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Pekné leto,
ve¾a slnka a ete
viac záitkov

Most Koická
dostal prednos
pred tangentou

REDAKCIA
Tak sme sa koneène doèkali. Leto je tu
a s ním aj èas dovoleniek, prázdnin a
oddychu. Kým Bratislava sa na nieko¾ko týdòov zaplní zahraniènými
turistami, Bratislavèania pre zmenu na
dva mesiace zaplnia letoviská cudzích
krajín. Krátku dovolenku sme sa
rozhodli vybra si aj my, preto v týchto
dvoch letných mesiacoch dôjde k
zmene náho dvojtýdenného cyklu.
Najbliie vydanie novín dostanete do
potových schránok o mesiac, presnejie
od 9. augusta. To ïalie potom vyjde
zaèiatkom septembra. Oproti minulosti
je tu teda zmena - kým vlani mali noviny
vo vychádzaní prestávku dva mesiace,
tento rok výjdeme aj uprostred leta.
Na záver dovo¾te, aby sme vetkým
naim èitate¾om zaelali pekné leto, ve¾a
slnka a ete viac pekných záitkov. (red)

BRATISLAVA
V decembri tohto roka by sa malo
zaèa s výstavbou Mostu Koická. V
súèasnosti sa u riei vysporiadanie
vlastníckych vzahov k pozemkom,
ktorých sa dotkne nielen výstavba
samotného mostu, ale i vetkých príjazdových komunikácií.
Na petralskej strane Dunaja sú pozemky,
ktoré vlastní tát. Tie získa investor výstavby mostu akciová spoloènos Metro
výmenou za pozemky mesta pod Slovenskou technickou univerzitou. Univerzita v
súèasnosti spravuje pozemky tátu v
Petralke, ktoré v minulosti vyuívala jej
vojenská katedra na cvièné úèely. Mesto
ponúkne tátu za tento areál pozemky na
Vazovovej ulici a vo dvore univerzity,
ktoré neboli majetkovo vysporiadané a
ostali majetkom mesta.
Na ¾avom brehu Dunaja na Koickej
ustúpia stavbe mosta výrobné priestory
spoloènosti Ryba. K ich asanácii dôjde
ete pred zaèatím stavby mosta. Mesto
poskytne Rybe náhradu vo forme parcely v Zimnom prístave, na ktorej jej
postaví na vlastné náklady nové výrobné
budovy.
Pripravovaná výstavba piateho bratislavského mosta je vak spojená aj s nesúhlasom viacerých organizácií, zdruení, ale i
jednotlivcov. Proti zaèatiu výstavby
Mosta Koická je aj kolská rada Základnej koly a Gymnázia na Koickej ulici v
Bratislave, ktorá argumentuje moným
zhorením ivotného prostredia v okolí
koly. Obyvatelia Koickej ulice kritizujú
zas zanedbávanie informovania verejnosti o pripravovanej stavbe. Zároveò sa obávajú, e sa ich tvr stane zbytoènou
obeou jednej z ïalích megalomanských
stavieb. Pod¾a zástupcov bratislavského
magistrátu a investora stavby akciovej
spoloènosti Metro vyhlásili, e projekt je
v takom tádiu prípravy, e nedáva
priestor na diskusiu o odvolaní výstavby.
Výstavba Mosta Koická bude ma
vplyv aj na budovanie stredného dopravného okruhu Bratislavy - severnej tangenty. Jeho výstavba z finanèných
dôvodov odsunie rieenie dopravného
zaaenia Praskej a ancovej ulice o
nieko¾ko rokov. Severná tangenta mala
premávku na úseku Praská - Raèianske
mýto od¾ahèi o 75 a 80 %.
Okrem toho, e mesto na stavbu okruhu
nemá peniaze, neexistuje ani jeho projekt. V máji bol dokonèený zámer na
posúdenie èinnosti - Severná tangenta
Bratislava, Praská - Jaroova, ktorý má
tri varianty rieenia vye trojkilometrového úseku. Najdrahí - tunelový variant
by stál 6,8 miliardy Sk a najlacnejí tretí
3,9 miliardy korún. Projekt by mal by
dokonèený na budúci rok a so samotnou
výstavbou, ktorá by mala trva 7 a 8
rokov, by sa mohlo zaèa v roku 2002 a
2005.
(brn)

Júlové aháky
Letných stretnutí
STARÉ MESTO
Staromestský prázdninový kultúrny
festival, známy pod spoloèným názvom Letné stretnutia, má za sebou
prvý mesiac, poèas ktorého dominovali predovetkým ve¾ké projekty ako
Korzo párty Fiesta Latina, Opereta
pre c.k. armádu, medzinárodný festival vodníkov, alebo open air koncert
írskej bratskej formácie The
Cassidys. Aj v júli sa vak bude na èo
pozera.
Priaznivcov nezávislých divadelných
projektov upúta predstavenie Daemons v
podaní èlenov zdruenia Stromy. Hrá sa
18.-20 júla od 21.15 h na nádvorí
VMU.
Túlavé divadlo netradièným spôsobom
spracováva témy vrcholných drám
Williama Shakespeara. Predstavenia pod
holým nebom na Frantikánskom námestí budú 14. a 15. júla o 19.00 h, resp.
20.30 h.
Kolotoè krátkych, dokumentárnych,
hraných a animovaných filmov v Kine
Èas sa roztáèa kadý piatok o siedmej
veèer na tom istom námestí.
Michalská ulica dostala novú atrakciu v
podobe repliky historického dela pred
vchodom do Múzea zbraní a opevnenia
mesta. Replika s rozmermi 250 cm
(dåka) x 120 cm (írka) x 86 cm (výka)
má hmotnos asi 150 kg, prièom samotná hlaveò dela vái 80 kg. Jej autorom je
Tomá Achs. Delo je vyrobené z
dubového dreva, ktoré je okované elezom v hrúbke 5 mm. Hlaveò, na ktorej je
erb mesta Bratislavy, bola vyrobená z
pobronzovanej ocele. Tento typ diel sa
pouíval v 17. storoèí, autor si vak ako
predlohu nevyberal iadne konkrétne
delo.
(miv)

ivot chodca v staromestskej peej zóne je naïalej v ohrození. Bezoh¾adní a arogantní vodièi na korze po celý deò ohrozujú
aj hostí letných sedení retaurácií a kaviarní. Takejto situácie sme boli svedkami na pravé poludnie na Urulínskej ulici, ktorú
z oboch strán chránia reazové zábrany. Zdá sa, e pre niektorých to neplatí ako v tomto prípade, keï vodiè nákladného auta
ohrozoval nielen chodcov, ale aj hostí pri stoloch. Kto strái vjazd do peej zóny...?
FOTO - Slavo Polanský

Prístavnému mostu sa radej vyhnite
PETRALKA
Prístavný most je jednou z najpreaenejích dopravných tepien mesta a
to je jeden z dôvodov, preèo sa dostal do
stavu, ktorý si nevyhnutne vyaduje
opravu.
Najbliia z nich je rozvrhnutá od konca
júla do polovice septembra a vznikne pri
nej situácia, keï síce bude prejazdný, ale
bude lepie sa mu vyhnú a zvoli si inú
trasu. Pôjde o opravu dvoch tzv. ozubov
(spojov) na petralskej strane a bude sa
týka výjazdov z Dolnozemskej a z
Einsteinovej ulice.
Oba ozuby sa budú opravova súèasne,
uviedol pracovník Slovenskej správy ciest

(SSC) Peter Bulánek. Oprava by mala
trva es týdòov. V roku 1999 opravili
ozuby èíslo 2 a 6, v máji a v júni tohto
roku sa vykonali opravy na zjazde z mosta
na rondel na bratislavskej strane (ozub
èíslo 5). Okrem pripravovaných opráv na
petralskej strane sa budú ete tento rok
opravova aj ozuby èíslo 1 a 4 na
bratislavskej strane, to vak na premávku
prakticky nebude ma prakticky iadny
vplyv, pretoe sa dotýkajú úseku dia¾nice,
ktorý je kvôli výstavbe dia¾nièného úseku
Mierová - Senecká uzavretý.
Úpravy na petralskej strane vak budú
ma výrazný dosah na dopravu v celom
meste. V smere z Petralky do Bratislavy

budú poèas opravy funkèné dva jazdné
pruhy, ale v opaènom smere len jeden.
Kolónam a dopravným zápcham je moné
sa vyhnú azda len za predpokladu, e
vodièi pochopia, e v èase opravy je lepie
vyhnú sa dopravným pièkám a vyui
iné mosty cez Dunaj. Kadá uzávierka aj
pri optimálnom rieení v prvý deò spôsobí
komplikovanú situáciu, hovorí P. Bulánek. Neskôr sa situácia upokojí.
SSC bude v najbliích dòoch a týdòoch
realizova mediálnu kampaò, prostredníctvom ktorej chce zabezpeèi, aby ete
pred zaèiatkom opravy Bratislavèania vedeli, ako presne bude organizovaná
doprava.
(lau)

Ochrana zelene je spoloèná zodpovednos
Po tretíkrát sa v letných mesiacoch
uskutoèní v centre Bratislavy environmentálny projekt Zelené Mesto. Jedným zo spoluorganizátorov je mestská
èas Staré Mesto. Èo je cie¾om projektu, o tom sme sa pozhovárali so
starostom Starého Mesta Andrejom
ÏURKOVSKÝM.
- Vetci chceme, aby Staré Mesto bolo
zelenie a èistejie. Aj v rámci tohto
projektu sa preto zameriavame najmä na
celkové zlepenie èistoty na dôleitých
komunikaèných ahoch, výsadbu zelene
vo vybraných lokalitách, ktoré majú z
h¾adiska ivotného prostredia Bratislavy
osobitný význam, likvidáciu viacerých
èiernych skládok odpadu a úpravu vnútroblokových priestorov. Ete pred definitívnym urèením konkrétnych priestorov sme o názor poiadali aj obèanov.
Rozhodne vak nechceme jednorazovo

Ná rozhovor
náhradza profesionálny výkon údrby a
starostlivosti o ivotné prostredie. Celoroèná starostlivos je povinnosou
miestnej organizácie verejnoprospených sluieb.
Aj v minulosti bolo nieko¾ko pokusov
o angaovanie obyvate¾ov do verejnoprospených prác...
- Áno, ale ani jeden z nich sa neujal, èi
u kvôli nezáujmu o prácu, slabej disciplíne alebo zloitej byrokracii pri najímaní pracovníkov na sezónne práce.
Podaril sa a projekt, v rámci ktorého
pracuje poèas viacerých turnusov takmer stovka vysokokolských tudentov.
S ich pracovným nasadením a záujmom
sme boli doteraz nadmieru spokojní. S
mylienkou Zeleného Mesta prila pred

dvomi rokmi spoloènos Philip Morris
Slovakia a ja som jej za to ve¾mi
vïaèný.
Aká je spolupráca s touto firmou?
- Excelentná. Okrem nezanedbate¾ného
finanèného príspevku do projektu je pre
nás spoloènos Philip Morris Slovakia
cenná najmä tým, e vysiela aj ostatným firmám a organizáciám jasné
posolstvo: starostlivos, ochrana a tvorba ivotného prostredia v komunite, v
ktorej ijeme, musí by spoloènou zodpovednosou nás vetkých - verejnej
správy, firiem i jednotlivcov. Práve v
úspenej realizácii tohto posolstva je
Zelené Mesto na Slovensku stále
ojedinelým projektom. Osobne dúfam aj za ostatných kolegov starostov - e
u dlho nezostane a pridajú sa aj ïalie
firmy a organizácie.
Zhováral sa Milan Hovorka

Nová koncepcia
tepelného
hospodárstva
RUINOV
Miestne zastupite¾stvo mestskej èasti
Ruinov schválilo Koncepciu obnovy
a rozvoja tepelného hospodárstva.
Jej cie¾om je efektívne vyuívanie
tepla a teplej úitkovej vody v bytovo-komunálnej sfére, zabezpeèenie
komfortných sluieb pre obyvate¾ov
s transparentnými platbami za
skutoène odoberané teplo a úitkovú
vodu.
Základom plánu je automatizácia výroby a dodávky tepla zo sústav centrálneho zásobovania teplom na báze súèasných najmodernejích technológií. Realizácia projektu je v prípravnej fáze
naplánovaná na pä rokov. Jednotlivé
etapy zahàòajú hydraulické vyregulovanie ústredného kúrenia objektov s
termostatizáciou, vrátane merania
spotrebovaného tepla v bytoch, hydraulické vyregulovanie vonkajích sekundárnych rozvodov ústredného kúrenia,
ako aj výmeny zastaraných sekundárnych rozvodov.
Postupne je naplánovaná decentralizácia prípravy teplej úitkovej vody a
ekvitermickej regulácie na vstupe do
jednotlivých objektov, s následnou
rekontrukciou zdrojov tepla a zriadenie centrálneho riadiaceho dispeèingu
pre celé tepelné hospodárstvo mestskej
èasti. Koncepciu predloila Prvá
ruinovská spoloènos, a. s., ktorá v
Ruinove zabezpeèuje zásobovanie
teplom a teplou úitkovou vodou pribline 22 000 bytov.
(brn)

V Lamaèi budú
bezbariérové
chodníky

LAMAÈ
V Lamaèi zaèali s realizáciou druhej
etapy projektu Bezbariérovos a dostupnos jednotlivých sluieb, ktorý
by mal spríjemni a zjednodui ivot
v tejto mestskej èasti najmä ¾uïom s
telesným postihnutím a mladým mamièkám s koèíkmi.
Vybudovaním bezbariérových chodníkov na uliciach Podháj a Podlesná sa
tento rok zaèala realizova druhá etapa
projektu. V priebehu júla sa zoikmia
okraje chodníkov na vybraných frekventovaných miestach Lamaèa. Tie
pomôu nielen imobilným starím
¾uïom, ¾uïom s telesným hendikepom
a mladým mamièkám, ale kadému,
komu spôsobuje problémy aj prekonanie schodov. U vlani mestská èas
nechala naintalova ikmú schodiskovú ploinu v priestoroch zdravotného strediska.
Mestská èas Lamaè vyèlenila na projekt prostriedky vo výke 120 000
korún, z èoho sa sprístupnil prechod k
zastávkam MHD na ulici Podháj, najmä
na prístupovej komunikácii k Domu penziónu pre dôchodcov Na barine.
Nová zámková dlaba je zvýraznená
odlinou truktúrou pre zvýenie vidite¾nosti. V rámci stavebných prác sa
zrealizovali aj opravy niektorých pokodených úsekov cestných komunikácií na uliciach Bakoova a Podlesná.
Kvôli nedostatku finanèných prostriedkov v rozpoète mestskej èasti sa ïalie
zníenie výkových rozdielov obrubníkov plánované na uliciach Studenohorská a Heyrovského bude realizova a v budúcom roku.
(brn)

