aj keï zámer znovuoivenia starobylého rusovského parku je ete len v
tádiu zrodu, nepochybne si zaslúi
pozornos i podporu.
(lau)

V historickom paláci (Michalská ul.)
prenajmeme
150 m2 (5000,-/m2) a 40 m2 (4000,-/m2)
1. a 2. posch., vlastné zázemie, tel. linky
Tel. 0903 765 075

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

l

DREKOR s.r.o.

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

Fontánu na Potovej znièil nepozorný vodiè

1. NÁRODNÁ AUKÈNÁ
SPOLOÈNOS, s.r.o.
realitná a aukèná agentúra
Predaj:
1-izb., DB, Vajnorská, 3.p., prerob. na 2 izb., 42m2
1-izb., OV, Turèianska, 40m2, 2/3.p.
2-izb., OV, Hronská, 7.p., 53m2
2-izb., OV, Obchodná, 2.p. 51m2, tehla
2-izb., OV, tefánikova, 63m2, 1.p., zrek.
2-izb., OV, J.C. Hronského, 52m2, gará, LV -2r., SSP
4-izb., OV, mezonet, 180m2, holobyt, vl. kúrenie
3-izb., DB, J. Smreka, 73m2, 12p.
3,5-izb., OV, Lehotského, 96m2, 3.p.
3,5-izb., OV, F. Krá¾a, 94m2
4-izb., OV, Hlaváèikova, 150m2 + 100m2 ter., gará
SP - Albetin dvor, 1 037m2, VIS, . -31m
SP - Svätý Jur, 15á, . - 28m- IS v blízkosti
SP - Svätý Jur, 10á, . - 10m, VIS
RD - Horský park, 440m2, ú. plocha, 10á poz.
RD - Stupava, 7 izieb, novostavba, 8,5á poz.

Prenájom:

850 tis. Sk
880 tis. Sk
850 tis. Sk
1,2 mil. Sk
1,8 mil. Sk
1,45 mil. Sk
3,6 mil. Skk
1,15 mil. Sk
2,5 mil. Sk
3 mil. Sk
4 mil. Sk
1,1 mil. Sk
1 700,-Sk/m2
1 700,-Sk/m2
8,5 mil. Sk
8,5 mil. Sk

2podl. RD - Prievoz, 7á pozemok, gará, zar.
2 600,-DEM/m.
2-izb., Drotárska cesta, zrek., lux. zar.
900,-DEM/m.
2-izb., Koická, zar.
10 000,-Sk/m.
2-izb., Obchodná, lux. zar., terasa
2 200,-DEM/m.
2-izb., Palisády, nez.
1 600,-DEM/m.
2-izb., Husova, zar., lux. èas RD
1 000,-DEM/m.
3-izb., zar., Astrova, 3/9.p.
12 000,-Sk/m. + E
3-izb., Fialkovo údolie, zar., gará
1 300,-DEM/m.
4-izb., Horná, mezonet, nový, gará
30 000,-Sk/m.
4 a 5 izb., Kozia, nez., mezonet, 150 a 170m2, terasa 2 000,-DEM/m.
4-izb., Tokajícka, nez., lux. rekont.
17 000,-Sk/m.
5-izb., Brnenská, nez., 212m2, upr., 2x kúpe¾òa
1 800,-DEM/m.
RD - Popradská, 5 izb., terasa, krb, 3x kúp.
4 500,-DEM/m.
Panská 27, 811 01 Bratislava
tel.: 54 43 58 31, 54 43 58 45-6, fax: 54 43 58 52
e-mail: tandc@1nas.sk, internet: www.1nas.sk

STARÉ MESTO
Nová fontána na Potovej ulici stojí len
pár dní a u ju niekto stihol váne
pokodi. Jej podstavec z tmavého talianskeho kameòa je zlomený tak, e
jeho oprava si vyiada nieko¾ko dní.
Pod¾a svedkov fontánu pokodilo nákladné auto, ktoré sa cez Potovú ulicu pokúalo dosta na Vysokú ulicu. Bezoh¾adný vodiè kamiónu zásobujúceho jeden

z textilných obchodov na Obchodnej ulici
vyiel kolesami na podstavec fontány,
ktorý sa pod váhou auta zlomil. Pod¾a
informácií z miestneho úradu Staré Mesto
mestská èas ohlásila tento incident
polícii. Èi sa vak policajtom podarí nedisciplinovaného vodièa vypátra je
otázne. Zaráajúce je, e na Obchodnej
ulici, ktorá je peou zónou, na chodníkoch
nepretrite parkujú desiatky osobných aj

nákladných áut a èasto doslova pod
nosom mestským, ale aj tátnym policajtom. Ich benevolencia a neschopnos zakroèi voèi arogantným vodièom potom
speje k tomu, e sa s takýmito prípadmi
budeme stretáva èoraz èastejie. Existuje
v tomto meste aj iné rieenie ako zabráni
vjazdu áut do peích zón, ako je osadenie
kamenných a kovových zábran? (mer)
FOTO - Vladimír Miauer

Koneène prichádza rieenie pre nae vrecká
NOVÉ MESTO
Ko¾kokrát sa vám stalo, e ste si skúali
vec, ktorá sa vám ve¾mi páèila a chceli
ste si ju kúpi. Keby ste tak nepotrebovali peniaze na zaplatenie úètov, keby
tak nákup nenabúral vá mesaèný
rozpoèet Odteraz sa tento nepríjemný pocit konèí. Nákupná úverová Polus
karta prináa spôsob, ako nakupova
bez kompromisov.
Polus karta je nákupná úverová karta,
ktorá umoòuje nákup spotrebného
tovaru vo vybraných obchodoch v Polus
City Center. Je to prvá úverová karta nákupno - zábavného centra nielen na Slovensku, ale aj v Èeskej republike. Polus
karta je spoloèný produkt Polus City
Center a GE Capital Multiservis, ktorá je
najväèou a najznámejou spoloènosou
pecializovanou na financovanie spotrebite¾ských nákupov na èeskom trhu, a
ktorá pôsobí od 19. mája 2000 aj na
slovenskom trhu. Jedným z jej produktov
uvedeným aj na Slovensku je nákupná
úverová O.K. karta, zaloená na princípe
revolvingového úveru. Polus karta funguje podobne. K prvému júnu by malo by

z celkového poètu 97 prevádzok, ktoré sú
v Poluse a spåòajú podmienky akceptovania Polus karty, a esdesiat prevádzok
pripravených na platenie Polus kartou.
Vylúèené sú iba prevádzky, v ktorých sa
nepredpokladá záujem zákazníkov kartu
vyui - prevádzky sluieb (èistiareò,
solárium apod.), multikino a bowling,
prevádzky poskytujúce stravovacie sluby a hypermarket Carrefour, ktorý má
vlastnú kartu.
Pri zakladaní karty si zákazník sám zvolí
výku pravidelnej mesaènej splátky (min.
500 Sk, max. 3750 Sk), ktorú je ochotný
spláca. Od nej je závislá výka úverového
rámca, ktorá je 20-násobkom hodnoty
mesaènej splátky. To znamená, e ak sa
zákazník rozhodne mesaène spláca 1000
Sk, výka úverového rámca, ktorý môe
èerpa pri svojich nákupoch je 20 000 Sk
Túto sumu môe zaèa pouíva na
nákupy. Výhodou nakupovania prostredníctvom Polus karty je, e pri platení
nemusíte siahnu na svoju hotovos alebo
úspory, ale pouijete kartu. Nákup zaènete
spláca a následne, postupne, zvolenými
mesaèným splátkami. O zostatku je drite¾

