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Nové verejné
toalety v centre
nepribudnú
STARÉ MESTO
Oslavy historického slovenského titulu
majstrov sveta v hokeji sú minulosou,
ukázali vak, e keï sa v centre mesta
zhromadí väèí poèet ¾udí, naplno (a
nie práve príjemne) sa prejaví problém nedostatku verejných toaliet.
V doh¾adnom èase sa neuvauje o zriadení nových verejných toaliet, uviedol
Viktor Medek, prevádzkový námestník
VEPOS-u, ktorý má v Starom Meste tieto
zariadenia na starosti. Skôr je predpoklad, e niektoré ubudnú. Existuje napríklad zámer prebudova toalety na Ulici
29. augusta na protidrogové centrum.
VEPOS spravuje devä verejných toaliet:
v Grassalkovichovej záhrade, na Kollárovom námestí, Americkom námestí, v
Medickej záhrade, na Ulici 29. augusta,
afárikovom námestí, Palackého ulici,
Staromestskej ulici a na Námestí SNP.
Posledne menované vak nie sú v prevádzke. Preèo? Na týchto toaletách je
technická porucha takého charakteru, e
oprava by bola z finanèného aj technického h¾adiska ve¾mi nároèná, uviedol V.
Medek. Je tam naruená izolácia proti
vode a vyviera tam spodná voda. Keï je
dlhí èas sucho, voda sa stratí a toalety
mono otvori, ale po pár dòoch sa tam
objaví znova. iadali sme peniaze na
opravu, ale nevyhoveli nám, pretoe v
rámci revitalizácie Námestia SNP sa údajne ráta s vybudovaním nových toaliet.
Dlhí èas boli uzatvorené aj toalety na
Ulici 29. augusta. Pod¾a V. Medeka preto, lebo tam vyráali kanalizaèné splaky.
V súèasnosti sú u zrekontruované, do
håbky piatich metrov bolo uloené nové
potrubie, urobila sa nová kanalizaèná
medziachta a ïalie zariadenia.
Na pripomienku, e verejných toaliet je
málo, V. Medek reagoval slovami, e ich
poèet povauje za dostatoèný. A èo v prípade masových akcií v centre, keï ich
niektorí úèastníci nemajú kam ís a u¾avujú si, kde sa dá - aj rovno na ulici?
Pokia¾ ide o plánované akcie, ako napríklad oslavy nového roku, riei sa to tak, e
rozmiestnime v centre 25 a 30 chemických WC, uviedol V. Medek. Pri vítaní
roku 2000 ich bolo asi 40.
Sanosti na poèet, ale ani stav a èistotu
verejných toaliet pod¾a jeho slov nie sú.
Ak sa sanos vyskytne, týka sa toho,
e toalety navtevujú homosexuáli, ktorí
tu vyvolávajú verejné pohorenie - to je
najmä prípad toaliet na Americkom a
afárikovom námestí. V toaletách na
Americkom námestí a na Palackého ulici
sú problémom toxikomani.
Nevýhodou pod¾a Medeka je, e napriek
rekontrukcii sú vetky verejné toalety zle
vetrate¾né a vlhnú, pretoe sú pod
zemou. Pod¾a jeho názoru by bolo lepie,
keby boli nadzemné. Aj takéto zariadenia
mono vybudova tak, aby pôsobili esteticky.
(lau)
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Mauzóluem Chattama Sofera otvoria u tento mesiac. Viac Ná rozhovor na tejto strane.
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Okolo prípravy Mosta Koická sú umy
BRATISLAVA
Prípravu výstavby Mosta Koická a
výber dodávate¾a sprevádzajú rôzne
umy. Z výberovej komisie unikajú
informácie, hoci jej èlenovi podpísali
reverz mlèanlivosti. Výstavba vak
ohrozená nie je.
Tvrdí to Vladimír Kovalèík, generálny
riadite¾ akciovej spoloènosti Metro, ktorá
výstavbu mosta zabezpeèuje. Jeden denník informoval, e výberová komisia
najprv vybrala konzorcium Doprastav, a.
s. Bratislava, VA TECH VOEST MCE
GmBh Co. Linz. Po tom, èo jej verdikt
napadol sanosou adresovanou Európskej investiènej banke, ktorá sa má na
výstavbe spolupodie¾a úverom 45 miliónov eur, jeden z ïalích uchádzaèov Alpine Mayreder Bau JV s úèasou bratislavskej akciovej spoloènosti ZIPP, komi-