Pamätník Ch. Sofera dokonèia v novembri
STARÉ MESTO
Práce na pamätníku svetoznámeho
idovského rabína Chatama Sofera na
pohrebisku pri tuneli pokraèujú rýchlym tempom. Rekontrukcia tohto pre
idovstvo významného miesta by sa
mala ukonèi najneskôr do polovice
novembra, je vak celkom moné, e
aspoò èiastoène sprístupnené verejnosti bude ete skôr.
Posledné júnové dni znamenali pri
obnove pamätníka Chatama Sofera ïalí
významný medzník: práce dospeli do
tádia, keï pomocou eriavu odkryli
pohrebisko, ktoré bolo nieko¾ko
desaroèí zakryté nieko¾kotonovými
betónovými blokmi. Teraz by sa malo
prikroèi k samotnej stavbe, uviedol

predseda idovskej náboenskej obce v
Bratislave Peter Salner. Pod¾a plánu by
mala by ukonèená do 16. novembra
tohto roka, ale máme eminentný záujem
o to, aby bola aspoò èiastoène sprístupnená u 15. septembra, keï sa zaèínajú
idovské ve¾konoèné sviatky. Boli by
sme tie radi, keby si nai veriaci mohli
na tomto mieste ucti sviatok jarcajt
(transkripcia v jidi, pozn. red.), ktorý sa
zaèína 12. októbra. Ak nedôjde k nepredvídate¾ným situáciám, som presvedèený,
e sa to môe podari.
Projektu obnovy pamätníka Chatama
Sofera, ktorého manaérom a supervízorom je Medzinárodný výbor pre
záchranu hrobov, venuje svetové idovstvo mimoriadnu pozornos. Pod¾a P.

Salnera ide o asi najvýznamnejie miesto
idovstva v strednej a mono aj v celej
Európe. Preto aj firma Raft, ktorá sa
podie¾a na jeho obnove, musí zoh¾adni,
e pohrebisko nesmie by za iadnych
okolností naruené. P. Salner vyslovil s
jej èinnosou spokojnos. Je to citlivá
práca, takmer ako chirurgická operácia,
uviedol.
Práce na stavbe, ktorú odobril jeruzalemský rabinát, sú pod neustálou
religióznou kontrolou. Doteraz vetko
ide pod¾a plánu. Som opatrný optimista, zdôveril sa nám P. Salner.
Pevne verím, e výsledkom náho snaenia bude nieèo, s èím bude spokojná
nielen idovská verejnos, ale aj vetci
Bratislavèania.
(lau)
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Predåili nájom
pre Royko pasá
na 50 rokov

STARÉ MESTO
Poslanci miestneho zastupite¾stva
mestskej èasti Staré Mesto rozhodli o
predåení nájmu priestorov v Royko
pasái z pôvodných 30 na 50 rokov.
Poiadal ich o to nájomca týchto
priestorov, spoloènos URBICOM.
Tá istá spoloènos investovala do rekontrukcie objektu Royko pasáe a rozírenia obchodných priestorov o suterén 75
miliónov korún. Pasá slávnostne otvorili v decembri 1999, ale od samého zaèiatku zápasí s nízkym záujmom o
prenájom predajných priestorov. Pod¾a
prevádzkovate¾a to spôsobil najmä
rapídny presun maloobchodného obratu
do okrajových èastí Bratislavy po tom,
èo tu v krátkom slede za sebou otvorili
viaceré hypermarkety a regionálne
obchodné centrá.
Od predåenia nájomnej lehoty si
URBICOM s¾ubuje oivenie záujmu o
predaj v Royko pasái. Isté je, e sa mu
aspoò podarí odpísa vloené investièné
náklady.
(miv)

V budúcom
roku s dvomi
rozpoètami

Pôvodný návrh pamätníka Ch. Sofera. Jeho výsledná podoba má by mierne odliná. VIZUALIZÁCIA - TÚDIO FOR

Na Drieòovej ulici rastie nový supermarket
RUINOV
Otvorenie nového supermarketu Big
Billa na Drieòovej ulici v blízkosti jej
vyústenia na Bajkalskú sa plánuje na
prelome septembra a októbra. Pod¾a
informácií z oddelenia marketingu spoloènosti Billa pôjde o najväèí supermarket tejto spoloènosti v Bratislave.
V objekte, ktorý ponúkne obyvate¾om
bliieho i vzdialenejieho okolia predajnú plochu 2400 m2, sa na poschodí
bude nachádza aj centrála spoloènosti
Billa. U dnes je známe, e supermarket
bude otvorený denne do 22. hodiny, v
nede¾u do 20.00. Pri supermarkete bude
k dispozícii pribline tristo miest na
parkovanie.

Sie predajní Billa, ktorá patrí pod
medzinárodnú skupinu Rewe, sa u nás
objavila u v roku 1993. Rast poètu jej
predajných miest sa vyvíjal v závislosti
od situácie na trhu. Najväèí nárast ich
poètu nastal práve v posledných
rokoch.
Prevádzky Billy sa delia na dva druhy tandardné Billy majú pribline 1000 m2
predajnej plochy, a ve¾ké predajne Big
Billa. Na Slovensku sa v súèasnosti
nachádza 31 filiálok tejto znaèky, z toho
25 je tandardných. Pokia¾ ide o Bratislavu, dve tandardné Billy sa nachádzajú v Petralke a jedna Big Billa je v
Shopping parku Soravia na Roòavskej
ulici. Sie supermarketov Billy v Bra-

tislave sa má výh¾adovo - najskôr v budúcom roku - rozíri aj o ïalie prevádzky, ich poèet a poloha vak bude
závisie od realizácie stavebných povolení a súvisiacich okolností.
Pod¾a informácií z oddelenia marketingu
spoloènosti Billa majú jej supermarkety
tradièný vzh¾ad a podobu, prièom ich
neoddelite¾nou súèasou sú aj dostatoèné
parkovacie priestory. Jedinou výnimkou
je Billa na Farskej ulici, ktorá je výrazne
menia a má aj niie parkovacie kapacity, uviedla Barbora Baková z oddelenia marketingu. Bola to vak jedna z
naich prvých predajní, ostatné u majú
tandardnú podobu s maximálnym komfortom nákupu.
(lau)

Úradníci skomplikovali vodièom ivot
STARÉ MESTO
V poslednom èase dochádza v Bratislave k viacerým zmenám dopravného znaèenia. Na jednu z nich nás
upozornil Slavomír Mitana zo Starého
Mesta a týka lokality pod Hlavnou
stanicou v Starom Meste.
Nové cestné znaèenie zakazuje pri jazde z
Hlavnej stanice odboèi zo ancovej ulice
na Murgaovu ulicu. Na úseku od Hlavnej
stanice po kriovatku so ilinskou a
Karpatskou ulicou (YMCA) je tak moné
odboèi do¾ava len na Jeleniu ulicu, kde
sa zaèína systém jednosmerných ulíc. To
by nebol a taký problém vráti sa po
odboèení o ulicu vyie spä na Murgaovu, no nie je to, bohuia¾, moné
nijakým spôsobom, pretoe Murgaova
ulica je z tejto strany neprístupná, a to z
dôvodu jednosmernej premávky. Takisto

nie je moné sa na òu dosta z rovnakého
dôvodu ani z ved¾ajích ulíc, sauje si
Slavomír Mitana. A skutoène, na Murgaovu ulicu sa nám podarilo dosta len pri
jazde po ancovej opaèným smerom, teda
v smere od YMCA na Hlavnú stanicu.
Po viac ako týdni sa situácia zmenila.
Zmenou dopravného znaèenia sa aj
Murgaova ulica stala prístupná.
Vodièi sa na òu dostanú aj pri jazde z
Hlavnej stanice - cez Jeleniu a eleznièiarsku. Doèasne nezmyselné dopravné znaèenie pravdepodobne spôsobila zlá
koordinácia medzi kompetentnými úradmi. O zmenu znaèenia na ancovej ulici
ako o tátnu komunikáciu sa toti stará
krajský úrad, Murgaova ulica patrí
medzi komunikácie 3. a 4. kategórie,
ktoré zase patria do kompetencie mestskej èasti Staré Mesto. Preto sa zmena

dopravného znaèenia v tejto lokalite
nerealizovala naraz, ale vo dvoch etapách. Dôsledkom toho bolo nezmysel,
ktorý doèasne skomplikoval ivot nejednému bratislavskému vodièovi.
Ako sme sa dozvedeli, o zmene dopravného znaèenia v Bratislave rozhoduje
dopravná komisia. Pracuje na magistráte a
jej èlenmi sú zástupcovia vetkých
dotknutých úradov - dopravnej polície,
magistrátu, mestských èastí aj krajského
úradu. Preto niet najmenieho dôvodu,
aby dochádzalo k takým absurdným situáciám ako nedávno na Murgaovej ulici chce to len lepiu koordináciu. Chybou
urèite bolo aj to, e mesto o podobných
zmenách dopravného znaèenia vopred
neinformuje verejnos. Pripomienkami
vodièov by sa toti podobným situáciám
dalo predchádza.
(brn)

STARÉ MESTO
Hoci sa práve iba zaèalo horúce leto
2001, poslanci miestneho zastupite¾stva Starého Mesta u schva¾ovali
zásady rozpoètu centrálnej mestskej
èasti na budúci rok. Prinútila ich k
tomu aj nová funkèná rozpoètová
klasifikácia, ktorú pre obce vydalo
ministerstvo financií.
Pod¾a tejto klasifikácie od roku 2002 sa
rozpoèet obcí musí povinne èleni na tzv.
bený rozpoèet, ktorý nesmie by schodkový, a na kapitálový rozpoèet, ktorý
bude obsahova vetky plánované investièné akcie obce èi mesta.
Základným východiskom na zostavenie
rozpoètu Starého Mesta na rok 2002
budú vlastné samosprávne úlohy a krytie
investièných projektov schválených
uzneseniami miestneho zastupite¾stva.
Do tvorby rozpoètu vak urèite zasiahnu
aj aktuálne legislatívne zmeny v daòovej
oblasti, cenová politika tátu, mzdový
vývoj a predpokladaná miera inflácie. Tá
by mala by v budúcom roku na úrovni
6,7 %, zatia¾ èo rast hrubého domáceho
produktu sa odhaduje na 3,6 % pri miere
nezamestnanosti 18,9 %.
Staré Mesto oèakáva príjmy z výnosov
podielových daní na úrovni roku 2000.
Príjmovú èas rozpoètu by mohla posilni novela zákona o dani z nehnute¾ností
(zdaòova sa bude podlahová plocha
namiesto zastavanej plochy). Naopak, tie
èinnosti staromestskej samosprávy, ktoré
vytvárali zdroje rozpoètu v posledných
rokoch, ako napr. prevod vlastníctva
bytov a nebytových priestorov, sa v
tomto roku definitívne zavàia.
(miv)

Dulovo námestie
má by èoskoro
skolaudované
RUINOV
Do konca júla bude skolaudované
zrekontruované Dulovo námestie v
blízkosti Centrálneho trhoviska na
Miletièovej ulici.
Dominantou nového atraktívneho námestia je kruhový oddychový priestor s fontánou a osvetlením zabudovaným do
dlaby. Povrch námestia tvorí nová kamenná dlaba, ktorá sa strieda so zelenými plochami. Súèasou rekontrukcie
bolo aj rozmiestnenie atypických prvkov
verejného osvetlenia a lavièiek. Obyvatelia Dulovho námestia a jeho blízkeho
okolia oceòujú mnostvo novej zelene
doplnenej do kompaktného stromoradia.
Na definitívne vyrieenie ete èaká problém vytvorenia parkovacích miest na námestí, ktorý v súèasnosti zamestnáva pracovníkov ruinovského miestneho úradu,
bratislavského magistrátu a Okresného
úradu Bratislava II.
Ruinovská samospráva sa pre rekontrukciu Dulovho námestia, ktorá sa zaèala minulý rok, rozhodla najmä preto,
lebo napriek atraktívnej polohe mu doteraz chýbal jasný architektonicko-výtvarný
a prevádzkový koncept. Na jeho obnovu
vlani vyèlenili v ruinovskom rozpoète 15
miliónov korún, tohtoroèné náklady zatia¾
vyèíslené neboli.
(saz)

Obnova verejného osvetlenia finiuje,
ukonèi by sa mala do konca tohto roka
BRATISLAVA
Pomúrne a tmavé ulice Bratislavy,
ako si ich pamätáme z èias socializmu, keï nefungovala pomaly polovica kandelábrov, sú definitívne minulosou. Zásluhu má na tom aj projekt
obnovy verejného osvetlenia v metropole Slovenska, ktorý v tomto období
finiuje.
Spoloènos Siemens, ktorá projekt
zaèala realizova v roku 1997 a
naplánovala ju na pä rokov, má tento
rok ukonèi obnovu verejného osvetlenia v celom meste. Pod¾a Ing. Richarda
Procika, ktorý sa podie¾a na projekte, sa
realizovali dve kategórie obnovy.
Pri modernizácii sa ponechali stoiare a
zemné káblové rozvody a pôvodné svietidlá sa vymenili za nové - úspornejie a
nenároèné na údrbu. V rámci tejto èasti
obnovy bolo a ete bude modernizo-

vaných 40-tisíc svietidiel v meste.
Úplnou rekontrukciou, ktorá v sbebe
zahàòa kompletnú výmenu, vrátane
stoiarov a káblových rozzvodov, prelo,
resp. prejde 12-tisíc svetelných miest.
V tomto roku sa práce sústreïujú na
oblas Starého Mesta, najmä lokality
Èervený krí, Slavín, Machnáè,
Medená ulica a okolie, ako aj na
vybrané ulice v historickom jadre,
uviedol R. Procik. Ïalie práce sa
budú realizova v Petralke, konkrétne
na Tyrovom nábreí a na Starej
viedenskej ceste, a v Raèi. V Dúbravke,
konkrétne na Harmincovej ulici a v
okolí, sú u práce ukonèené. Práve v
týchto dòoch rozbiehame práce v
Devínskej Novej Vsi, a to na Ulici Jána
Jonáa. V najbliom období zaèneme
aj s výmenou osvetlenia v podchode na
Trnavskom Mýte.