karty kadý mesiac písomne informovaný
prostredníctvom výpisu pohybov na
úverovom úète. Úroky sa platia vdy len z
toho, èo zákazník v skutoènosti minul
(napr. ak je úverový rámec 20 000 Sk, ale
zákazník kúpil len oblek za 8000 Sk, platí
úrok z 8000 Sk).
Akéko¾vek informácie o Polus karte
môete získa priamo v Poluse pri
Infopulte, ïalej na telefónnom èísle
07/4444 1234 alebo 07/5922 5666, ako aj
na internetovej stránke www.poluscitycenter.sk. Záujemca o kartu vyplní Dotazník k
iadosti o vydanie Polus karty, ktorý spolu
s tlaèivom na potvrdenie o výke príjmu
získa pri Infopulte, na internete alebo v
ktorejko¾vek prevádzke v Polus City
Center, ktorá Polus kartu akceptuje. Kartu
vystavia pracovníci Infopultu na základe
zmluvy. Jej spracovanie trvá nieko¾ko
minút a po schválení sa òou dá ihneï
nakupova v niektorej z predajní Polus
City Center. A na koniec dôleitá informácia: ak záujemca o kartu poiada v termíne
od 10. júna do konca júla, získa ju zadarmo (inak sa za vydanie karty úètuje 1,5 %
z úverového rámca).
(rè)
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Prieluky na
Mickiewiczovej
by mali zmiznú

STARÉ MESTO
Prednedávnom uzrela svetlo sveta
nová urbanistická túdia rieiaca blok
budov ohranièený ulicami pitálska,
Mickiewiczova a 29. augusta, ktorá sa
zaoberá monosou dobudovania tejto
èasti centra mesta.
Ako sme sa dozvedeli na oddelení
hlavného architekta Miestneho úradu
Staré Mesto, túdiu vypracoval ako
doplòujúcu èas podania autor projektu
polyfunkèného objektu, ktorý má stá na
vo¾nom pozemku v súèasnosti vyuívanom na parkovanie v blízkosti Metropolu
na Mickiewiczovej ulici. Majú v òom by
administratívne priestory, sluby, byty a
podzemné garáe. túdia prezentuje
monos dostavby spomenutého bloku
ako celku. Riei predovetkým dostavbu
na Mickiewiczovej ulici èíslo 14, 12, 10 a
8. kde okrem prieluky v súèasnosti stojí
málo hodnotná zástavba.
Mestská èas iniciovala prerokovanie
túdie skrátenou formou. túdia bola
zároveò vystavená na vývesnej tabuli
miestneho úradu, aby sa s òou mohli
oboznámi aj obèania (prípadné pripomienky mono na miestny úrad doruèi
do 10. júna). Mestská èas túdiu prerokuje ako rámcový podklad na stanovenie regulatívov priestorového usporiadania zástavby (jej výka, podlanos,
håbka, rieenie vnútrobloku, zeleò...),
ktoré budú predloené na schválenie
miestnemu zastupite¾stvu.
(lau)

V centre mesta
pribudlo nové
parkovisko

STARÉ MESTO
Prednedávnom pribudli v centre
mesta nové parkovacie plochy. Ich
budovaním realizuje mestská èas
Staré Mesto jednu zo zásad parkovacej politiky, ktorou je obmedzovanie
parkovania v uliciach. Aj preto zaèala
Bratislavská parkovacia sluba, ktorá
má parkovacie miesta v centre mesta v
správe, popri prevádzke ulièného systému parkovania s budovaním nových
parkovísk.
Jedným z nich je novootvorené parkovisko s 80 parkovacími miestami na
Veternej ulici za Kostolom svätej
Trojice pri budove Najvyieho súdu
SR. Motoristom je k dispozícií v pondelok a piatok od 8 do 22 hodiny.
Bratislavskí, ale aj cezpo¾ní vodièi
môu vyuíva aj parkovisko na
Gondovej ulici za Filozofickou fakultou, kde je 75 parkovacích miest. Na
tomto parkovisku sa minulý rok zaèalo
so systémom zaparkuj a choï (P + G, z
anglického park and go).
Navye obyvatelia Starého Mesta vlastniaci z¾avnené karty tu môu parkova
poèas celého roka, bez ïalích
poplatkov, kedyko¾vek v èase prevádzky
parkoviska. V úplnom strede mesta, na
Kamennom námestí je ïalie parkovisko, kde sa zjednoduia podmienky
parkovania. Parkovisko je otvorené
NON STOP a poskytuje 33 parkovacích
miest pre krátkodobé státie.
Ïalie parkovisko je na Rieènej ulici za
hotelom Devín, kde môu motoristi
nepretrite vyuíva 36 parkovacích
miest. Parkovisko na Drevenej ulici
poskytuje 100 parkovacích miest a
motoristi ho môu vyuíva tie 24 hodín
denne.
Filip Mraèka

V lete bývajú galérie otvorené dlhie
AD: PRE KOHO SÚ...
Dovolil by som si reagova na list pani
Adely Slováèkovej: Pre koho sú
vlastne galérie otvorené? Sme poctení
návtevami naej galérie, rád by som
sa vak vyjadril k jej pripomienkam,
týkajúcim sa naich otváracích hodín.
Poèas zimných mesiacov máme skutoène otvorené do 17.00 h, poèas letných
mesiacov vak tento èas predlujeme do
18.00 h. Zároveò pri mimoriadne atraktívnych výstavách predlujeme otváracie hodiny aj mimo letného obdobia, ako
je tomu napríklad pri výstavách Parísky

sececný plagát ako aj Frantiek Kupka a
Otto Gutfruend zo zbierok Jána a Medy
Mládkových, ktorá je v Pállfyho paláci a
je otvorená do 18.00 h. Napríklad pri
divácky príalivej výstave Alfonsa
Muchu sme mali posledné tri dni
otvorené a do 20.00 h, rovnako to bolo
aj pri výstave Albrechta Dürera a jeho
okruhu. Samozrejme, e naa galéria je
otvorená aj poèas sobôt a nedie¾, ako aj
poèas väèiny sviatkov.
Tieto predåenia otváracích hodín
robíme, samozrejme, z dôvodu, aby výstavy mohlo vidie èo najviac naich

návtevníkov. Poèas nieko¾kokrát výraznejie posunutých otváracích hodín sme,
ia¾, zaznamenali zníený poèet
návtevníkov a preto sme sa rozhodli
predlova otváracie hodiny len poèas
leta a pri mimoriadne navtevovaných
výstavách.
Verím, e pani Adela Sládeèková ako aj
nai ïalí návtevníci nám zachovajú
svoju priazeò, najmä z dôvodu, e výstavný program naej galérie pre tento
rok je mimoriadne príalivý.
Ivan Janèár,
riadite¾ Galérie mesta Bratislavy