sia dodatoène odhlasovala za víaza
práve jeho.
Sauje sa kde-kto, reagoval vyhýbavo
V. Kovalèík, keï sme ho poiadali, aby
uvedené informácie potvrdil alebo vyvrátil. Napriek tomu, e vetci èlenovia
komisie podpísali reverz mlèanlivosti,
vynáa sa. O priebehu komisie kolujú
velijaké fámy. Môem poveda len
to¾ko, e správa, ktorá la do Európskej
investiènej banky, bola asi príli struèná,
èo banku zneistilo. Banka je zneistená aj
obrovskou medializáciou rôznych dohadov a fám. Museli sme cestova do
Luxemburgu, aby sme veci uviedli na
pravú mieru a dospeli sme k dohode, e
vypracujeme dodatok k správe a odborníci z banky preveria, èi je v dodatku to, na
èom sme sa dohodli. Ide najmä o priebeh
súae, spôsob vyhodnocovania a iné

technické otázky. Dohodli sme sa tie, e
do konca mája dorieime vetky problémy, ktoré spoèívajú v tom, e výsledky
súae sú ve¾mi tesné vzh¾adom na kvalitu ponúk, ktoré predloili uchádzaèi.
Na otázku, preèo je okolo výberu dodávate¾a to¾ko umu, V. Kovalèík odpovedal: Okolo kadého ve¾kého projektu je
um. Je to prestína záleitos - ïalí
takýto most sa na Slovensku urèite nebude stava najbliích dvadsa rokov.
Európska investièná banka pritom nechce
celý proces ovplyvòova, chce len ma
istotu, e celý proces bol korektný.
Dodatok medzitým vypracovali a odoslali do Európskej investiènej banky. Jej rozhodnutie nebolo v èase uzávierky tohto
vydania naich novín stále známe. V.
Kovalèík ubezpeèil, e Most Koická sa v
kadom prípade stava bude.
(juh)

Mauzóleum Chattama Sofera otvoria v júni
Rekontrukcia a výstavba mauzólea
Chattama Sofera, leiaceho na mieste
bývalého idovského cintorína pri
vyústení tunela, sa blíi k záveru. O
tom, èo ete bude treba urobi a èo sa
bude dia po otvorení mauzólea venovaného svetoznámemu uèencovi a bratislavskému rabínovi, sme sa porozprávali s predsedom idovskej náboenskej obce v Bratislave Petrom
SALNEROM.
- Práce sú pred ukonèením, stavba bola
skolaudovaná u zaèiatkom apríla. Treba
urobi u len obloenie stien v interiéri a
vybavi ich nápismi v hebrejèine. Celá
výstavba bolo financovaná z prostriedkov idovskej komunity, s výnimkou
prvej etapy prekládky ko¾ajníc elektrièiek, ktorú financovalo mesto. Ak vetko
dobre pôjde, malo by sa otvorenie mauzólea uskutoèni niekedy medzi 15. a 20.

Ná rozhovor
júnom. Verím, e do toho u niè nepríde
a 16. júna, keï je európsky deò idovskej
kultúry, sprístupníme mauzóleum aj bratislavskej verejnosti.
Obnove pamätníka Chattama Sofera,
na ktorú dohliada Medzinárodný výbor pre záchranu hrobov, venuje idovstvo mimoriadnu pozornos. Prejaví sa to aj na úèasti známych osobností pri otvorení pamätníka?
- Otvorenie by sme chceli realizova v
prvom rade ako slovenskú záleitos s
tým, e by sa na òom zúèastnili èlenovia
Medzinárodného výboru pre záchranu
hrobov. Pojem známe osobnosti je v
tomto prípade relatívny, pretoe významných rabínov, ktorí pravdepodobne prídu, slovenská verejnos nepozná.