Za necelých pä rokov sa Bratislava
doslova rozsvietila, kontatoval Ing.
Pocik. Zatia¾ èo funkènos verejného
osvetlenia v roku 1997 dosahovala asi
50 percent, dnes je to a 98 percent.
Toto percento by mohlo by ete vyie,
neby vandalizmu, s ktorým má
Siemens ve¾mi negatívne skúsenosti.
Okrem krádeí pätisíc stoiarov, ktoré
zlodeji odnáajú do zberu, sa rozmáhajú
aj krádee káblov, stre¾ba na svietidlá
(!), vylamovanie rozvádzaèov a vypínanie elektriny pre verejné osvetlenie,
neraz slúiace na to, aby tma zakryla
krádee vlámaním. Siemens stav
osvetlenia síce kontroluje, ale obèanom
nezakodí vedie, e prípadnú
nefunkènos verejného osvetlenia môu
oznámi na telefónne èíslo 63810151.
Stála dispeèerská sluba dokáe rýchlo
zabezpeèi nápravu.
(lau)

Bude v Bratislave
Karvaova ulica?
STARÉ MESTO
Miestne zastupite¾stvo mestskej èasti
Staré Mesto odporuèilo premenova
súèasnú Starohorskú ulicu na Karvaovu. S iniciatívnym návrhom prila
Ekonomická univerzita a Ústav slovenskej a svetovej ekonomiky SAV.
Návrh na premenovanie ulice po významnom slovenskom vedcovi - národohospodárovi, pedagógovi a guvernérovi
bývalej Slovenskej národnej banky prof.
Imrichovi Karvaovi posudzovali najmä
v súvislosti s dostavbou novej budovy
Národnej banky Slovenska.
Prof. Imrich Karva je jedným z najvýznamnejích slovenských ekonómov,
vedcov z oblasti národného hospodárstva, finanènej vedy a vysokokolských
pedagógov. Na svojom konte má 13
monografií a 68 odborných èlánkov.
Okrem toho patril ku k¾úèovým realizátorom hospodárskej politiky v praxi,
najmä v období medzi rokmi 1930 1950, keï úspene viedol rezorty hospodárstva a financií v zloitých vojnových èasoch. Patril medzi tých významných Slovákov, ktorí sa od zaèiatku
postavili proti nacistickej a komunistickej totalite. Bol väznený v koncentraènom tábore za svoj podiel na organizácii hospodárskeho zabezpeèenia
SNP. Dokázal zablokova 7,3 tony slovenského zlata vo vajèiarskych bankách
a tak ho zachráni pred zhabaním nacistami. Po odmietnutí spolupráce s komunistami ho zatkli a odsúdili na 17 rokov
väzenia. Plne ho rehabilitovali a v roku
1968.
Prof. Karva je nosite¾om najvyieho
tátneho vyznamenania ÈSFR Radu T.
G. Masaryka (1991). Od roku 1999
ude¾uje Ekonomická univerzita Cenu
prof. Karvaa za najlepiu diplomovú a a
doktorandskú prácu roka.
O tom, èi Starohorská ulica ponesie
meno Imricha Karvaa, s definitívnou
platnosou rozhodne a mestské zastupite¾stvo.
(miv)
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H¾adá sa investor
rekontrukcie
kúpe¾ov Grössling

BRATISLAVA
Na rekontrukciu kúpe¾ov Grössling
je potrebných zhruba 150 miliónov
korún, ktoré mesto v súèasnosti nemá.
Kúpele sú pre verejnos zatvorené u
es rokov a náklady na ich opravu
neustále rastú.
Grössling sa nachádza v havarijnom
stave, ktorý bol vyhlásený v roku 1995.
Pri stavbe kolektora na Vajanského
nábreí boli toti otrasmi pokodené u
aj tak staré nosné piliere bazéna. Pretoe
náklady na opravu bazéna aj celých
kúpe¾ov sú pomerne vysoké, jedinou
monosou je vstup nového investora do
procesu rekontrukcie. Magistrát preto v
súèasnosti h¾adá vhodného partnera,
ktorý by kúpele pomohol zachráni.
Objekt s parným, sprchovým a plaveckým bazénom, vaòovými, lieèebnými,
studenovodnými kúpe¾mi a saunami na
Kúpe¾nej ulici postavili v rokoch 1893
a 1896. Jeho vlastníkom bola
Bratislavská ivnostenská banka. V
plavárni vyrástli desiatky výborných
bratislavských plavcov a pólistov. Objekt
asanovali v roku 1929, celý komplex
obnovili v roku 1942. Od toho èasu sa v
Grösslingu robili iba menie úpravy. Od
roku 1983 je správcom kúpe¾ov STaRZ
Bratislava, ktorá v roku 1995 objekt
uzatvorila.
(brn)

Mesto kupuje
zdravotnícke
zariadenie

V týchto dòoch spoloènos Siemens finiuje pri výmene verejného osvetlenia v centre Bratislavy. Staré hrdzavé stoiare
miznú a na ich mieste sa objavujú nové. Rekontrukcia verejného osvetlenia bude v najbliích týdòoch pokraèova v
Raèi, Dúbravke, Devínskej Novej Vsi a v Petralke na Tyrovom nábreí a na Starej viedenskej ceste. Èoskoro sa zaène
aj s výmenou osvetlenia v podchode na Trnavskom mýte.
FOTO - Jana Miauerová

Poèet predajní v Polus City Center rastie
Do júla tohto roku pribudlo v nákupnozábavnom centre Polus es nových prevádzok. tyri z nich sú celkom nové
predajne. Majitelia ïalích dvoch predajní
sa po pozitívnych skúsenostiach z
krátkodobých prenájmov rozhodli rozíri
svoj priestor a zosta v obchodnom centre
na základe dlhodobej zmluvy o prenájme.
Poèet predajní v Polus City Center sa
poèas tohtoroèného leta rozíri na 160. V
nede¾u prvého júla otvorili na Piccadilly
Street na prvom poschodí obchodného
centra znaèkovú predajòu Across. Táto
pre návtevníkov Polus City Center nová
znaèka zastreuje najnoviu dámsku
módnu vlnu z talianskej produkcie.
Urèená je prevane mladej generácii.
Svojím sortimentom vak oslovuje aj
strednú generáciu a to najmä vïaka módnym strihom, irokou kálou farieb a
neobmedzenou monosou kombinovania. Obleèenie znaèky Across pritom
zostáva cenovo prijate¾né pre iroké
vrstvy obyvate¾stva.
A na trojnásobok sa rozhodla zväèi
svoju predajòu v Poluse FAMM, spol. s r.
o. Vynovená predajòa sa nachádza na

poschodí na ploche blízko komplexu multikín. V predajni zákazníci nájdu nové
typy obývacích stien, spální, predsiení,
atníkov, ale aj kuchýò, regálov èi
stolíkov. Najnovím sortimentom sú sedacie súpravy vyrábané modernými technológiami z rôznych materiálov, ako sú
koa, tzv. ekokoa èi látka. Spoloènos
FAMM pôsobí na slovenskom trhu od
roku 1992. Od svojho zaloenia patrí
medzi významné subjekty zaoberajúce sa
maloobchodnou a ve¾koobchodnou èinnosou v oblasti nábytku a bytových
doplnkov. Svojich obchodných partnerov
má po celom území SR. Sortiment je k
dispozícii v cenách prístupných irokej
spotrebite¾skej verejnosti. Predajòa
akceptuje Polus kartu a mono tu teda
nakupova na splátky bez akejko¾vek
hotovosti.
Rozíri svoje priestory sa v Poluse
rozhodla aj Aqua City, s. r. o. Táto
spoloènos patrí k mladým dynamickým
firmám. Na základe predchádzajúcich
skúsenosti sme vyuili monos ponúkaných obchodných priestorov v nákupno-zábavnom centre Polus City

Center. Po krátkom èase sa ukázalo, e
nae pôvodné priestory neumoòujú
ponúka zákazníkom celú kálu tovaru a
sluieb pod¾a predstav spoloèníkov firmy
a najmä záujmu zákazníkov. Plochu
predajného priestoru sme teda zdvojnásobili, hovorí majite¾ spoloènosti Aqua
City Peter kultéty. Okrem poradenskej
èinnosti pri zakladaní akvária, chove
akvarijných rýb a projekènej èinnosti
dokáe Aqua City realizova i peciálne
poiadavky zákazníkov týkajúce sa
kontrukcií akvárií. Neoddelite¾nou súèasou sortimentu sú krmivá renomovaných firiem, potreby pre korytnaèky,
plazy, exotické vtáctvo a podobne. Zväèenú predajòu Aqua City nájdu návtevníci v junej èasti centra.
K ïalím novým prevádzkam v Poluse
patria predajne Replay Store, C&D
Cherry Done a Alexandra Silva. Zatia¾ èo
prvé dve predajne sa zameriavajú najmä
na módu pre mladých, resp. mladé
dievèatá a eny, v predajni Alexandra
Silva si prídu na svoje predstavitelia strednej generácie, ktorí uprednostòujú klasickú eleganciu.
(rè)

BRATISLAVA
Mesto Bratislava u odkúpilo od tátu
v rámci privatizácie niektoré zdravotnícke zariadenia. Sprivatizovalo zdravotnícke zariadenia v mestských èastiach Devín, Rusovce a Èunovo, pripravuje sa prevod zdravotníckych
stredísk v Raèi a vo Vajnoroch. Mesto
Bratislava plánuje od tátu odkúpi
celkom 14 zdravotníckych zariadení,
ktoré presunie do správy jednotlivých
mestských èastí.
Privatizáciu zabezpeèuje bratislavská
Kancelária Zdravé mesto, ktorá zameriava svoje aktivity na tyri oblasti - èinnos
Mestského centra podpory zdravia,
koly verejného zdravia a Asociácie
zdravých miest Slovenska a zabezpeèenie veterinárnej asanácie a záchytnej protialkoholickej izby na území hlavného
mesta.
(brn)

Trhovisko
na Mariánskej
skonèilo

STARÉ MESTO
Trhovisko na Mariánskej ulici nemalo
dlhú existenciu. Od samého zaèiatku
bol problém s malým záujmom
nájomcov o predajné stoly. Ïalí pokles pod¾a prevádzkovate¾a dnes u
bývalého trhoviska spôsobilo otvorenie Starej trnice a trhoviska na
Po¾nej ulici.
Aj preto prevádzkovate¾ firma GastroPerla, s.r.o., poiadala nedávno miestne
zastupite¾stvo mestskej èasti Staré Mesto
o oficiálne zruenie trhoviska na Mariánskej ulici 11, ktorému nezostalo niè
iné, ako iadosti vyhovie. Aká iná prevádzka ho v týchto priestoroch nahradí,
azda u èoskoro uvidíme.
(miv)

Dobrodinec
chudobných
¼. Kováts
BRATISLAVA
V Bratislave ilo mnoho osobností,
ktoré sa zaslúili o kultúrne a sociálne
povznesenie mesta. V prvej polovici
minulého storoèia k nim patril aj
MUDr. ¼udovít Kováts. Narodil sa 7.
júla 1876 ako syn významného bratislavského lekára Juraja Kovátsa, zakladate¾a a riadite¾a detskej nemocnice, a vynikajúcej speváèky Fany
Spanederovej.
Po získaní doktorátu medicíny v roku
1902 na budapetianskej univerzite sa
vrátil do rodného mesta, aby prijal miesto
na psychiatrickom oddelení tátnej nemocnice. zaviedol tu nový postup, tzv.
pracovnú terapiu. Aby sa mohol venova
aj sociálnym problémom, stal sa úradne
mestským lekárom. Na srdci mu leal
predovetkým stav bratislavskej chudoby,
najmä v predmestiach Zuckermandl a
Podhradie. Pre ich obyvate¾ov ordinoval
dvakrát týdenne zadarmo. V roku 1908
sa stal èlenom zdravotnej komisie magistrátu a v roku 1919 sa stal vedúcim
oddelenia sociálnej starostlivosti.
Za hlavné príèiny neuteeného stavu
vedúceho k alkoholizmu a vysokému
výskutu tuberkulózy pokladal nezamestnanos a zlé bytové podmienky. Ako
prvoradý cie¾ preto videl v zabezpeèení
práce a primeraného bývania. Podarilo sa
mu presadi predaj zlacneného stavebného materiálu, èi napomohol pri výstavbe kolónií v Trnávke a v Ruinove.
Osud matiek a detí bol jeho srdcovou
záleitosou. V roku 1918 sa zaslúil o
zaloenie mestskej opatrovne pre matky
s demi, útulku pre deti slobodných
matiek a domova pre opustené deti v
Podhradí. Po vzniku ÈSR sa spoloène s
Alicou Masarykovou angaoval v
zaloení Èerveného kría a stal sa jeho
vedúcim pre Slovensko. Sám pomáhal
pri rôznych pohromách, ako boli povodne alebo v roku 1913 poiar v bratislavskom gete.
Jeho sociálne cítenie sa prejavilo najmä
poèas hospodárskej krízy, keï kráèal
spolu s nezamestnanými v prvých radoch
v tzv. hladových pochodoch. Pre chudobných zabezpeèil vydávanie teplej stravy
a èasto bez súhlasu vrchnosti na vlastnú
zodpovednos rozdal celú zásobu chleba
z pekárne hladujúcim. Takéto silné
sociálne cítenie nebolo v tom èase prijate¾né pre mestského èinite¾a, èo vyuili
jeho neprajníci a dali ho ako 60-roèného
do dôchodku.
¼udovít Kováts sa doil 92 rokov a
umrel 22. septembra 1968. Je pochovaný
na Ondrejskom cintoríne v rodinnej
krypte. Svoju unikátnu kninicu a dokumentáciu, ve¾mi cennú pre poznanie
dejín Bratislavy, venoval mestu. V jeho
¾apajách pokraèuje vnuk Peter Kurhajec, ktorý prostredníctvom Spoloènosti
Ferdinanda Martinengu uskutoèòuje
mnohé humanitné ideály svojho starého
otca. Inicioval okrem iného doplnenie
zvonov v Konkatedrále sv. Martina, ako
aj vydanie medaily venovanej posolstvu
zjednotenej Európe. Aj vybudovanie
bezbariérovej ulièky pod Michalským
mostom sa nesie v duchu odkazu
¼udovíta Kovátsa.
Mikulá Gao

Treba repektova aj pôvodnú zástavbu
LIST ÈITATE¼A
Ak sa návtevník Bratislavy dostane
Novým mostom do centra mesta, tak
bude urèite prekvapený ako rýchlo ho
po Staromestskej ulici minie a zistí, e
sa opä ocitá kdesi na periférii. A
práve v tom je pre nae mesto asi ten
najväèí problém.
V centre Bratislavy sa za posledných 50
rokov naozaj viac búralo, ako stavalo.
Dokonca aj to, èo sa postavilo, zväèa dos
problematicky zapadá do atmosféry okolia. Posledným príkladom je nová budova
Tatra banky na Hodovom námestí.
Kadého vari poteilo, e sa na tomto
mieste zaèalo stava, aby sa trochu zacelila
jazva z budovate¾ských èias, no èoskoro
prilo aj vytriezvenie. Nová budova svojou
výkou i vzh¾adom ve¾mi rozpaèito naznaèuje ako bude dotvorené toto námestie.