Archa by mohla by príjemnou retauráciou

NECKERMANN
52 x 280 mm

Tentoraz sme testovali retauráciu
Archa, ktorú otvorili na Urulínskej
ulici v priestoroch, kde predtým sídlila
banková intitúcia. Miesto v historickom jadre je skvelým predpokladom
pre fungovanie kvalitnej retaurácie.
Ale je takou aj retaurácia Archa?
Cafe restaurant Archa zdedila po svojom
predchádzajúcom nájomcovi kompletne
zrekontruované lukratívne priestory v
boènej èasti Primaciálneho paláca. Miestnosti s vysokými klenbami sú farebne
rozdelené na tri èasti. V ltej, hneï oproti
vstupu je ve¾ký barový pult, na¾avo je
modrá èas s paravánom, ktorý túto miestnos ete opticky prede¾uje a vytvára viac
súkromia pre hostí. Tieto dve izby pôsobia
skôr kaviarensky, napravo je èervená
miestnos, ktorá pod¾a zariadenia slúi
ako retauraèná èas. Èo sa týka nábytku,
v kaviarenskej èasti sú èierne stoly aj
stolièky, v èervenej sú stoly prikryté bledými obrusmi, stolièky sú potiahnuté èerveným èalúnením a natreté zlatou farbou,
èo dodáva stolièkám umelohmotný dojem.
Tento nápad povaujeme za nevydarený a
gýèový. Vcelku príjemné prostredie
dopåòajú fotografie starej Bratislavy.
Archa nie je vyslovene typom klasickej
retaurácie, je skôr kaviaròou s monosou konzumácie jedál. Tomu zod-

Sídlo:
Poboèka:

túrova 11, 811 02 Bratislava, tel.: 5296 5330, fax: 5296 5332
office@reas.sk, www.reas.sk
Kúpe¾ná 5, 811 02 Bratislava, tel./fax: 5443 4318

Prenájom BYTY:

2 izb. nezariadený byt, 60 m2, upravený, parkety,
balkón, gará, BA III., Hálkova ul.
15.000 Sk/mes.
l 4 izb. nezariad. byt, 130 m2, novostavba, nadtandard,
6.p./7, terasa, BA III., Stromová ul.
1.700 DEM/mes.

Bedeker gurmána
povedá aj ponuka v jedálnom lístku, ktorá
nie je ohurujúco bohatá, no výberom jedál
urèite uspokojí väèinu hostí, vegetariánov, ale aj vyznavaèov cestovín alebo
steakov. My sme poèas naich dvoch
návtev ochutnali ve¾kú èas tunajieho
jedálneho lístka, v treom prípade sme
vak odchádzali s prázdnym alúdkom,
pretoe kuchár nám nebol schopný do 3/4
hodiny od objednávky pripravi jednoduché cestoviny. V ostatných dvoch prípadoch sme vak otestovali viaceré peciality. Na natartovanie ako predkrm sme
si dali fetu na panvièke s paradajkou, èerstvou feferónkou a olivovým olejom
zapeèenú v alobale a mozarellu s paradajkou. K predjedlám si musíte vypýta peèivo alebo chlieb, aspoò nám ich obsluha
automaticky nepriniesla. Z polievok
pod¾a dennej ponuky sme otestovali
parg¾ovú a zeleninovú. Zatia¾ èo zeleninová bola doslova vriaca, parg¾ová by si
ete zaslúila chví¾u postá na sporáku. Z
hlavných jedál sme ochutnali grilované
kuracie prsia, kurací píz na grile, jarné
palacinky plnené dusenou zeleninou,
kuracie ragú so ampiòónmi a kari, hovädzí pfefer steak so zeleným korením a

mäsové lasagne. Vetky jedlá boli chutné,
s bohatou zeleninovou oblohou a za ve¾mi
prijate¾né ceny. Azda len steak mohol by
o nieèo väèí, na ve¾kom tanieri pôsobil
utopene. Z múènikov sme sa zmohli len
na demové palacinky a tiramisu.
Ak sme nemali výhrady voèi prostrediu, èi
práci kuchára, to isté rozhodne neplatí o
obsluhe. Aj tu je obsluhujúci personál
najväèou slabinou. Domáha sa pozornosti zo strany èaníkov, ktorí vás jednoznaène
vidia vchádza do retaurácie by v dnených èasoch malo by nemyslite¾né. V
Arche by sme sedeli mono doteraz, keby
sme sami neoslovili èaníèku, ktorá bez
povimnutia prechádzala okolo nás, nehovoriac o jednom z jej kolegov, ktorý pre
istotu oddychoval pri jednom zo stolov.
Cafe restaurant Archa by mohol by príjemným a útulným podnikom, kde by sa
dalo pomerne dobre najes, èi vypi si
kávu. No to by musel kuchár stíha pripravova jedlá aj v èase väèieho náporu
hostí a obsluhujúci personál prejavi
väèiu ochotu a rados pri obsluhovaní.
Zdá sa to len nám, alebo je to naozaj tak,
e sa èaníci a èaníèky v bratislavských
retauráciách, Archu nevynímajúc, tvária,
akoby ich hostia otravovali?
Nae hodnotenie: HHH
Maximálny poèet: 5 hviezdièiek

NÁBYTOK

l

Predaj BYTY/DOMY:

1 izb. byt, OV, 6.p./12, 38 m2, bez balkóna, pôvodný
stav, BA V. Medveïová ul.
630.000 Sk
l 1,5 izb. byt, OV, 60 m2, pôvodný stav, balkón, tehla, BA I.,
túrova ul.
1.430.000 Sk
l RD z roku 1959, upravený, r. 1989, 540 m2 zast. pl.,
22x74 m pozemok, vetky IS, Zohor
2.390.000 Sk
l RD, 730 m2, luxusná novostavba, záhrada, bazén,
sauna, gará, BA IV, Strmý vàok
29.000.000 Sk
l

KOENÉ SEDAÈKY
KUCHYNSKÉ LINKY
OBÝVACIE IZBY
TUDENTSKÉ IZBY
kr ytá plaváreò Pasienky
Junácka 4, Bratislava
tel./fax: 492 493 61
Po - Pia: 1000 - 1800
So: 900 - 1300

Z¾avy pre alergikov a astmatikov
ELECTROLUX
Na Slovensku dnes ije pribline 40 % alergikov, 3 %
dospelých a 10 % detských pacientov s astmou. Keïe
ide o ochorenia súvisiace s dýchacími cestami, dôleitou
súèasou ich lieèby je ivot v èistom prostredí. Zabezpeèi
takéto podmienky v domácnosti pomáha najmä kvalitný
vysávaè a èistièka vzduchu. S cie¾om pomôc tým, ktorí
potrebujú kvalitné a úèinné spotrebièe na udranie svojho
zdravia spoloènos Electrolux aj tento rok pripravila
peciálny projekt Z¾avy pre alergikov a astmatikov. Z¾ava
vo výke 10% sa vzahuje na vysávaèe s úèinnou filtráciou
- Electrolux Oxygen, Praxio, Clario a na èistièku vzduchu
Electrolux. Pacienti si ju môu uplatni od 15. marca do
15. júna 2001.