Èo bude otvorenie pamätníka znamena pre verejnos?
- U v roku 1998 bolo podpísané memorandum o porozumení medzi mestom,
idovskou náboenskou obcou a Medzinárodným výborom pre záchranu hrobov. Teraz by mali tie isté intitúcie podpísa doplnok k memorandu, ktorý upraví prevádzku. Prvým bodom doplnku je,
e areál nie je prístupný len idovskej
komunite, ale celej verejnosti. Na druhej
strane z neho nechceme ma turistickú
atrakciu, povaujeme ho za ve¾mi
významné religiózne miesto, take budeme trva na tom, aby sa tam dodriavali
prísluné predpisy. ¼udia by mali by
primerane obleèení, mali by ma pokrývku hlavy, dlhé rukávy i nohavice a, samozrejme, mali by sa správa primerane
tomu, e ide o pietne miesto.
Zhováral sa Juraj Handzo

BRATISLAVA
túdiu revitalizácie eleznej studienky, ktorú si objednal magistrát,
odmietajú niektorí poslanci mestského zastupite¾stva. Pritom o nièom
nie je rozhodnuté, pretoe ide len o
túdiu.
Niektorým poslancom sa nepozdával
fakt, e bod o kontrole investiènej aktivity na eleznej studienke a v Chránenej krajinnej oblasti Malé Karpaty
nebol zaradený do programu zasadnutia zastupite¾stva, hoci o to iadali ete
v apríli. Oponenti túdie, ktorej autorom je Rastislav Janák a kolektív, tvrdia, e Bratislavèania nechcú, aby v
priestoroch súèasných bufetov pri
odboèke na Kaèín vyrástla luxusná retaurácia a odmietajú zámer vytvori v
Rybárskej retaurácii moderné akvárium s expozíciou slovenských riek.
Ochranárskym organizáciám a spolkom prekáa aj zámer urobi zo Sneienky turistickú ubytovòu s retauráciou. Protesty neutíchli ani po ubezpeèení primátora Jozefa Moravèíka, e
mesto neprilo o 300-tisíc korún, ktoré
zaplatilo za túdiu, pretoe peniaze získalo od sponzorov.
túdia ete neznamená, e sa na území
od Èerveného mosta po Sneienku
bude realizova práve to, èo navrhuje,
uviedol riadite¾ Pamingu Cyril Vaòo.
Môj názor je, e ide o takú vzácnu
lokalitu, e mono bude potrebné
vypracova aj tri èi tyri túdie, aby sa
dalo dospie k definitívnemu rozhodnutiu. Táto túdia vak môe by jedným
z podkladov na zhotovenie územnoplánovacej dokumentácie. A tá urèí
charakter, aký by mala ma prípadná
budúca výstavba.
C. Vaòo pripomenul, e do úvahy prichádza viacero rieení a v súèasnosti nie
je moné jednoznaène poveda, ktoré sa
nakoniec zvolí. túdia profesora R.
Janáka pod¾a neho obsahuje viacero
vynikajúcich nápadov (napríklad tematické èlenenie územia na tyri oblasti
nazvané pod¾a tyroch roèných období),
ale príprava územnoplánovacej dokumentácie je dlhodobým procesom,
poèas ktorého bude potrebné zvái viaceré okolnosti. Bude treba zvái, èi
tam pusti dopravu, èi povoli výstavbu,
ktorá by si vyadovala vybudovanie
ininierskych sietí a podobne, kontatoval C. Vaòo. Smerný územný plán,
ktorý sa v súèasnosti aktualizuje, nehovorí len o jednej doline, ale o celom
priestore Malých Karpát, preto aj lokalitu elezná studienka treba vníma v irom kontexte.
Na presnú predstavu o budúcnosti eleznej studienky si teda ete budeme musie
poèka.
(juh)

Keltská korzo
party otvorí
kultúrne leto
STARÉ MESTO
Mestská èas Staré Mesto v spolupráci s agentúrou Point Art Pro pripravila na prvú letnú sobotu 22. júna otvárací program Staromestského kultúrneho leta Sviatok leta - Keltská korzo
party.
V programe vystúpia taneèné skupiny
Petronella a Slnieèko, írska taneèná kola
túdio taneèného umenia a britsko-slovenská skupina Heaven´s Shore. Vyvrcholením popoludòajieho programu
bude u piaty koncert populárnej írskej
folkovej skupiny z Dublinu The Cassidys, ktorá po prvý raz hrala na Hlavnom
námestí v júni 1998.
Program je venovaný priaznivcom keltských tradícií a umenia. Taneèná skupina
Petronella z Bratislavy je v súèasnosti ojedinelou formáciou v strednej Európe,
ktorá sa zameriava na tradièné írske tance
a stepovú írsku exhibíciu. Jej írsky program vznikal v spolupráci s tradiènou
taneènou kolou Maury Shanahan.
Britsko-slovenská skupina Heaven´s
Shore existuje spolu od apríla 2000 a má
za sebou viac ako 160 vystúpení. Hrá
najmä tradièné írske a kótske ¾udové
skladby, ale nevyhýba sa ani ánrom ako
pop, rock a dez obohateným o prvky
keltskej hudby.
Ako kadý rok bude hlavným ahákom
írska súrodenecká skupina The Cassidys.
Aongus, Seathrún, Odhrán, Fionntán,
Feargus a Ciarán Cassidyovci prídu do
Bratislavy u po piaty raz za sebou, aby
odohrali dvojhodinový koncert plný prekrásnych írskych ¾udových balád. Do
Bratislavy sa kadoroène ve¾mi teia. Ako
povedal kapelník skupiny Ciarán Cassidy,
vdy tu nali výnimoène nadené publikum, ktoré dokázalo vníma a komunikova s ich hudbou. Na bratislavský koncert
si odskoèia zo svojho tohtoroèného rakúskeho turné.
(miv)