Okrem toho, dosia¾ námestiu dominujúci
Grassalkovichov palác sa dostáva takto
spä do úzadia, ako to bolo po minulé
roky. Názory, e tento palác aj tak nie je
vhodnou budovou pre prezidenta,
vyznievajú ve¾mi macosky v meste, kde
takýchto budov je ako afranu.
Je chvályhodné, keï je snaha vytvára v
Bratislave nové námestia, nepozera sa
pritom stále len do minulosti, ale prispie
aj nieèím novým. Jedným dychom vak
treba doda, e treba repektova aj to, èo
bolo u predtým postavené. Bratislava si
môe zachova tvár ve¾kého mesta, aj
keby sa napríklad v èasti Suchého Mýta
zachovali jednoduché nízke budovy ako
svedectvo svojej doby, a naopak moderné
a výkové budovy budú postavené v
iných lokalitách, ako je okolie Pribinovej
ulice èi petralská strana nábreia.

Jedným z príkladov, ako zmierni jeden z
najkrutejích zásahov do historickej èasti
náho mesta, by mohol by práve projekt
prekrytia Staromestskej ulice a dostavanie východnej strany idovskej ulice.
Ako správne bolo poukázané v nedávnom príspevku tefana Holèíka, treba pri
tomto projekte citlivo zvái, èi je vhodné, aby sa realizáciou tohto projektu
zasypali len nedávno retaurované múry
mestského opevnenia. Rieením by
mohlo by vybudovanie premostenia
Staromestskej ulice tak, aby sa zároveò
zachovala priekopa, a teda i múr opevnenia v plnej výke. Práve táto èas starého
mesta je málo atraktívna pre svoju
hluènos i monotónnos, a takéto oivenie v podobe dostavby idovskej ulice,
by bolo naozaj ve¾mi vítané.
Laco Ondruek

V Karlovej Vsi oila retaurácia Riviera
Tentoraz sme sa pri naom hodnotení
bratislavských retaurácií zatúlali do
Karlovej Vsi. Na ceste do Devína bol
odnepamäti hostinec Riviera, ktorý
vak pred nieko¾kými rokmi zanikol a
nahradila ho banka. V tesnom susedstve vak tradícia Riviery oila v podobe retaurácie a vinárne s rovnakým
názvom.
Hneï na úvod sme sa museli popasova s
problémom parkovania, keïe retaurácia
RIVIERA je v bezprostrednej blízkosti
Devínskej cesty a chodník pred retauráciou je urèený pre chodcov a nie na
parkovanie áut. Take na úvod hneï jedna
dobrá rada: Ak sa rozhodnete navtívi
Rivieru, uprednostnite iný druh dopravy,
alebo sa pripravte na pátranie po vo¾nom
mieste na parkovanie.
Retaurácia a vináreò Riviera má rozsiahle priestory, vzh¾adom na horúce letné
poèasie sme vak zostali na terase. Aj keï
úroveò stolovania bola v tomto prípade
trochu horia ako vo vnútri, zostali sme
radej na èerstvom vzduchu.
Ponuka jedál a nápojov je v tejto retaurácii celkom sluná. Jedlá z hydiny,
bravèového, rýb, hovädzieho, ale aj
bezmäsité jedlá pre vegetariánov. Zaujala
nás vak ponuka jedál pripravovaných na
lávovom rote. Ako sme sa dozvedeli, ide
vlastne o grilovanie na rozpálených

Bedeker gurmána
kameòoch, ktoré sú eravené plynovými
horákmi.
Z predjedál sme si na úvod vybrali grilované kuracie peèienky obalené v
chrumkavej slaninke, paradajky s mozarellou a bazalkovou pastou a vypráaný
camembert s rokfortovou omáèkou.
koda len, e chýbala bazalková pasta,
inak sme si pochutili. Z ponuky polievok
sme si vybrali tri - brokolicovú krémovú,
cesnakovú krémovú s krutónmi a tradiènú
francúzsku cibu¾ovú s toastom zapeèeným so syrom.
Z hlavných jedál sme si vybrali z kadého
nieèo - vynikajúce boli peèené kaèacie prsia s dusenou cibu¾kou a zemiakovými
knedlièkami plnenými hydinovou
peèeòou. Celé to bolo preliate barbecue
omáèkou s kvapkou koòaku. Jedlo bolo
skutoène chutné, len tá omáèka bola a
príli sladká.
Z jedál na lávovom rote sme si vybrali 40
centimetrový kurací píz so zemiakmi a
slaninou servírovaný na liste. Jedlo bolo
rovnako chutné, tu sa vak pod¾a náho
názoru nedalo niè pokazi.
Iné to bolo v prípade hovädzieho steaku
peèeného so sezamom na orientálnej zelenine s ryovými rezancami na chrenovo-

vinaigrettovej omáèke. Steak bol pod¾a
náho názoru z ktoréhoko¾vek iného kusa
mäsa, len nie zo svieèkovice. Kuchár vak
tvrdil opak. Navye ryové rezance boli
rozvarené a bez chuti, èo by nebolo to
najhorie, keby kuchár nebol zabudol na
chrenovo-vinaigrettovú omáèku.
Posledným hlavným jedlom boli vegetariánske lasagne s cukinou, baklaánom a
sezónnou zeleninou. Aj tu sme mali pocit,
e cestovina bola rozvarená, èo zákonite
znehodnotilo celé jedlo.
Po obede sme si objednali tiramisu, ktoré
sme napokon dostali ako pozornos podniku za chýbajúcu omáèku. Pohár
zeleného veltlína èi svätovavrineckého
nám tie padol dobre. koda len, e tzv.
rozlievaných vín tu nemajú viac - jeden
druh bieleho a èerveného sa nám zdá
málo. Nie kadý má toti kapacitu na flau
vína z vínnej karty. Navye, ak bola
Karlova Ves v minulosti známa pestovaním hrozna a výrobou vína, èo dodnes
potvrdzuje jej mestský znak. Nová
Riviera vak zrejme dáva prednos
pivárom, ktorým ponúka aj èapované
írske pivo Guinness.
Nae hodnotenie: 000
Maximálny poèet: 5 hviezdièiek
O naej návteve nebola retaurácia
informovaná. Útratu za konzumáciu si
redakcia platila sama.

PROVIDENT FINANCIAL
166 x 100 mm

Detské súkromné zariadenie
Fedákova 1 - Dúbravka
poskytuje starostlivos o deti
vo veku od 12 mesiacov
Ponúkame pobyt: celodenný, poldenný, hodinový
Zariadenie je v prevádzke aj v júli a auguste
Informácie: 6436 6782

Fakulta managementu UK v spolupráci
s Intitútom financií a bankovníctva
v Bratislave (IFaB)
otvára v kolskom roku 2001/2002

externé bakalárske túdium v odbore

Manament - Finanèný manament
Tel./fax: 4564 2412
Prihláky: IFaB, v Areáli Vrakuòa,
Stavbárska 36, 821 01 Bratislava 214
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Napísali ste nám
Na najfrekventovanejom priestore v Bratislave - pred obchodným domom Tesco
na Kamennom námestí je sple reklamných tabú¾, stojanov a mono náhodne
poloených amatérsky vyrobených pútaèov, ktoré spolu s tetami vo vidieckom
obleèení sediacimi na prepravkách od
zeleniny a ponúkajúcimi v banánových
katuliach tekvicové semiaèka a pierka
vytvára dojem skutoèného ve¾komesta...
Rómske skupinky a veksláci, ktorí
neustále obaujú okoloidúcich Bratislavèanov i zahranièných turistov patria u
takisto ku kadodennej atmosfére tohto
miesta. Je niekto zodpovedný za vzh¾ad a
charakter tohto priestoru? Z priestoru pred
Kodakom na Námestí SNP sú ve¾akrát
denne odahované motorové vozidlá. Je
pravdou, e dve malé tabu¾ky rezerváciu
týchto parkovacích miest oznamujú,
avak vodiè z Bratislavy a hlavne okolia
èasto nechtiac èi nevedomky na tieto
miesta zaparkuje, lebo horizontálne znaèenie na asfalte úplne chýba. Výrazné je
tam len staré znaèenie zastávky autobusu,
ktorý tam nezastavuje u mnoho rokov.
Vozidlá parkujúce na neidentifikovate¾nom priestranstve pred kostolom a nemocnicou u zostávajú väèinou nepovimnuté. Priestor pred hlavným vchodom do Starej trnice by mala polícia tie
èastejie sledova. Návtevníci trnice
èasto obchádzajú ve¾ké vozidlá parkujúce
i poèas dòa pred hlavným vchodom.
Juraj Chrenka, Staré Mesto
~ ~ ~
V predchádzajúcom období návtevníci
internátu Lafranconi parkovali so svojimi
autami na trávniku pozdå cesty v smere
do centra mesta. Po osadení zábranných
ståpikov parkujú priamo v jazdnom pruhu.
Okrem toho, e poruujú vyhláku, ktorá
zakazuje státie na okruhu, spôsobujú
mimoriadne kolízne situácie - jednak pri
pohýnaní sa autobusov zo zastávky MHD
a tie pri otáèaní sa vozidiel cez elektrièkové ko¾aje. O tom, aké je toto miesto
nebezpeèné, svedèí aj mnostvo dopravných nehôd. Policajné hliadky pravidelne
sledujú dianie pri semafore pod mostom
Lafranconi, prièom toto miesto nie je ani
zïaleka také nebezpeèné ako situácia pri
internáte. Nebezpeènú situáciu by vyrieilo, keby kontrolovali vodièov, ako dodriavajú predpisy pri státí na ceste. Vo vyberaní pokút by urèite prekraèovali dennú
normu a zároveò by vyèistili aj komunikáciu.
p. Floreková, Staré Mesto
~ ~ ~
Mýtna ulica bola pred tromi - tyrmi
rokmi na bratislavské pomery - celkom
pekná, èistá ulica. Pekné zelené stromy a
pod nimi pekný trávnik, ktorý v letných
horúèavách kropili polievacie autá. A ako
vyzerá dnes? Za tých pár rokov bola u
nieko¾kokrát rozkopaná, trávnik znièený,
stromy pokodené - vyschnuté. Minulý
rok vznikla pri stromoch parkovacia zóna,
take vodièi dokonèili skazu tým, e trávu
vyliapali a rovno pod stromy hádu
odpadky. Parkovacia zóna vznikla údajne
preto, aby autá neparkovali na chodníku z
druhej strany ulice. Avak veselo si
parkujú na chodníku naïalej a mestskej
polícii to vôbec neprekáa, spokojne
chodia okolo a prizerajú sa. V týchto
dòoch vymieòali na celej ulici verejné
osvetlenie. Teda opä bola celá Mýtna
ulica rozkopaná. A teraz namiesto trávnika zostala len holá pinavá zemina, posiata pinavými papiermi, smetím a
psími výkalmi. Verím spolu so vetkými
obyvate¾mi Mýtnej ulice, e kompetentní
pracovníci mesta, ktorí o tejto situácii
vedia, sa postarajú o tom, aby boli obnovené plochy zelene a autá parkovali len
na miestach, ktoré sú na to urèené.
Jana Rosináková, Staré Mesto

Verejné
trhoviská
v Petralke
PETRALKA
V mestskej èasti Petralka slúili
spotrebite¾skej verejnosti tyri verejné
trhoviská - na Mlynarovièovej, Beòadickej, I¾juinovej a Topo¾èianskej
ulici. Boli vybudované tak, aby v
kadom obytnom súbore umoòovali
trhový predaj hlavne ovocia, zeleniny,
kvetov. Èas vak ukázal, e nie vetky
boli prijaté zo strany kupujúcich, ale i
predávajúcich.
Trhovisko na Topo¾èianskej ilo pred
viac ako desiatimi rokmi len vïaka
burzám spotrebného tovaru, ktoré vak
na tejto ploche boli nezvládnute¾né bez
potrebného hygienického zázemia a
parkovacích moností. Preto boli zo
strany ete vtedajieho národného výboru postupne zakázané. Trhovisko je roky
nevyuívané napriek snahám mestskej
èasti i správcu trhoviska podpori záujem predávajúcich o predaj na trhovisku.
Kto mal záujem, mohol predáva bez
platenia za prenájom trhového stola.
Nalo sa pár predávajúcich - nadencov,
no kupujúci si sem cestu nenali.
Trhovisko bolo opustené, devastované a
tak mestská èas rozhodla o jeho
likvidácii.
Podobne je to na trhovisku I¾juinova,
kde trhové stoly u roky slúia viacmenej na posedenie konzumentov alkoholu, ktorí navye svojím konaním
naruujú verejný poriadok a zhorujú
podmienky bývania obyvate¾ov dotknutých obytných domov. Take aj toto trhovisko postihne obdobný osud ako trhovisko na Topo¾èianskej. Deje sa tak v
súlade s poiadavkami obyvate¾ov Petralky a obe plochy budú doèasne vyuité
na parkovanie motorových vozidiel,
pokia¾ sa nerozhodne o ich ïalom
vyuití. Plocha na I¾juinovej nie je v
územnom pláne urèená na zastavanie, a
tá na Topo¾èianskej je urèená na obèiansku vybavenos, mono aj krytú trnicu.
V Petralke tak zostanú zatia¾ dve trhoviská - na Mlynarovièovej a Beòadickej
ulici.
(mp)