Vo vybraných predajniach domácich spotrebièov alebo u oetrujúceho lekára môu pacienti získa kartièku, ktorá sa po potvrdení u lekára stáva platným preukazom na získanie 10 percentnej z¾avy pri kúpe uvedených spotrebièov. Preukaz je platný len
s potvrdením od alergológa, imunológa alebo pneumológa.
Vysávaèe Electrolux Oxygen, Praxio a Clario majú peciálny
filtraèný systém, ktorý pouíva patentovaný umývate¾ný filter

O2TM. Filter dokáe zachyti 99,97 % èastíc s ve¾kosou
0,3 mikrónu (1 mikrón = 1/1000 milimetra), èím úspene
zachytáva kodlivé èastice ako baktérie, tabakový dym, plesne,
pe¾ové èastice a, samozrejme, aj roztoèe a ich výluèky. Èistý
vzduch bez roztoèov, prachu a akýchko¾vek ïalích alergénov
dokáe úèinne udriava aj èistièka vzduchu, ktorá pri maximálnom nastavení kvalitne vyèistí vzduch v miestnosti s plochou 66 m2, prièom vzduch èistí dvakrát za hodinu. Uvedené
spotrebièe sú vhodné aj pre alergikov a astmatikov a dostupné
aj na Slovensku v cene od 7390,- Sk do 14 390,- Sk.
Vybrané predajne v Bratislave a blízkom okolí:
Drukos, Farského 24, Bratislava
Drukos, Obchodná 3, Bratislava
TPD, Mánesovo nám. 4/5, Bratislava
OD Jednota, Minárikova Monika, Pekná cesta, Bratislava
DATART, Polus City Center, Bratislava
NAY ELEKTRODOM pri Zlatých pieskoch, Bratislava
NAY ELEKTRODOM DANUBIA, Bratislava
DOMOSS Technika, Bratislavská 11, Pieany
ALTIS, SNP è. 2, Sereï
ELEKTROMARKET, OD Jednota, Zelený Rinok 2, Trnava
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Napísali ste nám
Dopravný podnik Bratislava zabezpeèuje aj iné èinnosti, nielen prepravu cestujúcich. Vykonáva aj likvidáciu odpadkov zo smetných koov umiestnených
na zastávkach MHD. Ale ako? Pracovníci pozbierajú odpad z koov na
zastávkach do igelitových vriec a
pravidelne vysýpajú obsah vriec do
kontajnera patriaceho bytovým domom
pri zastávke Lafranconi. Takto
likvidujú odpad aj napriek upozorneniam, aby to nerobili, pretoe obèania
za likvidáciu domového odpadu platia.
Veï cena za odvoz a spa¾ovanie domového odpadu z domácností za 1100 l
kontajner je 404,40 Sk za jednu obsluhu. Dopravný podnik pri uvedenej nie zákonnej - likvidácii odpadu uetrí
pomerne sluný objem financií na úkor
cestujúceho, ktorý platí vysoké cestovné. Bolo by vhodné, keby sa nad
týmto problémom zamysleli kompetentní a urobili nápravu. Podnika na úkor
druhého asi dokáe hocikto.
p. Floreková, Staré Mesto
~ ~ ~
Pred 10 rokmi nahradila francúzska
spoloènos JCDecaux nevkusné, ale
pred neèasom chrániace, prístreky na
zastávkach MHD novými, estetickými,
prevane sklenými prístrekami. Zaviazala sa aj dba o ich údrbu za peniaze
získané z prenájmu reklamných plôch,
ktoré sú ich súèasou. Aká je ale teraz
skutoènos? Prístreky v centre mesta v
jeho okolí, hoci vandalmi pokriabané a
posprejované, sú udriavané, ale v okrajových èastiach mesta sú z nich iba
torzá, ktoré cestujúcich pred daïom a
vetrom vôbec neuchránia. Je to obdobné
v Karlovej Vsi, Dúbravke, Ruinove,
Vrakuni èi Petralke. To nesvedèí o
s¾ubovanej starostlivosti firmy a zodpovedných, nie je to ani pekná vizitka
mesta. Viem, e v mnohom sú na vine
vandali, ktorí zo zásady niè neuetria,
hoci to slúi aj im. Spomínam s nostalgiou na tie staré, nevkusné, ale pred
nepohodou predsa chrániace prístreky.
Pýtam sa, nelo by v okrajových èastiach mesta nahradi tie zdevastované
novými, pevnejími a nerozbitnými?
Takými, ako je vybudovaná autobusovej
zastávke na koneènej elektrièiek v
Ruinove? Cestujúci z okrajových èastí
mesta by za to boli povïaèní.
Jaroslav Krátky, Ruinov
~ ~ ~
Patrím medzi skôr narodených Bratislavèanov. Bývam na Raèianskej ulici u
vye 40 rokov, ale v posledných rokoch
ako keby táto ulica nikomu nepatrila. Je
ve¾mi hluèná a neupravená. Hluènos
spôsobujú elektrièky a autá. Pred pár
rokmi Dopravný podnik opravoval elektrièkovú tra. Vetky panely odviezli,
ale spä ich u nedali. U sme sa
saovali, aj petíciu poslali primátorovi
Jozefovi Moravèíkovi. A odpoveï: Nie
sú peniaze. Pod¾a nás nedokonalá práca.
V minulom roku opravovali elektrièkovú tra na Radlinského ulici a tam
dali povrch. Najväèia hluènos je od
Kraskovej ulice po Výskumný ústav
zváraèský. Keby niekto z kompetentných býval na tejto ulici, urèite by sa
peniaze nali a urobilo by sa to tak, ako
to má by. Preèo niektorí vodièi elektrièiek idú primeranou rýchlosou, ale
niektorí idú rýchlo? Nielen cez deò, ale
hlavne v ranných a veèerných hodinách.
Preèo niekto nekontroluje rýchlos?
Taktie rýchlos áut by mala by na
Raèianskej ulici predpísaná a kontrolovaná. Máloktorý vodiè dá prednos na
zebre k prechodu na elektrièkovú tra
(zastávku).
Marta Zaková, Nové Mesto

PRIVAT GOLD VIDEO CLUB
Novootvorená poièovòa
videokaziet, DVD, CD-ROM
Vstup od 18 rokov
Po-So 1000-2100 Ne 1400-2100
Nák. stredisko KOCKA, 1 posch.
Seberíniho ul., BA - Ruinov

VETERINARNA AMB.
52 x 30 mm

Prenajmeme

administratívne priestory
na Raèianskom mýte, 35-200 m2,
rekontruované, klimatizované,
vo¾né parkovacie miesta.
Tel.: 0905 265 237

Inter je u len krôèik od obhajoby titulu
Bratislavský Inter polovicu svojho
predsezónneho cie¾a - zisku Slovenského pohára a titulu majstra
Slovenska - splnil víazstvom 1:0 v
Dubnici nad Ruomberkom. V piatok
25. júna mal blízko k tomu, aby
dokonèil svoje dielo a k poháru pridal
aj titul. Nestalo sa. lto-èierni v 34.
kole na vlastnom ihrisku pod¾ahli
Petralke 0:1 a na definitívnu
korunováciu musia èaka minimálne
do 10. júna.
Keï sa skonèila prvá polovica Mars
superligy, lto-èierni viedli s náskokom
siedmich bodov. Presne rovnaký rozdiel
bol aj tri kolá pred koncom. Jar toti
celkom nevyla Interu ani Slovanu.
Majstrovo trápenie sa zaèalo odvíja od
avizovaného prestupu Szilárda Németha
do Middlesbroughu a vyvrcholili domácou prehrou s Púchovom. Trápil sa vak
aj Slovan, ktorý nielene doma pod¾ahol
Púchovu, ale definitívne na lopatky ho