V Starom Meste
budú 21. júna
ivé slony

STARÉ MESTO
V bratislavskom centre bude opä
ivo. V piatok 21. júna sa na Hviezdoslavovom námestí uskutoèní oslava
Dòa daòovej slobody, ktorý organizujú Demokratická strana a Demokratická únia.
V tento deò toti slovenskí obèania v
tomto roku prestávajú pracova a zarába
pre tát a a do konca roka budú pracova len pre seba. DS a DU sa dlhodobo
usilujú zníi daòové a odvodové zaaenie, èím chcú posunú Deò daòovej slobody na skorí dátum.
V rámci bohatého programu na vynovenej Promenáde vystúpi dixielendová
kapela, bude sa opeka vôl, súai o
hodnotné ceny. Hlavnou atrakciou dòa
budú ivé slony, ktoré majú predstavova
prebujnelý a obrovský tátny rozpoèet, a
ktoré názorne predvedú, ako rýchlo a
úèinne zníi daòové a odvodové zaaenie. Urèite nebude chýba dobrá nálada a
zábava.
(kan)

Naproti úradu vlády vyrastá Nový Dax

STARÉ MESTO
V centre mesta vyrastá ïalia zaujímavá novostavba - na území ohranièenom
ilinskou, tefanovièovou a Kýèerského ulicou vyrastá moderný polyfunkèný súbor, ktorý nesie názov Nový Dax.
Toto pomenovanie vychádza z názvu tejto
lokality známej starým Bratislavèanom
ako Dax, a to pod¾a rovnomenného hotela, ktorý kedysi stál na tefanovièovej
ulici. V polyfunkènom dome sú zdruené
funkcie bývania, obchodu, sluieb a administratívy. Celý komplex bude pozostáva
z dvoch samostatných objektov, prièom
dopravné napojenie a prístup do podzemných garáí a na parkoviská sa riei komunikáciou, umiestnenou medzi nimi. Táto
nová ulièka bude slúi aj VEPOS-u.
Výstavba prvého objektu sa u zaèala a

ukonèená má by u pred tohtoroènými
Vianocami. Hmotové rieenie výkou i
fasádou repektuje okolitú zástavbu.
Objekt má pä nadzemných podlaí a
podkrovie zo strany ilinskej ulice a es
nadzemných podlaí s podkrovím zo strany Kýèerského ulice. Ïalej má dve podzemné podlaia s parkovacími boxmi a
pivniènými priestormi. Na prízemí budú
obchodné a administratívne priestory, ako
aj vchody do nadzemných podlaí s
bytmi. V prvej etape má by vybudovaných dovedna 51 dvoj-, troj- a tvorizbových bytov, poèet bytov, ktoré vyrastú v
druhej etape, bude závisie od záujmu.
Obchodné priestory majú ma plochu od
48 do 198 tvorcových metrov.
Nový Dax sa nachádza v susedstve
významných intitúcií, ako je úrad vlády,

ministerstvo financií, Národná banka
Slovenska, Slovenský rozhlas a podobne, uviedol Milan Èerveòák z realitnej
kancelárie Atyp Interiér, ktorá spoloène s
akciovou spoloènosou Preinvest výstavbu zabezpeèuje. Preto bolo naou snahou
vyui túto lokalitu nielen na bývanie, ale
vnies do nej aj nové mestotvorné prvky.
Ide nielen o obchody a sluby v parteri
objektu, ale aj o podzemné garáe - spolu
ich má by vye dvesto, prièom polovica
z tohto poètu bude slúi pre verejnos.
Ako zdôraznil, výstavba sa uskutoèòuje
na bývalom parkovisku a dvore VEPOS,
èo znamená, e v tejto lokalite neubudne
nijaká zeleò - naopak, pribudne vo vnútroblokovom priestore, kde sa ráta aj s
malým parèíkom.
(juh)
VIZUALIZÁCIA - Atyp Interiér