Shakespearovské slávnosti aj v Bratislave
STARÉ MESTO
Toto leto sa v Bratislave po prvý raz
uskutoènia Letné shakespearovské slávnosti. V dvoch predstaveniach od Wiliama Shakespeara sa predstaví plejáda
èeských a slovenských hercov, aby tyri
júlové a tyri augustové veèery spestrili
program bratislavského Kultúrneho
leta.
Mylienka shakespearovských slávností
vznikla v Prahe v roku 1990, keï prezident Václav Havel priiel s mylienkou
oivenia Praského hradu. Táto výzva sa
stretla s pozitívnym ohlasom, ktorou bol
rad neobvyklých kultúrnych a spoloèenských akcií. Prvou inscenáciou v rámci
Letných shakespearovských slávností bola
v Prahe veselohra Sen noci svätojánskej v
réii Jana Kaèera, v hlavnej úlohe s ne-

zabudnute¾ným Miloom Kopeckým.
Ïalou inscenáciou bolo spracovanie
komédie Rómeo a Júlia v podaní Terezy
Brodskej a Radka Holuba. Pre mimoriadny ohlas sa táto inscenácia hrala dve
sezóny. Rok za rokom sa táto kultúrna udalos dostávala do povedomia divákov a
postupne vznikala tradícia Letných shakespearovských slávností.
Bratislavské Letné shakespearovské slávnosti otvorí komédia Skrotenie zlej eny,
ktorá mala svoju praskú premiéru vlani.
Ide o unikátne predstavenie, ktoré pripravil
èesko-slovenský realizaèný tím v èeskoslovenskom obsadení. V preklade M. Hilského a ¼. Feldeka, v réii slovenského reiséra V. Strniska, kostýmového výtvarníka J. Skalického, scénického výtvarníka J.
Zavarského sa podarilo zrealizova

tedrý finanèný dar pre detskú kliniku
BRATISLAVA
Dojèenské oddelenie 1. detskej kliniky
DFNsP na Kramároch dostalo zaèiatkom júla finanèný dar vo výke 635
tisíc korún. Táto suma poslúi na
zakúpenie prísluenstva pre metabolickú jednotku, presnejie monitora na
sledovanie vitálnych funkcií, pulzného
oxymetra, dvoch odsávaèiek, injekèného dávkovaèa a infúznej pumpy.

Darcom bola spoloènos Philip Morris
Slovakia, ktorá v rámci filozofie zodpovedného korporátneho obèana podporuje projekty týkajúce sa nielen kultúry,
vzdelávania a ochrany ivotného prostredia, ale aj komunitné a charitatívne projekty. Zameriavame sa hlavne na projekty, ktorých cie¾om je pomôc ¾uïom a
oblastiam, kde je to najviac potrebné,
preto aj v budúcnosti radi podporíme

SAHOVANIE l baliaca sluba
vnútrotátna a medzinár. nákladná doprava
l medzinárodné sahovanie
l
l

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

gars., DB, Lachova, 27m2, 11/12.p.
500 tis. Sk
gars., DB, Jaíkova, 20m2, 6.p., lux., zar. na mieru 600 tis. Sk
2-izb., OV, Obchodná, 2.p., tehla, aj na kanc.
1,2 mil. Sk
3-izb., OV, Rumanèekova, 7/7p., 70m2, mur. jadro 1,47 mil. Sk
3-izb., OV,Pukinova, mez., 130m2, terasa, klimat. 3,8 mil. Sk
3-izb., Homolova, zrek., 68 m2, logg., SSP
1,5 mil. Sk
3 mil. Sk
3,5-izb., OV, Fr. Krá¾a, 96 m2, upr.
2
2,89 mil. Sk
3,5-izb., OV, Koll. nám., 3/4, tehla, 110 m
4-izb., OV, Hlaváèikova, 150m2, gará, terasa
3,8 mil. Sk
2,3 mil. Sk
4-izb., Tekovská, 95 m2, 4/4p., tehla
SP - Raèa, 2x 25á, IS okrem kanalizácie, výah 2 500,-Sk/m2
SP - Záh. Bystr., 45 á, IS okrem kanal.
1 700,- Sk/m2

Prenájom:

1-izb., Grösslingova, 40 m2, zar.
13 000,-Sk/m.
1-izb., Trenèianska, 38m2, zar.
9 500,-Sk/m.
1,5-izb., zar., Súmraèná - Ruinov, log.
9 000,-Sk/m.
2-izb., Drotárska cesta, rekon., lux., zar., log., výah 900,-DEM/m.
2,5-izb., pri TESCO, zar., parkovanie
1 000 DEM/m.
3-izb., nez., upr., Palisády + gará
1 100,-DEM/m.
3-izb., zar., Silvánska
12 000,- Sk/m.
4-izb., zar., Hlaváèikova, 160 m2, terasa
2 500,- DEM/m.
RD - 5 izb., nez., Popradská,nový, krb, 2 gar., ter. 4 500,-DEM/m.
RD - 4 izb., elezná, lux.
cena dohodou
2podl. RD v Prievoze, kompl. zar., gará
2 600,-DEM/m.
2podl. lux. RD na Kolibe, záhrada, 2 garáe
5 600,- 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

skvostný nápad - dvojjazyèné predstavenie. Hra je plná slovných hraèiek a
avnatých výrazov. Kombinácia èeského
a slovenského textu predstavuje najjemnejie nuansy oboch jazykov. Hlavnými
predstavite¾mi sú M. Zednikoviè, A. Javorková, M. Dlouhý, D. Mórová, J.
Pøeuèil/R. Jelínek, a ïalí. Predstavenia
budú od 23. do 26. júla vdy o 20.30 na
nádvorí VMU na Ventúrskej ulici.
Druhým predstavením bude tohtoroèná
premiéra - Márna lásky snaha. V réii I.
Rajmonta sa predstavia L. Frej, F. Blaek,
J. Skopeèek, E. Elsnerová a Martina
Válková. Predstavenia budú od 9. do 12.
augusta o 20.00 na nádvorí VMU.
Bratislavské slávnosti podporila Èeská
poisovòa Slovensko, Mestské kultúrne
stredisko a Bratislavské noviny.
(brn)

Tel.: 02/6241 0303, tel./fax: 02/6224 9523
0905 605 972, 0903 757 275

OZNAM

Hlavné mesto SR Bratislava v súèinnosti s Mestskou èasou Bratislava - Rusovce
oznamujú obèanom, e v zmysle prísluných ustanovení zákona è. 50/1976 Zb. v znení neskorích predpisov uskutoèòuje sa v termíne od 10. 7. do 10. 8. 2001 verejné prerokovanie

Návrhu zmien a doplnkov Aktualizácie ÚPN hl. m. SR Bratislava, rok 1993,
v znení neskorích zmien a doplnkov, v Mestskej èasti Bratislava - Rusovce
a urbanistickej túdie obytnej zóny Prímestské bývanie Bratislav - Rusovce.
Keïe rieenie U obytnej zóny Prímestské bývanie Bratislava - Rusovce je vyjadrené s
podrobnosou na úrovni zóny, garantom prerokovania s vlastníkmi pozemkov a s obyvate¾mi
je Mestská èas Bratislava - Rusovce. Verejné prerokovanie s obyvate¾mi, na ktorom bude
zabezpeèený odborný výklad spracovate¾a, sa uskutoèní

dòa 19. 7. 2001 o 1800 h
v zasadaèke miestneho úradu MÈ Bratislava - Rusovce, Balkánska 102
Návrh zmien a doplnkov Aktualizácie ÚPN hl. m. SR Bratislavy 1993, v znení neskorích zmien a
doplnkov v MÈ Bratislava - Rusovce a urbanistická túdia obytnej zóny Prímestské bývanie Bratislava
- Rusovce sú vystavené k nahliadnutiu vo vestibule Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy, Primaciálne
nám. è. 1 a na Miestnom úrade mestskej èasti Bratislava - Rusovce na Balkánskej ulici è. 102.
Stanoviská a pripomienky je moné uplatni v termíne do 10. 8. 2001 na adrese:
Magistrát hl. mesta SR Bratislava, oddelenie územného rozvoja mesta
Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava 1

ïalie projekty s cie¾om pomôc mentálne a fyzicky postihnutým spoluobèanom, zdravotníckym a vzdelávacím
intitúciám, povedala Danica Siváková
zo spoloènosti Philip Morris Slovakia.
Ako povedal primár 1. Detskej kliniky
Vladimír Bzdúch, toto zariadenie má v
zloitej situácii slovenského zdravotníctva
celotátny význam pri záchrane detských
ivotov.
(omp)
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Poslanci
sa vyslovili
za zeleò

BRATISLAVA
Na júnovom zasadaní Mestského zastupite¾stva Bratislavy sa s napätím
oèakávalo schva¾ovanie aktualizovaného územného plánu zóny A6, t.j.
èasti Vnútorných hôr v okolí Kalvárie,
Slavína a Horského parku. Dôvodom
aktualizácie bolo mnostvo investorských záujmov v tejto lokalite. Veï aj
z pôvodne 23 navrhovaných bolo a 9
zmien zo zelene na bývanie, teda
na zastavanie budovami. Tie zmeny by
znamenali likvidáciu najcennejích a
najkrajích èastí tohto územia.
Staromestskí poslanci nedávno rozhodli,
e toto územie bude ma charakter zelene.
V Primaciálnom paláci sa preto oèakával
zápas Staromeanov proti zvyku Bratislavy. Na zmenu bolo treba trojpätinovú
väèinu, preto sa intenzívne lobovalo aj
poèas rokovania. Stalo sa vak neuverite¾né. Mestskí poslanci drvivou (!)
väèinou odhlasovali takmer vo vetkých
prípadoch ponechanie zelene. Pre Bratislavèanov je to ve¾mi dobrý signál.
Mestská samospráva si azda zaèína uvedomova, v èom sú fatálne hodnoty hornatého stredu Bratislavy. Mestským
poslancom zostáva u len dopracova tzv.
regulatívy zabraòujúce prihustej výstavbe,
likvidácii výh¾adov a prieh¾adov a maximálnej ve¾kosti budov.
Treba u len, aby mesto nalo silu vyrovna sa s tými, ktorí si tu poèínajú svojvo¾ne, nedodrujú zákon, ani pravidlá
slunosti. Kadá èierna stavba je toti
nielen p¾uvancom do tváre poslancov,
ale aj povzbudením ïalích bezoh¾adných investorov.
(kamp)

Biely bicykel
pre Bratislavu
STARÉ MESTO
Po Amsterdame, Kodani a ïalích
európskych mestách sa u onedlho
budú môc s bielym bicyklom stretnú v uliciach Starého mesta aj
Bratislavèania.
Prvý bratislavský biely bicykel je podobne
ako jeho holandský predchodca urèený
vetkým, èo sa vedia bicyklova a nebudú
sa hanbi ho pouíva, no pretoe je zatia¾
jediný, jeho pouívanie je obmedzené tzv.
bielou zónou, ohranièenou ulicami Staromestská, Potová, túrova a nábreím
Dunaja. To, èi sa podarí bratislavskému
Adamovi prei, ako aj to, èi sa bielou
zónou bude môc sta postupne celá
Bratislava, bude, samozrejme, závisie v
prvom rade od jej obyvate¾ov. Dúfajme
preto, e si ho dokáu ustrái. Vetci,
ktorí vlastnia staré bicykle, nepouívajú
ich a boli by ochotní ich darova alebo
preda za symbolickú cenu ako ïalie
biele bicykle, môu zatelefonova na èíslo
0903 011 967 alebo napísa e-mail na
adresu: mardz@hotmail.com. Vïaka za
prvý bratislavský biely bicykel patrí
Ve¾vyslanectvu Holandského krá¾ovstva,
bez ktorého pomoci by táto mylienka
zostala pravdepodobne navdy len na
papieri. Miroslav Koziel, Marek Falat

Jazdite len
po chodníkoch
STARÉ MESTO
Neraz sú letné búrky sprevádzané silným daïom. Poobzera sa v Horskom parku po takejto letnej prietri
mraèien je ve¾mi pouèné a v súèasnosti aj dos smutné.
Horskí cyklisti, najmä starie deti a mladí
dospelí, radi brázdia park mimo cesty,
najmä po spádniciach. Nepochybne je to
prvotriedne dobrodrustvo, neobyèajne
vak devastuje park. To, e v Horskom
parku neslobodno opusti chodníky, má
svoj závaný význam. Dve, tri jazdy tou
istou stopou po spádnici vytvoria eróznu
ryhu. Najblií lejak ukáe, aká zhubná
erózia nastala na tomto mieste, a bude
nasledova po kadom ïalom dadi. To
najúrodnejie, èo park má, povrchová
vrstva humusu, sa splavuje, a u nikto
nikdy - a horskí cyklisti najmä - ju nevráti
na pôvodné miesto. Postupne sa obnaí
skala a na tom mieste u nebude rás niè.
Mesto tak získa ïaliu neplodnú plochu,
ktorých je v urbanizovanom území Bratislavy u viac, ako ¾udia pre svoje zdravie potrebujú.
(kamp)

Na ulici parkovacích miest v centre menej,
stále viac ich vak pribúda v podzemí
STARÉ MESTO
V priebehu roka poklesla najmä v
dôsledku výstavby nových garáí a polyfunkèných objektov ponuka parkovacích státí na ulici v centre Bratislavy
o 200 miest. Zároveò vak sprevádzkovaním podzemných garáí na Urulínskej ulici a Hviezdoslavovom námestí pribudlo 650 nových parkovacích
boxov v mimouliènom priestore.
Bratislavská parkovacia sluba, s. r .o.,
ktorá vykonáva pre mestskú èas
Bratislava - Staré Mesto poradenstvo a
tvorbu parkovacej politiky a projektových rieení, priamym zisovaním u
prevádzkovate¾ov garáí nedávno
upresòovala skutoèné kapacity garáí a
podmienky parkovania v nich. BPS tie
absolvovala vstupné rokovania s potenciálnymi dodávate¾mi moderného systému bezhotovostnej úhrady parkovného.
Ten by mal by súèasou integrovaného
parkovacieho systému. Jeho túdia bude

hotová v priebehu tohto roku. Tu je
preh¾ad moností parkovania v centre
Bratislavy. V novembri k nim pribudne

ete podzemná gará pod Tatracentrom
na Hodovom námestí s kapacitou 320
miest.