zrejme dostala prehra na Tehelnom poli s
Trenèínom!
Pred kolom, ktorému predchádzala
reprezentaèná prestávka, sa Pasienky uu chystali na oslavy. Pripravené boli
trièká, iltovky, kúpilo sa ampanské, no
vetko nakoniec zostalo iba pri elaní.
Pár stoviek divákov sa majstrovských
osláv nedoèkalo a Inter premárnil prvý
meèbal. Druhý príde na rad v nede¾u 10.
júna, keï sa Inter predstaví v Trenèíne a
Slovan privíta Petralku. Matematika
hovorí jasne. Mustvu z Pasienkov staèí
v dvoch posledných stretnutiach získa
aspoò bod a je majstrom. Belasí, naopak,
musia veri, e Inter v Trenèíne prehrá a
e vencelovci zvíazia nielen nad
Interom v poslednom kole, ale aj v predposlednom, doma s Petralkou. Práve
Artmedia je vak tímom, ktorý na jar
riadne rozvíril stojaté prvoligové vody, v
doterajích troch jarných derby stretnutiach zvíazila, take mono oèakáva,

e svoju kou lacno nepredá ani na
Tehelnom poli. koda, e sme v
Preove nevyhrali. Keï sme sa
dozvedeli výsledok Inter - Petralka 0:1,
mrzelo nás to ete viac, priznal slovanistický kormidelník Alexander Vencel.
Jeho kolega z interistickej lavièky Jozef
Bubenko bol po Petralke riadne
napálený na svojich zverencov, ale verí,
e trenèiansky krok zvládnu interisti
úspenejie, ako petralský. Èi sa tak
stane, uvidíme v piatok 10. júna!
Moné je vak aj to, e sa zopakuje situácia spred 26 rokov a o titule bude
rozhodova závereèné stretnutie. To z
histórie si dobre pamätajú napríklad
interistický asistent Ladislav Petrá a slovanistický kormidelník Alexander
Vencel... Belasí vtedy zvíazili 4:2 a stali
sa majstrami. Pamätníci vak najviac
spomínajú preplnené h¾adisko, o ktorom
sa súèasným hráèom môe len a len
sníva...
(mm)
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Ïalia lahôdka Turf gala

Dostihová sezóna pokraèuje rýchlym
cvalom a po nedávnej Jarnej cene
kobýl sa milovníci koníkov èoskoro
doèkajú ïalej lahôdky - Turf gala.
V nede¾u 3. júna, èie v 8. dostihový deò,
je na programe 10 dostihov. Najväèia
pozornos sa urèite sústredí na hlavnú
lahôdku - Ve¾kú cenu Slovenska, rovinu
Gd-3, 4r+, na 2400 metrov s dotáciou
750 tisíc korún. V prihláke figurovalo
sedemnás mien, medzi favoritov mono
zaradi hneï nieko¾ko tipov - osemroèný
Hankalo napríklad vyhral posledné tri
ve¾ké ceny, ance má aj Galtee, Hankalo,
na svoju príleitos èaká Nazir, prekvapi
môu Ray of Light, Damajka,
Aljaarifa...
(mm)

Èas sa zmenil,
peniaze zostali
Rozruch okolo ruenia tartanovej
dráhy na Interi pomaly utíchol, ale
mono èaka, e zástancovia jej zruenia, ako aj tí, ktorí si Pasienky bez
dráhy nevedia predstavi, môu znovu
,,nabrúsi meèe. V utorok 13. júna sa
toti v Bratislave uskutoèní IAAF GP II
kategórie Cena Slovenska Slovak Gold
a tento rok nepôjde len o prestí podujatia, èi samotné atletické výkony, ale aj
potvrdenie diváckeho záujmu, respektíve nezáujmu o bývalú péteesku...
AK Inter pôvodne iadal, aby sa míting
skoèil v èase, ktorý by futbalistom
umonil zaèa s tréningom (tí chceli
vyjs na trávnik o 17.00 h). Naastie,
nakoniec prilo k dohode a atléti zaènú v
poadovanom termíne - od 16.30 h do
19.30 h, nezmenila sa vak poiadavka
AK za nájomné, ktorá zostala 250 tisíc
korún.
Hlavný program bude trva 90 minút a
diváci si v òom budú môc pozrie desa
hlavných disciplín - 200, 400, 800, 5000
m, 400 m prekáok a výku muov, 800
m, 400 m prekáok, trojskok a vrh gu¾ou
ien.
(mm)

AUTOKOLA ASA

ancová 112 - pri Trnici
Tel.: 554 10 424, 642 82 554
non stop 0905 616 950
www.autoskola-asa.sk
- platba na splátky
- kvalitný výcvik

Zaèína Petralka

Nájdete nás aj na webe

www.bratislavskenoviny.sk

RENAULT KESTLER
166 x 100 mm

Necelý týdeò po skonèení roèníka
2000/2001 (presnejie, o tyri dni) otvoria futbalisti Petralky novú sezónu 2001/2002.
Stane sa tak v nede¾u 17. júna, keï
Artmedia nastúpi v 1. kole Intertoto Cupu
na ihrisku FK Ekranas Paneveys (Litva).
Odveta sa hrá v nede¾u 24. júna v
Petralke.
(mm)

RENAULT KESTLER
109 x 100 mm

Správy z podsvetia
STARÉ MESTO
NA SUCHOM MÝTE na svetelnej
kriovatke pristúpil k autu, ktoré riadil 59roèný mu z Bernolákova, akýsi chlap a
cez dvere spolujazdca mu vytrhol taku, v
ktorej bolo 869-tisíc korún. S takou sa dal
na útek k blízkej poboèke Slovenskej
sporite¾ne, kde naskoèil do pripravenej
kody Favorit. Auto sa snail natartova,
èo sa mu vak nepodarilo. Okradnutý mu
ho medzitým dobehol a zadral. Pohotovostná motorizovaná hliadka polície páchate¾a preh¾adala a nala uòho atrapu pitole. Lúpeníka - je ním 36-roèný Bratislavèan Ivan N. - potom predviedli na políciu. Spolu s ním zaistili aj Favorit, na ktorom sa snail ujs a o ktorom vysvitlo, e
pochádza z krádee. Epézetky zasa
pochádzajú z celkom iného auta, tie boli
ukradnuté.
NA STAROMESTSKEJ ULICI ohrozoval prevádzkarku mestských toaliet pito¾ou neznámy mu. Keï prechádzal okolo
záchodov, bez akéhoko¾vek dôvodu vytiahol zbraò a priloil jej ju na hruï. Keïe
okolo bolo ve¾a ¾udí, z¾akol sa a odiiel do
kostola. Tu ho zadrali policajti. Pri sebe
okrem plynovej pitole znaèky Geco nemal
iadne doklady totonosti. Z pito¾níka sa
napokon vyk¾ul 22-roèný Marián P. z
Bratislavy. Vyetrovate¾ ho obvinil z
výtrníctva. Jeho zbraò podrobia expertíze.
NA KRÍNEJ ULICI sa revízorom
MHD preukazoval faloným policajným
preukazom 22-roèný Bardejovèan. Policajti svojho ,,kolegu predviedli na policajné
oddelenie, no nie preto, aby posilnil rady
bratislavskej polície, ale aby sa zodpovedal
z trestného èinu falovania úradnej listiny.
NOVÉ MESTO
NA RAÈIANSKEJ ULICI vnikol do
novostavby podpitý Robert M. Vysadil
dvere z pántov a fyzicky napadol stavebných robotníkov, ktorí v dome pracovali.
Jeho zúrivosti neuniklo ani zariadenie,
ktorého èas zdemoloval. Jeho vyèíòaniu
urobila koniec a privolaná policajná hliadka. Keï sa vyspal z opice, vypoèul ho
vyetrovate¾.
NA VAJNORSKEJ ULICI v Polus City
Centre si v hodinárstve dvaja mui vybrali
hodinky v hodnote 802-tisíc korún. Nemali
pri sebe koruny, len 35 000 DEM, preto sa
dohodli s predavaèkou, e tieto peniaze aj s
kufríkom nechajú v predajni ako zálohu a v
dohodnutom èase prinesú koruny. Keï
preiel dohodnutý èas a neprili, predavaèka oznámila udalos polícii. Vyjadrila aj
obavu, èi sa v kufríku nenachádza výbunina, preto policajti prili aj so psom výbuninárom. Pes dvakrát oznaèil, e v
kufríku je výbunina, preto ho otvorili za
pomoci pyrotechnika. V kufríku vak
okrem obálky, v ktorom bola jedna tisícmarková bankovka a 38 dvadsakorunáèok, niè nenali. Prípad polícia kvalifikuje
ako podvod.
RUINOV
NA SABINOVSKEJ ULICI neula pozornosti policajtov trojica mladíkov, ktorí
sa motali okolo kody Octavie. Nastúpili
do kody Fabie a odili. Na Komárnickej
ulici ich vak policajti zastavili a podrobili
kontrole. V aute, ktoré riadil 27-roèný
Robert H. zo amorína a v ktorom sedeli
dvaja Bratislavèania, policajti nali autorádio z Octavie. Vetci skonèili na polícii.
PODUNAJSKÉ BISKUPICE
NA VINOHRADNÍCKEJ ULICI zaujala pozornos policajnej hliadky koda
Felícia, ktorú riadil 48-roèný Peter P., trvale
ijúci v Nemecku. Javil známky poitia
alkoholu, èo napokon potvrdila aj dychová
skúka - ,,nafúkal 1,62 promile. Pri prerokúvaní priestupku Peter P. jednému z
policajtov vsunul do vrecka tisíckorunáèku
s tým, aby ho pustili. Tým sa privodil trestné stíhanie.
(ver)