Urobia poriadok s bezoh¾adnými vodièmi?
STARÉ MESTO
Saností na praktiky bezoh¾adných
vodièov, ktorí v meste parkujú, ako sa
im zachce, peiu zónu nevynímajúc,
neubúda. Terèom kritiky sa pritom
stáva najmä mestská polícia, ktorú
obèania obviòujú z neèinnosti.
Èo si o tom myslí velite¾ mestskej polície
v Starom Meste Jozef Hitka? Situáciu
nám komplikuje Malchárkova novela
zákona o premávke na cestných komunikáciách, ktorá ve¾mi obmedzila monosti
odahovania motorových vozidiel, uviedol. Ïalím problémom je, e zmenou
Zákonníka práce, ktorý platí od prvého
apríla, sa aj mestskej polícii zmenil týdenný fond pracovného èasu zo 42,5 na
37,5 hodiny. To spôsobilo, e pri danom
poète pracovníkov, ktorý máme, sú nai
¾udia o 190 hodín týdenne menej vonku
ako predtým. Nie je to rozhodujúci faktor
ovplyvòujúci situáciu, ktorá je v Bratislave, ale aj to je jeden z dôvodov, preèo sa
zdá, e na uliciach je menej mestských
policajtov. Striedajú sa na tri zmeny a na
celom území Starého Mesta môeme
postavi v kadej zmene dve, maximálne
tri dvojèlenné hliadky. Pritom okres Bratislava I sa rozprestiera od Raèianskeho
mýta a po Mlynskú dolinu, od Vojenskej

nemocnice a po Dostojevského rad...
Hliadky nemôu by vade. Robíme, èo sa
dá a nai pracovníci sú niekedy vyaení
nad rámec únosnosti.
Pokia¾ ide o peiu zónu, J. Hitka pod¾a
ohlasov, ktoré má, tvrdí, e sa radikálne
zníil poèet vozidiel v nej. V súèinnosti
s dopravnou políciou sa snaíme eliminova poèet vozidiel, ktoré v peej zóne
nemajú èo h¾ada a jazdia tam bez povolenia. Nemôeme chcie, pokia¾ tam fungujú ve¾vyslanectvá, aby tam nejazdili
vôbec iadne autá. S rýchlou zdravotnou
pomocou sme sa dohodli, e nám ohlasujú vopred, e vjazd ich vozidiel je
odôvodnený a to isté platí aj o havarijných slubách. Od prvého mája sa skrátil
èas, ktorý je vymedzený na vo¾ný pohyb
pre vozidlá zásobovania a dopravnej obsluhy od piatej do deviatej hodiny ráno.
Pripravujeme ïalie kroky, ktoré by mali
situáciu ïalej zlepi. Veobecne záväzné nariadenie upravujúce vjazd do peej
zóny sa zrejme bude novelizova ete do
konca tohto volebného obdobia. Myslím
si, e aj mestská èas Staré Mesto má záujem na tom, aby vyhovela poiadavkám
obèanov a do peej zóny vchádzali jedine
vozidlá s povolením. Pohyb vozidiel
monitorujeme a neustále porovnávame