Názov
Garáe Carlton, Hviezdoslavovo nám.
l Hotel Danube - gará - Rybné nám. 1
l Hotel Danube - parkovisko
l Urulínska ulica - podzemné garáe

Èas
700 - 0100
nonstop
nonstop
nonstop

Parkovisko SPaP - Fajnorovo nábreie
BPS parkovisko - Veterná ul.
l BPS parkovisko - Drevená ul.
l BPS parkovisko - Gondova ul.
l BPS parkovisko - Dunajská ul.
l BPS - zóna s dopravným obmedzením
l Hotel Tatra - Námestie 1. mája
l OD TESCO - Rajská ul.
l Alexia podzemná gará - Palackého 1
l In Security - pitálska ul., Kollárovo nám.,
Komenského nám., Rajská ul., Hotel Kyjev

600 - 2200
800 - 2200 prac. dni
nonstop
800 - 2000 prac. dni
nonstop
800 - 1600 prac. dni
600 - 2200
nonstop
nonstop
nonstop

l

l
l

** prvá hodina parkovania
* prvá polhodina parkovania

VD

vo vo¾ných dòoch

D

Poèet
420
130
41
161

Parkovné
40/h (30/h)** (10/h)VD
55/hD 35/hN
50/hD 30/hN
40/h (40/h)*
dni vo¾na polovica
20/h
30/h
30/h
10/h
20/h
5/h
60/h (30/h)**
30/h
20/h (40/h)** (10/h)VD
10/15 min.

100
80
100
80
35
2200
56
66
358
310

cez deò (7,00-19,00)

N

v noci (19,00-7,00)

Keï vlastný personál kazí meno obchodu
Zaèína sa naplno rozbieha turistická
sezóna. Je to také zvlátne obdobie,
keï sa zdá, akoby dolo k sahovaniu
národov. Kadý by bol rád tam, kde je
príroda èi kultúra iná ako poèas vedných dní. A tak sa davy valia k moru,
k pohoriam a do ve¾kých miest, ale aj
do èo najzabudnute¾nejích samôt.
Vetci majú svoju vlastnú predstavu o
tom, ako èo najlepie obnovi sily, ako si
oddýchnu. Je to obdobie, keï ¾ahie
pustíme perie v obchodoch a slubách,
èi u je to pri nákupe suvenírov alebo v
retauráciách. Ak u napäto oèakávate,
e budem pranierova cestovné kancelárie, ktoré za s¾ubnými prospektmi pokrivkávajú pri realizácii, nedoèkáte sa.
Po vye desaroènom upozoròovaní na
rôzne chytáky by ¾udia u mali by
dostatoène vyzbrojení na to, aby si poriadne pretudovali zmluvy, ktoré
uzatvárajú.
Dnes chcem predovetkým po¾utova
tých podnikate¾ov z oblasti obchodu a
sluieb, ktorí sa uchytili na trhu do tej
miery, e majú viac zamestnancov.

Zákazník je pán
Preèo? Nu skúste si spomenú,
ko¾kokrát odídete z obchodu, pretoe
predavaè o vás neprejaví najmení záujem: veï èo u bude ponúka iný typ
výrobku - rovnocenný alebo i lepí - ne
ten, ktorý h¾adáte? Máte sledova inováciu, technické novinky, on je platený za
to, e je v predajni. Alebo ako èasto sa
rozèúlite, pretoe predavaèky vás pri
svojej zaujatej debate napríklad o
strávenom víkende akosi nestaèia zaregistrova a po druhej otázke, èi aj
obsluhujú, sa vás s tvárou nahnevaného
bôika pod¾a monosti snaia zbavi
úseèným: nemáme! e to je úplne bené
a na Slovensku sme si na takéto prístupy
mohli zvyknú? Nu neviem. Ja u kakabusových predavaèov nekupujem, do
zapklých retaurácií a hotelov druhý
raz nevkroèím a varujem pred nimi aj
svojich známych. A ako to vetko súvisí
s mojou ¾útosou nad úspenými podnikate¾mi?

Nu, kto má do èinenia so spotrebite¾om,
má ma eminentný záujem, aby jeho
námahu niekto nekazil. koda peòazí na
reklamu, keï vlastný personál hosa
odradí neochotou èi neodbornosou.
Nestaèí si do podmienok prijatia do
zamestnania zakotvi pekný zovòajok,
vek do 35 rokov, pod¾a monosti mu.
iadna z týchto vlastností nevynahradí
záujem o zákazníka, ani nezakazuje neochotu èi aroganciu. A èo s tým môe
urobi majite¾? Nu zavies systém kontroly a vari aj pravidelného kolenia.
Japonci to u robia ve¾mi dlho a vyplatí
sa im to. e u nás na to nie sú podmienky? Ale sú! Lepie, ako plati pokuty inpekèným orgánom a stráca
zákazníkov je investova do prevencie.
e nepoznáte monos, ako to urobi?
Môete sa pokojne obráti na Fórum
spotrebite¾ov. Bezplatne radíme síce len
obèanom, ale v záujme veci za primeraný poplatok, poradíme aj serióznym
podnikate¾om. Napríklad na èísle 0905
371 436.
Marta Èerná,
Fórum spotrebite¾ov

Nájdete nás aj na webe

www.bratislavskenoviny.sk

RENAULT KESTLER
166 x 100 mm
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Petralka je po
potupnej prehre
mimo hry

BRATISLAVA
Nová futbalová sezóna sa ete poriadne nezaèala a bratislavský futbal u
má za sebou prvé fiasko. V 2. kole
UEFA Intertoto Cupu vypadla superligová Petralka po potupnej prehre
0:5 vonku a remíze 1:1 doma so slovinským NK Publikum Celje.
Úvodný zápas 1. júla na vypredanom
slovinskom tadióniku Skalna Kiet s
kapacitou 2000 divákov Petralèanom
vôbec nevyiel. U do prestávky prehrávali zverenci trénera Duana Galisa 0:2.
Po zmene strán s odhodlaním aspoò
skorigova nepriaznivé skóre dostali
ïalie tri góly a po potupnej prehre, ale
aj bez reálnej ance na postup sa vrátili
domov.
Duan Galis zápas komentoval slovami:
Sklamali sme na celej èiare, v nasadení
i taktickej disciplíne. Domáci hrali
výborne, majú ikovných hráèov a zaslúene vysoko zvíazili. V odvete chceme vyhra, no som realista a viem, e u
asi nepostúpime. Rozhodneme vak
nechceme sklama naich fanúikov tak
ako v Celje.
To, èo si Galis predstavoval, vak hráèi
zjavne neprijali za svoje a v odvete
poteili svojich fanúikov len remízou
1:1, ku ktorej im výraznou mierou pomohol súper, ktorý si jediný gól na konte
Petralèanov strelil do brány sám. Opä
sa v plnej nahote ukázala nemohúcnos a
neschopnos naich hráèov, napriek
ve¾kému poètu ancí, dopravi loptu do
súperov siete.
To nakoniec potvrdzujú aj slová trénera
Galisa: Postup sme si prehrali u pred
týdòom v Slovinsku. Hráèom dnes
nemôem vyèíta niè. Mrzí ma iba
nepremieòanie ancí. Dnes sme mali na
to, aby sme zvíazili o tri - tyri góly.
Zápas bol pre nás dobrou generálkou na
ligu. Ukázal nám, e medzinárodná konfrontácia sa nedá nahradi priate¾skými
domácimi stretnutiami s naimi mustvami.
Èo vak z toho, e na to hráèi majú, keï
na ihrisku potom vidíme futbal, niekedy
aj kvalitný, no bez gólov v súperovej
bráne. Utei nás nemôu ani slová trénera hostí Marjana Punika: Mali sme o
Petralke dobré referencie a boli trochu
obavy o výsledok. Som preto rád, e sme
vlastne bez problémov postúpili. Dnes
sme v zostave silne improvizovali,
remíza je pre nás preto mimoriadne
cenná.
(brn)

RENAULT KESTLER
109 x 100 mm

Stúpa záujem
o integrovanú
dopravu
BRATISLAVA
Bratislavská integrovaná doprava
(BID) postupne prejde do trvalej prevádzky. Ako oznámili predstavitelia
bratislavského magistrátu, poèet predaných kupónov stúpa a mesaène
predajú zhruba 800 a 1000 kupónov.
Integrovanú dopravu vyuívajú najmä obyvatelia Záhoria, ktorí tvoria a
80 percent prepravovaných.
Snahou mesta je pre ve¾ký záujem
vytvori ïalie pásma smerom na Záhorie. V súèasnosti sa riei otázka, èi je
vhodnejie do systému zapoji Slovenskú autobusovú dopravu po celom
území hlavného mesta, alebo pokraèova v osvedèenom smere na Záhorie a
autobusovú dopravu vies a do
regiónu.
V Bratislavskej integrovanej doprave je
moné s predplatným lístkom cestova
okrem liniek MHD a vlakov aj autobusmi SAD. Pre BID je vypracovaný
samostatný cestovný poriadok a cestujúci za tento spôsob prepravy zaplatia 50korunový príplatok.
(brn)

Koncertná sieò v Redute je klimatizovaná
BRATISLAVA
Bohaté rekontrukèné práce, ktoré v
posledných rokoch skrá¾ujú historické objekty v centre mesta, doplnila v letných mesiacoch aj rekontrukcia klimatizácie koncertnej siene v
Redute.
Sídlo Slovenskej filharmónie, ktorá pred
nedávnom ukonèila svoju 52. koncertnú
sezónu, je v súèasnosti jedným z najvyh¾adávanejích a najvýznamnejích kultúrno-spoloèenských a reprezentaèných
objektov s mnohorakým vyuitím.
Napriek tomu sa vak u nieko¾ko rokov
stretávali práve návtevníci koncertných
veèerov predovetkým v teplejích
roèných obdobiach s problémom, ktorý
narúal ich monos vychutna si ponúkaný umelecký program. Koncertná sieò
nedisponovala dnes u takým samozrejmým vybavením v mnohých modernejích objektoch, a to klimatizáciou. V letných mesiacoch musela by prevádzka
Reduty vdy preruená. Problém, o
ktorom sa u nieko¾ko rokov vedelo,
nenachádzal monos rieenia práve z

Tel.: 0905 265 237

kový dozor a termín jej ukonèenia je
plánovaný na 31. august. Nová koncertná
sezóna SF, ale predovetkým blíiaci sa
37. roèník Bratislavských hudobných
slávností na jeseò tohto roku, by sa u
mali kona v príjemných klimatizovaných
podmienkach koncertnej sály.
Takmer storoèná kultúrna pamiatka Reduta, potrebuje v blízkej budúcnosti kompletnú rekontrukciu, prièom najviac je
pokodená strecha a základy, ktoré sú
silno pokodené vlhkosou. Pre nedostatok finanèných prostriedkov sa vedenie
SF snaí aspoò èiastkovými rekontrukciami o jej záchranu.
Je vak na kodu, e vzh¾adom na význam Reduty, ako i pri¾ahlých historických
objektov (hotel Carlton, Opera SND)
naïalej narúa ich prevádzku elektrièková
tra na Mostovej ulici, ktorá je v súèasnosti doslova v dezolátnom stave. Jednou
z moností mohla by v tejto súvislosti
obnova peej zóny a po nábreie Dunaja,
ktorá by nastala v rámci súèasnej renovácie Hviezdoslavovho námestia.
Lele Zemanová

OZNAM

Hlavné mesto SR Bratislava v súèinnosti s Mestskou èasou Bratislava - Karlova Ves
a Mestskou èasou Bratislav - Lamaè
oznamujú obèanom, e v zmysle prísluných ustanovení zákona è. 50/1976 Zb. v znení neskorích predpisov uskutoèòuje sa v termíne od 9. 7. 2001 do 9. 8. 2001 verejné prerokovanie

Prenajmeme

obchodné priestory
v OD Centrum - Karlova Ves,
117 m2, klimatizované, zásobovacia rampa, sklady v suteréne,
dobré parkovanie.

finanèných dôvodov. Rekontrukcia klimatizácie koncertnej siene v Redute sa
zaèala v júni 2001 a je financovaná èiastoène zo tátneho rozpoètu, z vlastných
zdrojov Slovenskej filharmónie a èiastoène zo sponzorských príspevkov. V
súèasnosti sa odstraòujú zvyky starej klimatizácie, ktorej hlavné èasti odstránili u
minulom roku. Z koncertnej sieni boli
demontované radiátory, ktoré nevhodne
zasahovali do historického interiéru. S
rekontrukciou klimatizácie prebieha
súèasne i rekontrukcia kotolne, ktorá
bude úèelne napojená na novú technológiu. Klimatizácia bude teda u èoskoro plni súèasne dve funkcie vykurovanie
i ochladzovanie sály. Okrem toho bude
vykurovanie podporované konektormi,
ktoré budú pod úrovòou podlahy koncertnej sály. Odvod a prívod vzduchu do koncertnej sály bude vedený potrubiami v
priestore krovu nad Filharmonickým
klubom. Nové potrubie napoja v podkrovných priestoroch bez zásahu do interiéru sály.
Celú rekontrukciu kontroluje pamiat-

DREVENÉ ROLETY
(esslingerové)