Bratislavské
hradné hry

Nápadný dom
bol metianskym
obydlím

STARÉ MESTO
Na nádvorí Bratislavského hradu sa
16. a 17. júna uskutoèní 3. roèník
Bratislavských hradných hier.
V programe budú ukáky ermu meèom,
sekerou a títom, ale aj kordom, dýkou a
rapírom. Súèasou predstavenia bude aj
vystúpenie hudobníkov hrajúcich na
dobové hudobné nástroje. Svoje umenie
predvedú aj taneèníci a majstri sokoliari.
Odválivci si budú môc na dobovej
strelnici vystreli z luku alebo kue. Na
hradnom nádvorí bude aj dobový trh, kde
uvidíte pri práci hrnèiara, kováèa a iných
remeselníkov a budete si môc ich
výrobky kúpi ako pekný suvenír.

Pamätníci histórie
Hviezdoslavovo námestie sa pomaly
stáva námestím ve¾vyslanectiev. Zastupite¾ské úrady koneène pochopili, e
nie je výhrou sídli v peej zóne a okupova ¾achtické paláce, predovetkým
na Hlavnom námestí.
Prednedávnom sa do obnovenej a prestavanej budovy na Hviezdoslavovom
námestí 8 presahovalo Ve¾vyslanectvo
Èeskej republiky. Pred rekontrukciou
ve¾mi bezvýrazný, ale po nej zasa a
nápadný dom vznikol ako metianske
obydlie v 60. rokoch 19. storoèia. Pod¾a
typických romantických detailov, zachovaných pred prestavbou v podjazde,
hale a na schoditi sa dalo usudzova, e
dom postavil Ignác Feigler mladí v
období, keï pracoval na prestavbe a
dostavbe klátora a kostola kapucínov a
na stavbách blízkych hotelov National
(Nemzeti Száloda, neskôr Savoy) a
Zeleného stromu (neskôr Carlton). Po
prvej svetovej vojne dom zmodernizovali. Pôvodnú ozdobnú fasádu úplne
znièili a z rizalitov prvého poschodia
odstránili arkiere. Prízemie domu done-

dávna slúilo ako potový úrad. Pri
úprave od roku 1999 objekt zvýili o
jedno poschodie a o podkrovie. Projektant úpravy ve¾mi citlivo rekontruoval
pôvodnú fasádu dolných dvoch podlaí,
tretie podlaie vak vytvoril ako novotvar
s na prvý poh¾ad predimenzovanými
sklenenými stenami (oknami), nad ktorými sa ocitla pomerne aká manzardová
strecha. Výsledok je prekvapivý, nemono poprie, e sa autor projektu
inpiroval stavbami èeského kubizmu,
predovetkým domom U èerné Matky
Boí na Celetnej ulici v Prahe, ktorý

postavili v rokoch 1911 - 12 pod¾a projektu Josefa Goèára. Iritujúca je farebnos detailov fasády (biela - modrá - èervená) s pouitím glazovaných keramických prvkov. koda, e napriek perfektnej
remeselnej práci je nezmyselne osadená
rekontruovaná drevená rímsa so zuborezom nad krídlami domovej brány, ktorá je
natretá modrou farbou (pôvodne bola
hnedá). Spomenutá rímsa je toti osadená
hore nohami. S tým by urèite ani
Feigler ani Goèár neboli súhlasili.
tefan Holèík
FOTO - Vladimír Miauer

Ako sa ilo v evanjelickom starobinci
Za záhradou pokoja stojí ve¾ký èervený dom. Je to dom usilovnej lásky, kde
siroty nachádzajú domov, kde chorí
nachádzajú opateru. A ¾udia, ktorí sa
unavili na strastiplnej plavbe po mori
ivota, tam nachádzajú bezpeèný a
pokojný prístav. Dospeli do cie¾a.
iroké pohodlné schody stúpajú k
irokým presvetleným chodbám s mnohými dverami. Raz sa otvoria jedny, o chví¾u
zas druhé. Vychádzajú z nich tmavé
postavy s bielymi vlasmi, zhrbená podopierajúca sa o palicu, malá a zaoblená, èi
vysoká vzpriamená s vánou tvárou. Do
vrások ivot èasto vyryl hlboké brázdy,
tváre sú vak obyèajne milé a priate¾ské,
vyjadrujú spokojnos a odovzdanos.
Dvere sa priate¾sky otvárajú a my radi prijímame pozvanie vstúpi. Izby sú tu
väèie aj menie, niektoré s jedným
oknom, iné s dvoma. Cez vysoké svetlé
okná dnu bohato prúdi svetlo. Je tu ústredné kúrenie, take netreba vynáa popol,
ani prináa uhlie. Na druhej strane sú
obyvatelia ukrátení o pocit príjemného
blèania horiaceho ohòa v peci, na ktoré
boli po celý ivot zvyknutí a ktoré tak
spríjemòuje dlhé zimné veèery. Mnohým
spoèiatku chýba jemné svetielko petrolejovej lampy, ale èoskoro si zvyknú na
prednosti elektrického osvetlenia. Pevný
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U starých Preporákov
umývací stôl so zapusteným umývadlom
a teèúcou vodou sa ¾ahko pouíva a
betónová podlaha sa ¾ahko udriava v èistote. Vetko je tu jednoduché, moderné,
úèelné. Tí, ktorí sa sem nasahujú,
prináajú so sebou teplo, príjemný pocit,
atmosféru domova. Prináajú sem skutoène èas svojho domova: poste¾, na
ktorú sú zvyknutí, pohodlnú sofu a okrúhly èi hranatý stolík pri nej, skrine, písací
stôl, pohodlné kreslá, stolík so icími
potrebami (ein Nähtischchen), dokonca
aj ijací stroj, záclony, deky, poduky,
koberce èi staromódne poduky pod nohy
(Fusskissen), ktoré zmieròujú chlad podlahy. Nájdu sa tu aj staroitné zrkadlá v
pozlátených rámoch a obrazy, ve¾mi ve¾a
obrazov. Najèastejie visia na stenách
fotografie tých najbliích: rodièov, súrodencov, manelov a maneliek, detí.
Èasto sú to obrázky bývalého domova,
kde sa odohrávali radosti aj strasti, a kým
osud uzavrel svoje dvere a otvoril inú
bránu - tú, ktorá vedie do prístavu pokoja.
Taký je ivot ¾udí medzi stenami èerveného domu.
Z bezpeèného miesta sa obyvatelia pozerajú von, sledujú èo sa vonku odohráva,
zúèastòujú sa toho. Teia sa s teiacimi,