MERCEDES
280 x 30 mm

ich poznávacie znaèky s databázou povolení, ktoré vydal miestny úrad.
Napriek týmto slovám vak na chodníkoch
v peej zóne autá parkujú a vôbec to nie sú
len diplomatické vozidlá, ale autá s bratislavskými a dokonca mimobratislavskými
poznávacími znaèkami. Problém je toti v
tom, e kamera pri vjazde do peej zóny
síce kontroluje povolenia na vstup, no
potom sa u autá po korze pohybujú bez
povimnutia prísluníkov mestskej, ale aj
tátnej polície. A tak parkujú na chodníkoch, najèastejie v bezprostrednej blízkosti letných terás kaviarní a retaurácií,
kde si ich majitelia pokojne posedávajú
blízko svojho zaparkovaného auta. Preto
by sa mali policajní funkcionári zamyslie
nad tým, èi by nebolo vhodné ma v peej
zóne poèas celého dòa jednu hliadku, ktorá
by rieila tieto priestupky buï blokovou
pokutou alebo zaloením papuèe. Len
tak sa dá bojova proti arogantným vodièom, ktorí si zo veobecne záväzného
nariadenia mestskej èasti o organizácii
dopravy v peej zóne akú hlavu nerobia.
Je pravda, e Staré Mesto je aj Mlynská
dolina, no v centre mesta a zvlá v jeho
historickom jadre vnímajú Bratislavèania
poruovanie pravidiel a neèinnos polície
ove¾a citlivejie.
(juh, mer)

2

Snaha zachova
trnicu nebola
márna
NOVÉ MESTO
Odborná komisia, ktorú poveril starosta mestskej èasti Bratislava-Nové
Mesto Richard Frimmel spracovaním
systémového prístupu na vyuitie trnice a návrhu revitalizaèného postupu,
ukonèila svoju èinnos.
Situácia, ktorá nastala otvorením
ve¾kých nákupných centier v Bratislave, po 11 rokoch prevádzkovania mestskou èasou mohla vies k zrueniu trnice ako trhového miesta s typickým
sortimentom (ovocie, zelenina, mäso a
iné potravinárske výrobky a produkty,
doplnkový spotrebný tovar, pohostinské
a iné sluby) pre obèanov. Novomestská
miestna rada skontatovala, e snaha
zachova trnicu v jej pôvodnom poslaní napriek nepriaznivej situácii nevyla
nazmar, naopak. Návtevy trníc v
Szombathely, Györi, Brne i vo Viedni,
pravidelné návtevy trnice na ancovej, h¾adanie moností, zameranie sa na
stabilizovanie nájomcov, na domácich
pestovate¾ov, rozírenie sortimentu,
zameranie sa na èistotu, hygienu a
vytvorenie príalivého prostredia malo
zmysel.
Na dokonèenie postupnej revitalizácie
ostáva ete komplexné dorieenie suterénu a vonkajích priestorov - napríklad
vybudovanie slovenskej retaurácie s
piváròou, cukrárne, predajne záhradkárskych potrieb a agrotechniky èi bryndziarne spojenej s rýchlym obèerstvením. Pravdepodobne z dôvodu finanènej
nároènosti na rekontrukciu suterénu sa
zatia¾ nepodarilo prenaja priestory po
bývalých potravinách.
Novomestská miestna rada skontatovala,
e trnica na ancovej nie je stratová a
plní naïalej svoj úèel. Rozhodnutie novomestského miestneho zastupite¾stva
podniknú vetky kroky na zachovanie
trnice na ancovej ako slubu obyvate¾om povauje za správne.
(brn)

Bezhotovostné
platenie
STARÉ MESTO
Mestská èas Staré Mesto zavádza v
spolupráci s Bratislavskou parkovacou slubou, s. r. o., monos bezhotovostného platenia parkovného formou
kreditných parkovacích kariet.
Tento jednoduchý systém je od 3. júna k
dispozícii na prvých dvoch parkoviskách
s prevádzkovým reimom na Gondovej a
Veternej ulici. Vodièom uetrí èas, ktorý
strácajú pri h¾adaní a výbere hotovosti.
Ak sa systém osvedèí, plánujú ho rozíri
aj na ïalie parkoviská v centre mesta.
Mestská èas zadala v rámci prijatých
opatrení parkovacej politiky spracovanie
túdie Integrovaného parkovacieho
systému. V prvej etape jeho budovania sa
pod¾a finanèných moností pripravuje
okrem bezhotovostného platenia parkovného aj navádzací systém do jednotlivých garáí a parkovísk v Bratislave.
Bliie informácie sú k dispozícii na
internetovej stránke www.EMCARD.sk
alebo na tel. èíslach 5292 0435, 4445
8491.
(miv)