VÝROBA

l

OPRAVY

0903 349 274

Návrhu zmien a doplnkov Aktualizácie ÚPN hl. m. SR Bratislava, rok 1993,
v znení neskorích zmien a doplnkov, v MÈ Bratislava - Lamaè
a MÈ Bratislava - Karlova Ves a Urbanistickej túdie zóny Kauina lúka,
k.ú. Lamaè a k.ú. Karlova Ves - Bratislava.
Keïe rieenie U zóny Kauina lúka, k.ú. Lamaè a k.ú. Karlova Ves - Bratislava je vyjadrené s
podrobnosou na úrovni zóny, garantom prerokovania s vlastníkmi pozemkov a s obyvate¾mi je MÈ
Bratislava - Karlova Ves a MÈ Bratislava - Lamaè. Verejné prerokovanie s obyvate¾mi sa uskutoèní

a dòa 31. 7. 2001 o 1700 h v Karloveskom centre kultúry

H¾adáme èloveka, ktorý chce ve¾a
pracova, ale aj ve¾a zarába. Ide o pozíciu Finanèný poradca s monosou
rýchleho postupu do manamentu.
- nemusíte ovláda iadny svetový jazyk
- nemusíte ovláda poèítaè
- minimálne stredokolské vzdelanie
- èistý trestný register
- treba ma úprimnú snahu vybudova si kariéru
Kontakt: Ing. Ivan Horský, 5441 3469, 5441 3485, 0905 322 233

Spomienka
na Starú trnicu
a Vysokú ulicu

LIST ÈITATE¼A
Keï som mala asi 10 rokov (1927),
spomínam si, ako som chodievala so
svojou mamou nakupova do Starej
trnice na Námestí republiky (dnes
Námestie SNP). Dole v prízemí boli
rôzne stánky s potravinami, mäsom,
syrmi, hydinou a hore na poschodí
bol stolový predaj, kde dedinské
enièky predávali rôzne produkty,
ktoré sa doma vyrobili, zelenina, ovocie, domácky vyrobené maslo,
smotana.
Ku koncu týdòa tu predávali enièky z
blízkeho okolia husy, kaèky, sliepky,
kurence, peèienky a vo ve¾kých nádobách (vtedy sa im hovorilo áfy) peèené
husy a dobré domáce loke. Obèas tam
mama kúpila peèenú hus, ktorú doma
rozporcovala a zabalila do koíka s
dobrým domácim chlebom (doma vypracované cesto sme v slamienke odniesli k
pekárovi Fleischhackerovi na Mýtnu
ulicu upiec), s domácimi nakladanými
uhorkami a vybrali sme sa celá rodina
(rodièia a tri deti) pod viechu na Vysokú
ulicu (Hochstraße).
V tom èase bola takmer celá ulica
osídlená vinohradníkmi a skoro v
kadom dome predávali dobré nefalované prírodné víno. Tu sa zjedla hus a
zapíjala vínom (my deti sme pili sódu) a
potom sa postupne rozpútala dobrá nálada, ktorú sprevádzali pesnièky slovenské, maïarské a nemecké.
Karla Pøibylová, rod. Sabajová,
Bratislava

dòa 25. 7. 2001 o 1700 h v kine Lamaè,

Malokarpatské nám., Mestská èas Bratislava - Lamaè
Prvá americko-slovenská poisovòa, a.s
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Molecova è. 2, Mestská èas Bratislava - Karlova Ves
Na prerokovaniach bude zabezpeèený odborný výklad spracovate¾a. Návrh zmien a doplnkov
Aktualizácie ÚPN hl. m. SR Bratislavy 1993, v znení neskorích zmien a doplnkov v MÈ Bratislava
- Karlova Ves a MÈ Bratislava - Lamaè a Urbanistická túdia zóny Kauina lúka, k.ú. Lamaè a k.ú.
Karlova Ves - Bratislava je vystavená k nahliadnutiu vo vestibule Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy,
Primaciálne nám. è. 1, na Miestnom úrade mestskej èasti Bratislava - Lamaè, Heyrovského ul. è. 2
a na Miestnom úrade mestskej èasti Bratislava - Karlova Ves, Karloveská ul. è. 2.
Stanoviská a pripomienky je moné uplatni v termíne do 9. 8. 2001 na adrese:
Magistrát hl. mesta SR Bratislava, oddelenie územného rozvoja mesta
Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava 1.

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:

l 4 izb. podkrovný mezonet. byt, 160 m2, vyí tandard,
terasa, dlaby, BA I., Kozia ul.
1.700 DEM/mes.
l 5 izb. luxusný nezariad. byt, 181 m2, 3.p., parkety, dlaby,
parkovanie vo dvore, BA I., Tolstého ul. 3.500 DEM/mes.

Prenájom KANCELÁRIE:

6 izb. rodinný dom na kancelárie, 280 m2, novostavba,
vyí tandard, BA II., Nákovná ul.
3.000 Sk/m2/rok

l

Predaj BYTY/DOMY:

2 izb. byt, 70 m2, 3. p., bez výahu, po kompletnej
rekontr., BA II., ul. Pri starej prachárni 1.700.000 Sk
l 3 izb. byt, DR, 74 m2, 4. p./12, 2 loggie, pôvodný stav,
BA IV., Hanulova ul.
1.340.000 Sk
l RD z roku 1959, upravený, r. 1989, 540 m2 zast. pl.,
22x74 m pozemok, vetky IS, Zohor
2.390.000 Sk
l

Správy z podsvetia
RUINOV
NA ONDAVSKEJ ULICI na prízemí
panelákového domu v priestoroch tu
sídliacej firmy dolo k explózii. Výbuch
vymrtil panel do ulice, prièom znièil
dodávku stojacu pred domom a okná do
výky troch poschodí boli rozbité. Akoby
zázrakom zranenia utrpel len jeden 28roèný obyvate¾ domu. Nájomníkov domu
evakuovali do hotela Nivy, pretoe bolo
podozrenie, e je naruená statika budovy
a mohlo by dôjs k jej zrúteniu. Po uhasení
poiaru v priestoroch firmy urobili prehliadku bratislavskí kriminalisti spolu s
expertmi z Kriminalistického a expertízneho ústavu PZ. Statik kontatoval, e
okrem priestorov na prízemí, kde nedolo
k explózii, neboli závaným spôsobom
pokodené iné èasti domu a nehrozí zrútenie vyích poschodí. Podozrenie, e ide o
dielo vyberaèov výpalného, polícia odmietla komentova. Vyetrovate¾ KÚV PZ
v Bratislave zaèal trestné stíhanie pre trestný èin veobecného ohrozenia.
STARÉ MESTO
NA KÚPE¼NEJ ULICI zazvonil pri
dverách bytu 87-roènej Bratislavèanky
neznámy mu. Keï stará pani otvorila,
náhle ju vtlaèil dnu a fyzicky ju napadol. Z
bytu pobral perky a valuty v celkovej
hodnote 68-tisíc korún. Zranenie napadnutá neutrpela.
NA BLUMENTÁLSKEJ ULICI neznámy páchate¾ vo výahu zaútoèil na 81roènú pani, ktorej do oèí nastriekal omraèujúcu tekutinu. Ochromenej starenke
potom z krku strhol dve retiazky v hodnote
16-tisíc korún. Napadnutá sa zo zranení
bude zotavova asi týdeò.
NA OBCHODNEJ ULICI utrpel zranenie prísluník bratislavskej poriadkovej
polície, ktorý sa spolu s kolegom pokúsil
skontrolova 47-roèného mua zo amorína. Pri kontrole dokladov amorínèan
policajtom najprv vulgárne nadával a
potom ich aj fyzicky napadol. Toto správanie mu privodilo stíhanie pre útok na
verejného èinite¾a.
DEVÍNSKA NOVÁ VES
NA OPLETALOVEJ ULICI vykradli
dom 49-roèného Bratislavèana. Zmizli mu
dve gu¾ovnice s pukoh¾admi, broková
kozlica s výmennou hlavòou, malokalibrovka ZKM s mnostvom munície a dva
ïalekoh¾ady. Okrem toho priiel o 27-tisíc
Sk, 8000 Kè, 5000 ATS, 600 USD, 1000
DEM a 6000 FRF, ale najmä o 90 strieborných mincí a tyri vzácne zlaté mince.
Oèividne dobre informovaný páchate¾,
ktorý sa dostal do domu po tom, èo
vykopol vchodové dvere, spôsobil kodu
za viac ako 400-tisíc korún.
PETRALKA
NA FEDINOVEJ ULICI sa vlámal
neznámy páchate¾ do auta koda Octavia,
ktoré vlastní 24-roèný mladík, a ukradol
mu nielen príruènú taku s dokladmi a
peniazmi, ale aj pito¾ Glock s 19 nábojmi.
Majite¾ spôsobenú kodu odhadol na
71 500 korún.
NA BUDATÍNSKEJ ULICI pracovník
súkromnej bezpeènostnej sluby ohlásil
kráde v Pekáròach a cestovináròach. Cez
víkend neznámy páchate¾ vypáèil dvere na
ohòovzdornej skrini a ukradol peniaze v
hovotosti. Firme vznikla koda za 20-tisíc
korún.
NA MACHAROVEJ ULICI prepadli
dvaja páchatelia 28-roènú enu. Násilne jej
zobrali mobilný telefón za 1520 korún.
VRAKUÒA
NA TORYSKEJ ULICI pred vchodom
domu èíslo 2 prepadol neznámy páchate¾
85-roènú babièku. Udrel ju do chrbta a
ukradol jej kabelku. Mala v nej doklady,
okuliare, asi osemsto korún a zubnú protézu. Útok preila bez ujmy na zdraví, ale
so kodou za takmer 18-tisíc korún. (ver)
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Nenápadný dom
na Galandovej

Správne má by
Lanfranconi,
nie Lafranconi

Pamätníci histórie
Na rohu Timravinej a Galandovej ulice na èísle 7 stojí nenápadný roz¾ahlý
dom zo zaèiatku 20. storoèia v záhrade
plnej krásnych starých stromov.
Dom zail aj lepie èasy. Dnes nevýrazná
sivou farbou natretá fasáda niesla vo¾akedy bohatú tukovú výzdobu. A v dome
ili vtedy bohatí ¾udia. Okolo roku 1930
dom obýval bankový riadite¾ Paul Kadossa. Teraz v dome sídli Detská fakultná
nemocnica s poliklinikou - Centrum mentálneho zdravia pre deti - Denné sanatórium. Pôvodné ve¾ké izby sú èiastoène
prestavané a prispôsobené podmienkam
prevádzky sanatória. Nikto z okoloidúcich by neveril, e sa tam pred 70 rokmi
nachádzala zbierka umeleckých diel,
ktoré by teraz mohli patri k najvyh¾adávanejím exponátom nielen Slovenského

národného múzea èi Slovenskej národnej
galérie, ale hociktorého múzea na svete.
Správu o tom èerpáme z èlánku, ktorý

kedysi urnalistka Elsa Grailich uverejnila v novinách Grenzbote. tefan Holèík
FOTO - Jana Miauerová

Vila s galériou vzácnych umeleckých diel
Ete
prednedávnom
sa
tam
rozprestierali vinohrady. ¼udia sa chytali za hlavy nad tými, ktorí dostali
podivný nápad stava si tam hore na
kopcoch a svahoch vily. Teraz tam u
stojí moderná èas mesta, vilová tvr,
akú v mestách západnej Európy
oznaèujú slovom Cottage.
Rovnako ako vo Viedni, aj tu je táto èas
mesta sídliskom horných desatisíc,
teda ¾udí, ktorí svojím spoloèenským
postavením, príjmom èi majetkom, alebo
vhodnou kombináciou týchto faktorov,
patria k tým astným. Otázkou ostáva, èi
majetok naozaj vdy znamená astie.
Výnimoène sa stane, e sa v súkromnom
byte nájde aj celý rad izieb, z ktorých
kadá je zariadená v inom èistom historickom slohu.
Sme v salóne s pravým empírovým
nábytkom s pôvodnými textilnými
poahmi. Tento nábytok vo¾akedy patril
viedenskej dvornej hereèke Katharine
Schratt (bola to priate¾ka cisára a krá¾a
Frantika Jozefa, pozn. preklad.). Vo vitríne a v presklenej skrinke na komode je
zbierka viedenského a herendského porcelánu, a pár vynikajúcich kúskov holíèskej fajansy. Pri stene stojí vysoká úzka
komoda z tmavého mahagónu, vykladaná
inými vzácnymi drevinami. Ved¾a stojí
starý spinet. Atmosféru miestnosti dopåòa
nieko¾ko jemne cizelovaných strieborných svietnikov, kalichy, strieborný

U starých Preporákov
dbán. perkom sú staré hodiny pod sklenenou ochrannou kupolou.
Dôverne a teplo pôsobí biedermaierová
spálòa. Postele majú zaoblené èelá, pri
stene stoja iroké skrine. Miestnosti ved¾a
spálne sú úplne moderné: atòa, kúpelòa,
toaletná izba.
Priestranná jedáleò s barokovým nábytkom je presvetlená ve¾kými zasklenými plochami, na ktorých len ¾ahklé
záclony tlmia ostré svetlo zvonku. Nad
stolom sa vznáa starý benátsky luster.
Vlastne by sa malo poveda muránsky,
lebo z jemného a krehkého skla, tónovaného do ruova a do modra, ho vyrobili
na ostrove Murano. Steny sú pokryté starými originálnymi obrazmi v irokých
vyrezávaných a pozlátených rámoch. Je
tu Madona zo koly Leonarda da Vinci,
diela francúzskych a nemeckých majstrov, barok, 18. storoèie. Celkový dojem
dopåòajú rodinné portréty z obdobia biedermaieru. Stena nad prechodom do haly
je ozdobená starým èínskym porcelánom.
Podlaha v hale je celá pokrytá mäkkými
kobercami. Na nich stojí skupina pohodlného vypletaného sedaciaho nábytku v
barokových formách pod krásnou elektrickou lampou - dielom istej tunajej výtvarníèky. Na stenách navôkol visia vzácne obrazy francúzskych, nemeckých a

uhorských maliarov, pod rímsou je intalovaný rad starých holíèskych fajansových výrobkov.
Panská izba s pohodlnou koou potiahnutou sedacou súpravou je jediná zariadená moderne. V strede stojí nízky stolík
a na òom mnostvo katúl s cigaretami,
popolníkov, misiek, dóz, kníh. iroká
kninica s intarzovanou výzdobou, menia skrinka, nieko¾ko malých stolíkov.
Okrem toho ve¾mi zaujímavá zbierka
vychádzkových palíc, najmä z obdobia
baroka a rokoka (jedna z nich je vraj
dokonca renesanèná !) s rukoväami z
umelecky spracovaného bronzu, striebra,
slonovej kosti. Zvlátnosou je aj zbierka
cigaretových dóz v hale. Nábytok,
koberce, ozbobné predmety - vetko sú tu
originály. Aj umelecké diela v tomto dome sú výluène originály.
Nielen ¾achtický titul, aj blahobyt
zaväzuje. Záväzky, z neho vyplývajúce v
rôznych oblastiach ivota, nie sú zanedbate¾né. K záväzkom, èi skôr povinnostiam, patrí zachovávanie a cibrenie vkusu,
podporovanie umenia, zhromaïovanie
vzácnych pokladov minulosti, vytváranie
prostredia pre kultúru. V plnení mnohorakých povinností sociálneho, etického a
kultúrneho charakteru tkvie ¾achtictvo
blahobytu, ktoré ho vyzdvihuje vysoko
nad sféru èisto materiálnych vzahov.
Pod¾a poviedky Elsy Grailich Cottage
preloila a upravila Gabriela Holèíková