smútia spolu so smútiacimi. Dianie sveta
sa pred nimi odvíja ako ohromné divadelné predstavenie, ale èervené steny domu
odráajú vysoko sa vzpínajúce vlny udalostí, take sa nemôu prelia cez jeho
prahy. Vítanú zmenu v jednotvárnom kadodennom ivote znamenajú návtevy.
Predstavujú ivý kontankt medzi ivotom
v prístave a vonkajím svetom.
Z niektorých okien domu mono vidie na
ve¾kú tichú záhradu. Na jar a v lete sem z
tej záhrady preniká vôòa kvitnúcich gatanov a ruí. Medzi tujami a kríèkami
cyprusov a tmavým breètanom presvitajú
nezábudky, sirôtky a pelargónie, na jeseò
zasa astry a chryzantémy. Medzi mini
stoja biele kamenné tabule a èierne kríe.
Nad záhradou sa vznáa hlboký pokoj.
Poh¾ady ¾udí ijúcich v pokojnom prístave zablúdia obèas von na víriaci sa prúd
ivota, inokedy na záhradu pokoja. Vidia,
ako prichádza jar, leto, jeseò, zima, ako
roky plynú v nekoneènom kruhu návratov. V príjemnom prostredí pokojného
prístavu sa teia kadému dòu a kadému
roku, ktoré prijímajú ako láskavý dar z rúk
Vemohúceho.
Pod¾a poviedky Elsy Grailich
Im Hafen o ivote v evanjelickom
starobinci okolo roku 1925
preloil a upravil tefan Holèík

Spomienkový album
Na území bývalej rakúsko-uhorskej
monarchie stojí viacero stavieb architekta Júliusa Schmidta. Viaceré z nich
sa u stali historickými pamiatkami.
Napríklad v Budapeti. Málokto vak
vie, e jedna z jeho najvýznamnejích
stavieb stojí v Bratislave, na Palisádach.
Evanjelickú nemocnicu postavili v
rokoch 1912 a 1914 pod¾a projektu
menovaného viedenského architekta.
Objekt bol nielen nemocnicou. Treba si
dôkladne prezrie fasády na prvý poh¾ad
jednotne pôsobiacej budovy, aby si divák
uvedomil, ko¾ko vchodov do nej vedie.
Sochárska výzdoba kamenných portálov
od Aloisa Rigeleho hovorí jasne o tom,
kam portál vedie: do sirotinca, do starobinca, do nemocnice, do kaplnky.
Evanjelický cirkevný zbor zveril objekt
diakonisám. Boli to evanjelické eny,
ktoré sa ako slobodné (výnimoène ako
vdovy) rozhodli zasväti svoj ivot
slube blínym. Hnutie vzniklo v
Nemecku a aj v Bratislave pôsobili väèinou Nemky. Medzi nimi bolo len pár
Sloveniek, ale napríklad aj Belgièanka.
Väèinu diakonís po druhej svetovej
vojne zo Slovenska vypovedali, po roku
1948 nemocnicu prevzal tát a slovenské
diakonisy doili v inom objekte. Pred
rokom 1950 bola súèasou nemocnice
vyh¾adávaná pôrodnica. Celý areál sa
donedávna vyuíval ako nemocnièné
zariadenie. Kaplnku devastovali, pristavali nové schodite a iné objekty, na pôde
krásnej záhrady vznikol pavilón transfúznej stanice.
Evanjelický cirkevný zbor a.v. objekt
retituoval. Zrejme tu vak chýba energia
nemeckých sestier, ktoré by boli prevádzku u dávno obnovili. Ak nie nemocnicu, mono objekt poui ako exkluzívny domov dôchodcov penziónového typu.
tefan Holèík
FOTO - archív a Vladimír Miauer
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Festival Kaukliar
opä v Aréne

Kam za kultúrou?
n Rakúska architektúra dnes - pod týmto

DIVADLO
Od 1. do 10. júna sa uskutoèní v Divadle Aréna iesty roèník medzinárodného festivalu pantomímy Kaukliar.
Na prehliadke irokej kály umenia, pantomímy a scénického pohybu sa okrem
iných predstavia Bernd Weckerle z Nemecka, I Carrara z Talianska, András
Kecskés z Maïarska, ïalej súbory z
Francúzska, Po¾ska èi Indie. Domáce divadlo uvedie svoju najnoviu inscenáciu
Opera za tri groe od Bertolta Brechta a
Kurta Weilla a detské predstavenie O
divnej èiapke.

Dni po¾skej
kultúry
A do 11. júna pokraèujú Dni po¾skej
kultúry v Bratislave. Z bohatého programu pripomíname podujatia pre
deti - v deò ich sviatku 1. júna bude v
Charlie centre premietanie známej
rozprávky Lolek a Bolek.
Z hudobných podujatí je 8. júna o 20.30 h
naplánovaný koncert slovenskej vokálnej
skupiny Sklo, o deò neskôr v tom istom
èase a na tom istom mieste zaznie dez v
podaní Silvie Josifoskej a jej bandu. Do
tretice na nádvorí staromestskej radnice
sa 10. júna predstaví vroclavská pantomíma inscenáciou ivot Hedwigy Sliezskej.
Vyvrcholením po¾ských dní bude 11. júna vystúpenie krakovskej skupiny dávnej
hudby Floripari - Studium Musicae
Cracoviense v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca a ukáka renesanèných
tancov v podaní slovenského súboru
amerických a európskych country tancov
Sillmarion.
(rh)

M. Patéka Inak
VÝTVARNÉ UMENIE
Do 19. júna je v Galérii Priestor na
Somolického ulici výstava Milana
Patéku Inak.
Projekt prezentácie neznámej èasti tvorby
Milana Patéku - autora, ktorého diela
patria ku k¾úèovým hodnotám náho
umenia 60. a 70. rokov - vychádza z
potreby neustáleho spochybòovania a
prehodnocovania základných istôt umenovedy. Patékove kresby z rokov 1989 1991 predstavujú výskumnú a experimentálnu platformu, ktorá sa neskôr
rozvíjala v jeho ma¾bách.
(rh)

Koncert iakov
HUDBA
V piatok 8. júna o 17.00 bude v
Primaciálnom paláci Závereèný koncert Základnej umeleckej koly M.
Ruppeldta na Panenskej ulici.
Koncert je venovaný 120. výroèiu narodenia prof. Miloa Ruppeldta. Podporili
ho Komunitná nadácia Bratislava, Mestské múzeum a Mestský archív. (brn)

najbliie vyjdú 14. 6.

Artprospekt P.O.P.: Daring, 1981, ¼ubietová (detail).

Umenie akcie v Esterházyho paláci SNG
A do 19. augusta je v Esterházyho
paláci SNG intalovaná výstava Umenie
akcie 1965-1989, ktorá v koncepcii Zory
Rusinovej a Radoslava Matutíka predstavuje tvorbu vye tridsiatky slovenských osobností a prináa tak prvýkrát
súhrnný poh¾ad na vývoj tohto druhu
umeleckej èinnosti.
V akènom umení nie je prioritné vytvorenie výtvarného diela v benom, tradiène
zauívanom zmysle slova, ale rozhodujúcim je proces, priebeh deja, s èím neodmyslite¾ne súvisí pecifická forma kontaktu a vzahu tvorcu a diváka. Preto je pre
akèné umenie typickým miestom deja
exteriér kadodenného ivota, príroda,
ulica, kde umelec poèíta aj s aktívnym
podielom diváka a rovnako tak s prvkom
náhody a improvizácie. Typickou èrtou
akèného umenia je vyuívanie nielen

vizuálneho efektu, ale zapojenie do
akcie aj ïalích zmyslov. Pravda, neskôr,
v dobách nelegálnych akcií, priiel na rad
aj interiér, byty.
Výstava je rozèlenená do tyroch blokov,
pravda, ani tu neplatí absolútne katu¾kovanie a dochádza obèas k nevyhnutným interferenciám èi paralelám. Prvý
blok patrí tvorbe priekopníkov akèného
umenia, èasovo spadajúcej do polovice 60.
rokov (J. elibská, J. Koller, P. Barto, V.
Popoviè, M. Urbásek).
V druhom bloku (obdobie zaèiatku 70.
rokov a nástupu normalizácie) sa predstavujú autori, z ktorých väèina je známa aj
z legendárneho 1. otvoreného ateliéru u
Ruda Sikoru na Tehelnej ulici (M. Adamèiak, R. Cyprich, V. Kordo, M. Krén, M.
Mudroch, V. Jakubík, D. Tóth, M. Kern, J.
Bartusz, I. Kalný, ¼. Lauffová, O. Lau-

bert). Krátky èas tvorivej slobody vystriedala normalizácia, a tak vetky akcie
mali charakter súkromných stretnutí ¾udí,
ktorí si mohli navzájom dôverova.
Tretia èas výstavy pribliuje obdobie 70.
a 80. rokov, typické narastajúcou dezilúziou, èo sa v tvorbe akèných umelcov prejavovalo èoraz viac aj politicko-spoloèenským podtextom (P. Meluzin, ¼. Ïurèek,
V. Havrilla, J. Budaj a trio L. Pagáè, V.
Oravec a M. Pagáè - P.O.P.).
Závereèný blok zachytáva najmä záver 80.
rokov s predtuchou pádu totalitného
reimu. V akènom umení je toto obdobie
okrem uvo¾òujúcej sa atmosféry typické
nástupom nových multimediálnych trendov (M. Murin, J. R. Juhász, túdio Erté,
P. Rónai, P. Kalmus, I. Hrmo, ¼. Stacho, L.
Snopko, M. Bútora, O. Laubert).
René Horváth

Detská vkladná knika PRVEJ KOMUNÁLNEJ BANKY

Ak vloíte alebo nasporíte
na detskú vkladnú kniku
5000 Sk
môete dosta ako darèek bohato ilustrovanú knihu
H¾adaj Bufiho
A nezabudnite, e úrok na detských vkladných knikách je

7,2 %

Podrobné informácie Vám ochotne poskytnú zamestnanci 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
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názvom bude v K.F.A. Gallery na Karpatskej ulici 11 výstava, prezentujúca
viacero architektonických postojov a názorov rakúskej scény na príklade aktuálnych projektov z posledných rokov. Vernisá je 5. júna o 18.00 h.
n V Divadle Aréna vystúpi 12. júna
Praský komorný balet s predstavením
Pavla moka Jak se dìlá balet.
n Výstava obrazov Silvie Fridrichovej a
Scarlett Fridrichovej bude ma vernisá 1.
júna o 17.00 h v priestoroch poisovacej
spoloènosti Uniqua - v galérii pod hradom
na Zámockej ulici 4.
n Výber z detských výtvarných prác,
ktoré vznikli v Tvorivej dielni SNG, bude
ma pod názvom Tu a tam vernisá 1.
júna o 16.00 h vo Vodných kasáròach
SNG na Rázusovom nábreí 2.
n Praská skupina Neøe vystúpi 7. júna
o 19.00 h v Stredisku kultúry na Vajnorskej ulici 21.
n Vernisá výstavy obrazov Jozefa Vilharda Ilúzie bude 4. júna o 17.00 h v Galérii Po¾nobanky na Vajnorskej ulici 21.
n Tereza Langerová, Patrik Illo a Anabela igová vystavujú svoje práce pod
názvom Ty a ty a ty v Galérii Medium Vysokej koly výtvarných umení na Hviezdoslavovom námestí 18. Kurátorom
expozície je Peter Michaloviè.
n Folková skupina Jednofázové kvasenie
(Milo Janouek, Duan Valúch a Karol
Svozil) spolu s hosami - bývalými kolegami zo zdruenia Slnovrat - Pavlom Malovièomm a Julom Kazimírom, vystúpi 9.
júna v Divadle a.ha. na kolskej ulici 14.
n V Galérii Francúzskeho intitútu na
Sedlárskej ulici 7 bude 13. júna o 18.00 h
literárny veèer M. Vanovièa nazvaný
André Gid.
n V Èeskom centre na Hviezdoslavovom
námestí 8 bude 13. júna o 18.00 h prezentácia knihy Dramatika viedenskej moderny a scénické èítanie (Karl Kraus: Divadlo
snov).
n Radoinské naivné divadlo uvádza 8. a
9. júna v premiére hru Návod na pouitie.
n V Galérii fotografie Profil na Prepotskej ulici 4 bude 6. júna o 17.00 h vernisá výstavy slávnej súèasnej mexickej
autorky Lilili Guerrerovej Zakázané
ovocie.
n Premiérou tyroch choreografií pod
spoloèným názvom Spomienky zakonèí
3. júna v budove Opery SND bratislavské taneèné divadlo Bralen svoju
26. sezónu.
n Výstava laureátov èeskej Ceny J. Chalupeckého a slovenského ocenenia
TONAL z rokov 1996 a 2000 Nové
spojenie je intalovaná v Mirbachovom
paláci Galérie mesta Bratislavy na
Frantikánskom námestí 11.
n Výstava Klub konkretistov trvá v
Galérii Z v Zichyho paláci na Ventúrskej
ulici 9 do 17. júna.
n Benefièný koncert Stále mi chutí i! k
50. narodeninám Pavla Zajaèka bude 8.
júna o 19.30 h v Koncertnom túdiu
Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici 1.
Úèinkujú P. Lipa, J. Barto, J. Lehotský,
Big Band Pavla Zajaèka, M. Markoviè a
ïalí, vstup je vo¾ný.
n Do 10. júna je v Pálffyho paláci Galérie
mesta Bratislavy na Panskej ulici 19 výstava diel Frantika Kupku a Otta
Gutfreunda zo zbierky Medy a Jana Mládkovcov.
(rh)