BRATISLAVA
Do redakcie nám priiel list podpísaný
ako verný èitate¾, v ktorom pisate¾
upozoròuje na zaujímavý problém. Ide
o názov LAFRANCONI, ktorý sa viae
k jednej z bratislavských lokalít, ale aj
k najnoviemu bratislavsému mostu.
Správne má by LANFRANCONI.
Ako sa uvádza v liste náho verného
èitate¾a, predloka La sa v talianèine
dáva pred mená enského rodu a
Franconi je slovo muského rodu, preto
ide o jazykovedný nezmysel. Navye
iadny Lafranconi neexistoval (aspoò o
to nie sú iadne dôkazy), kým meno
Lanfranconi sa v minulosti v Bratislave
objavilo.
V 70. a 90. rokoch 19. storoèia v
Preporku pôsobil známy a vynikajúci
odborník na reguláciu povodia Dunaja,
taliansky ininier Graciozo Enea
Lanfranconi (1850-1895). Miestom jeho
pobytu v Bratislave bol údajne ten úsek
dunajského brehu, ktorý neskôr Bratislavèania pomenovali Lafranconi. Tu
mal vilu a roz¾ahlý park, ktorý zaberal
celú dnenú FTV a botanickú záhradu.
Lanfranconi bol tie majite¾om bratislavského kamenárskeho podniku, ktorý na
objednávku mesta spevnil dunajské
brehy. Okrem toho mal Lanfranconi
Bratislave palác, ktorý dodnes stojí na
Námestí ¼. túra a dnes v òom sídli
ministerstvo ivotného prostredia.
Neznalos vlastnej histórie pravdepodobne spôsobila, e sa vil nesprávny názov
Lafranconi. Zdeformovaným názvom bol
naposledy pomenovaný aj bývalý Most
mládee a len málokdo vie, e to je
nesprávne. Bolo by preto dobré, keby
dolo k náprave tohto omylu, èím by sa
dostalo zadosuèinenia nielen nebohému
Lanfranconimu ale aj talianskemu
jazyku.
(brn)

Spomienkový album
Dvadsiate storoèie mimoriadne
necitlivo zasiahlo ulice na obvode
stredovekého mesta. Najmä tie pri
vnútornej strane opevnenia. Celkom
sa zmenil charakter Laurinskej,
Nedbalovej (predtým Hummelovej),
ale najmä Batovej ulice a Ulice Na
vàku. Batová ulica sa a do konca
18. storoèia volala Katovou (Henkergassl, Freymanns-Gassel), lebo
pred rokom 1880 stál na mieste domu
èíslo 4 skutoène príbytok preporského kata.
Na mieste domov èíslo 6, 8, 10, 12 stáli
ete po prvej svetovej vojne mestské
hradobné múry z 13. storoèia a pri ich
vnútornom líci od konca 18. storoèia
pomerne chudobné domèeky, kde ili
predovetkým remeselníci. V 20. a v 30.
rokoch ich nahradili modernými obytnými objektmi, z ktorých dva (6 a 8) u
dvadsa rokov zbytoène chátrajú. Na
terase domu è. 8 u staèili vyrás aj
stromy!
Poh¾adnica vydaná okolo roku 1910 u
vydavate¾a Karla Angermayera reprodukuje akvarel podpísaný menom H.
Pinggera. Je jednou zo série tzv.
umeleckých poh¾adníc zo zaèiatku 20.
storoèia. Je jediným zachovaným dokladom o tom, e ulica, keï v nej ete stáli
len prízemné a jednoposchodové domy,
nepôsobila takým stiesneným dojmom
ako dnes. Michalská vea bola vtedy ete
skutoènou dominantou mesta.
tefan Holèík
FOTO - archív a Jana Miauerová
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Poulièné
predstavenia
v centre mesta
DIVADLO
Súèasou Kultúrneho leta je u
tradiène aj cyklus poulièných divadelných predstavení, ktorých dejiskom je
Hlavné námestie.
V nede¾u 15. júla uvedie slovenský herec
Miroslav Kasprzyk a jeho kolegovia
predstavenie Zlatá socha - neèakané kreácie míma a jeho suity. O týdeò skupina
historického ermu Bojník priblíi
divákom svoju verziu Dejín sveta a vojen.
Èeské Divadlo Kvelb potom v sobotu 28.
júla zahrá Mùj bestiáø aneb Pochod
komediantù - príbeh bizarných betií,
oblúd a masiek, ktoré snívajú svoje sny o
slobode. Na druhý deò sa predstaví
slovenské Divadlo na vysokej nohe, ktoré
v réii Jozefa Doda amaja uvedie jeho
hru Stredovek. Je to príbeh o Judite
Pelionskej, ktorú v roku 1741 v Krupine
upálili ako poslednú bosorku v Európe.
Vetky zaèiatky sú o 20.00.
(rh)

Bábkarské
nedele v Bibiane

DIVADLO
V Medzinárodnom dome umenia pre
deti Bibiana pripravili na kadú
nede¾u a do 2. septembra prehliadku
alternatívnych a bábkových divadiel.
Medzi úèastníkmi zo Slovenska, Èeskej
republiky a Maïarska sú aj dva súbory
nepoèujúcich z Brna - Divadlo v 7 a pùl a
Divadlo neslyících z brnianskej Janáèkovej akadémie dramatických umení s
rozprávkami Tri prasiatka a Vták vo
vzduchu, ryba vo vode, pracujúce s
mnostvami znakov a symbolov, tvoriacich univerzálnos ich divadelného prejavu. Paralelne s prehliadkou je sprístupnená aj výstava fotografií Hráme pre vás,
ktorá ponúka preh¾ad o malých alternatívnych a bábkových divadlách. (rh)

kola Bauhausu
v galérii Medium
VÝSTAVA
V Galérii Medium na Hviezdoslavovom námestí je do 28. augusta intalovaná výstava Bauhausfotografie v
koncepcii Bohunky Koklesovej a Jána
Kríika.
Legendárna kola Bauhausu, ktorá
výrazne ovplyvnila vývoj moderného
umenia, preferovala architektúru ako
jednotiaci prvok vetkých druhov umenia. V rámci mnohých aktivít Bauhausu
mala svoje pevné miesto aj fotografia,
prièom výstava zachytáva obdobie jej
formovania od vplyvu kubizmu a
dadaizmu a po usporiadanie Výstavy
fotografií èlenov Bauhausu a úèas na
Medzinárodnej výstave Film a fotografia v Stuttgarte v roku 1929.
(rh)

najbliie vyjdú 9. 8.

Kam za kultúrou?

Fiesta Latina, ktorú po roku spoloène zorganizovali mestská èas Bratislava - Staré Mesto a Zdruenie priate¾ov na podporu
írenia kultúry Latinskej Ameriky v sobotu 30. júna 2001, mala opä skvelý divácky ohlas. Bratislavèania videli malú verziu typického karnevalového sprievodu a tancovali na rytmy salsy, samby, alebo merengues.
FOTO - Milan Hovorka

Sochy a objekty v kontexte beného ivota
Vráti sochy medzi ¾udí, oivi ich
vzájomné dotyky s víziou, e sochy
ozvlátnia nau kadodennos poetickou metaforou a sviatoèným pocitom s týmto krédom vstupoval v roku 1996
známy slovenský výtvarník Viktor
Hulík do projektu Socha a objekt s
podtitulom Socha bratislavských nádvorí, ulíc a námestí.
V tom èase sa výdatne rekontruovalo
Staré Mesto a osobitne korzo, èo bol ïalí impulz na realizáciu predstavy sprístupni sochy a objekty nielen návtevníkom
galérií, ale vetkým obyvate¾om, chodcom, náhodným turistom na uliciach.
Dobrá idea sa ujala a podujatie, zaèlenené
pravidelne do koncepcie Kultúrneho leta,
si z roka na rok nachádzalo ïalích obdi-

vovate¾ov a dnes u má za sebou
päroènú tradíciu. Samozrejme, poulièný charakter expozície, rozmiestnenej vo
viacerých lokalitách, si nekladie za cie¾
vyèerpávajúco mapova domácu èi
zahraniènú sochársku tvorbu, ale skôr
ponúka jej kvalitné a atraktívne majstrovské kúsky.
Aj tentoraz, v u iestom roèníku výstavy
Socha a objekt, sa autor koncepcie Viktor
Hulík dral osvedèenej zásady zaèleòovania jednotlivých exponátov do kontextu
beného ivota Bratislavèanov èi návtevníkov slovenskej metropoly prostredníctvom priameho kontaktu divákov s umeleckými dielami. Tie sú intalované predovetkým v Grassalkovichovej záhrade
Prezidentského paláca, ïalej v Zichyho

paláci na Ventúrskej ulici, v Pálffyho paláci Galérie mesta Bratislavy na Panskej ulici a v Po¾skom intitúte na Námestí SNP.
Tohto roku sa na prehliadke sochárskej
tvorby zúèastòuje esdesiatimi dielami
32 autorov z dvanástich krajín - Nemecka,
panielska, USA, Èeska, Dánska, Rakúska, Po¾ska, Chorvátska, Ve¾kej Británie, Maïarska, Islandu a Slovenska,
ktoré reprezentujú Oto Bachorík, Milan
Dobe, Peter Faanok, Juraj Gavula, Ján
Gejdo, Jozef Jankoviè, Ján Kelemen,
Richard Keko, Vladimír Kompánek,
Vladimír Kordo, Michal Moravèík, Igor
Mosný, Marián Mudroch, Martin Piaèek,
¼ubomír Purde a ¼ubomír Vavru.
Výstava potrvá do 2. septembra.
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 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
MERCEDES
280 x 30 mm

n V cykle umelecko-publicistických programov Autor a dielo privíta 17. júla o
19.00 h na nádvorí Mirbachovho paláca
Galérie mesta Bratislavy na Frantikánskom námestí moderátorka Tatiana Sedláková vydavate¾a Kolomana Kertésza
Bagalu.
n Medzinárodný dom umenia pre deti
Bibiana na Panskej ulici pripravil od 25.
júla výstavu Hra na hodinu Vlada
Kordoa. Je z cyklu výstav Návteva v
ateliéri, pribliujúcich deom osobnosti
súèasného výtvarného ivota na
Slovensku.
n V Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca vystúpia 19. júla o 20.00 h na
komornom koncerte èeský huslista Václav
Hudeèek a slovenský klavirista Marián
Lapanský.
n Do konca júla je v K. Gallery na
Ventúrskej ulici výstava Eriky Greguovej
Objekty z ruèného papiera.
n Od 19. júla je v Mirbachovom paláci
Galérie mesta Bratislavy na Frantikánskom námestí výstava Bratislavská
maliarska rodina Majschovcov.
n V koncertnej sieni Klarisiek sa 22. júla
o 20.30 h predstaví pozoruhodná praská
formácia na pomedzí folku, dezu a novej
akustickej hudby Ta Jana z Velké ohrady.
n Na nádvorí VMU na Ventúrskej ulici
23. júla najskôr o 17.00 h vystúpi Divadlo
ihadlo s Ufú¾anou rozprávkou, ktorú
napísal a zahrá Vladimír Zetek. O 20.30 h
je na programe Shakespearova komédia
Skrotenie zlej eny - èesko-slovenský
divadelný projekt z festivalu Letné shakespearovské slávnosti, uvádzaného na
Praskom hrade.
n V Esterházyho paláci Slovenskej
národnej galérie je do 19. augusta sprístupnená výstava Umenie akcie 1965-1989.
n Èechomor - èeskomoravská hudební
spoleènost, predstavujúca fúziu folklóru,
keltskej hudby, rocku a folku v originálnej
úprave a interpretácii, vystúpi 27. júla o
20.30 h na nádvorí VMU na Ventúrskej
ulici.
n Martin Gerboc Propaganda - je názov
výstavy v Pálffyho paláci Galérie mesta
Bratislavy na Panskej ulici. Trvá do 26.
augusta.
n Po rokoch sa postupne vracia na scénu
legenda slovenskej rockovej hudby Jozef
Barina, ktorý bude s formáciou The
Meditating Blues Band koncertova na
nádvorí VMU na Ventúrskej ulici 28. júla
o 20.30 h.
n Divadlo jedného herca - vystúpenia
èeského umelca Miroslava Èásteka s predstavením Exupéryho Citadely, je na programe 5. augusta o 20.00 h v koncertnej
sieni Klarisiek.
n Bluesové stretnutie s Erichom Boboom Procházkom, Jánom Liteckým-vedom, Jurajom Turtevom a Silviou Josifovskou bude 7. augusta o 19.00 h na nádvorí Mirbachovho paláca Galérie mesta
Bratislavy na Frantikánskom námestí.
n V Starej radnici je do 2. septembra výstava ivot medzi bratislavskými pamiatkami, venovaná 80. narodeninám Jána
Rybárika.
n Juhoslovanský výtvarník Gyula anta
má výstavu v Galérii Michalský dvor na
Michalskej ulici, potrvá do 5. augusta.
n Na Kuchajde budú v rámci Kultúrneho
leta 11. augusta o 14.00 majstrovstvá
Slovenska v silovom onglovaní - Najrekordy na Kuchajde.