Správy z podsvetia
STARÉ MESTO
NA TEFÁNIKOVEJ ULICI predviedla svojim rodièom riadnu scénu 24-roèná
Klaudia . Táto nezamestnaná, u trestaná
mladá ena sa okrem výtrností rodièom
dokonca vyhráala smrou. Podobné vyèíòanie predviedla aj policajtom, ktorí sa
ju snaili dosta na policajnú stanicu.
Okrem vulgárnych nadávok vak pre nich
pripravila neèakané prekvapenie. Z podprsenky toti vytiahla injekènú striekaèku
a snaila sa òou policajtov postrai. Tí
boli nútení poui donucujúce prostriedky, aby násilníèku skrotili. Klaudia èelí
obvineniu z trestného èinu útoku na verejného èinite¾a a stíhajú ju na slobode.
NA LAURINSKEJ ULICI navtívil
zberòu portky Slávie STU neznámy zlodej. Doteraz neznámym predmetom vypáèil plechovú skriòu, z ktorej odcudzil 600
rebov Zdravý a bohatý, 200 kusov rebov Hviezda, 200 kusov rebov astná 7
v celkovej hodnote 24 000 Sk, z priehradkového stolíka odcudzil i príruènú
pokladnièku s 5000 Sk a obálku s ïalími rebmi. TJ Slávia STU tak vznikla
koda za vye 30-tisíc korún.
NOVÉ MESTO
NA KYJEVSKEJ ULICI oslovil 79roènú pani Lilianu pred jej domom solídne vyzerajúci pädesiatnik, asi 170 cm
vysoký s preedivelými vlasmi a fúzmi.
Spýtal sa jej, ako sa volá a keï mu to
povedala, poteil sa, e práve ju h¾adá,
pretoe jej priniesol z dôchodkového
úradu peniaze a príbor, ktoré vyhrala.
Stará pani sa poteila a pozvala ho do
bytu. V byte sa jej povypytoval, èi má
manela a keï mu povedala, e je práve
u lekára, poiadal ju, aby ili spolu do
obývaèky, e potrebuje vypísa tlaèivá.
Poprosil ju aj o kartièku poistenca a vytiahol 5000-korunovú bankovku. Chcel jej
da 2000 korún, ale nemal drobné a chcel
vyda. Pani Liliana vytiahla zo sekretára
obálku s peniazmi a vydala mu 3-tisíc
korún. Pán ju poprosil o pohár vody, ktorý
mu ila vzia do kuchyne. Vodu rýchlo
vypil a ponáh¾al sa preè. U ani príbor
nespomenul. Stará pani si a potom vimla, e obálka s 13-tisíc je preè.
V GARÁOVEJ OBLASTI ZÁTIIE
èakalo prekvapenie na pána Michala z
Petralky, ktorý zistil, e mu neznámy
páchate¾ odviezol panelovú gará aj s bránou. Vznikla mu koda za 50 000 korún.
PODUNAJSKÉ BISKUPICE
NA KVETINÁRSKEJ ULICI dolo k
vlámaniu do istej firmy. Kráde mali zlodeji zrejme premyslenú. Najprv nezistenou látkou omámili stráneho psa, potom
znefunkènili alarm a po vypáèení dverí si
odniesli trezor s váhou 160 kg, v ktorom
boli peniaze a sady k¾úèov k motorovým
vozidlám. Navtívili i ïalie priestory - v
predajni vylomili zásuvku a odcudzili
hotovos. Pribalili si aj kufrík so servisným digitálnym zariadením a náhradnými
dielcami. Po zlodejovi ostala koda vo
výke viac ako 300-tisíc korún.
RUSOVCE
PRI KATIELI v Rusovciach zmizlo z
novostavby rodinného domu stavebné
leenie, ktoré zlodeji rozmontovali a odviezli. Malo hodnotu 225 000 korún. Zlodeji sa vlámali aj do miestnosti, v ktorej
bolo náradie a odniesli si elektrické náradie a stavebný materiál v hodnote 10 000
korún. Polícia vykonala na mieste vetky
potrebné úkony a zaèala pátranie po zlodejoch.
PETRALKA
NA VABINSKÉHO ULICI napadol
23-roèný ¼ubo K. 14-roènú Máriu. Pýtal
od nej mobil, a keï mu ho nedala, udrel
ju do tváre a zaèal jej búcha hlavu o
stenu. Polícia ho vak zadrala a obvinila
z lúpee.
(ver)

Na trkovci stavajú novú dominantu
V pomerne rýchlom tempe pokraèuje
na trkovci výstavba nového polyfunkèného objektu, ktorý by sa po
dokonèení mal sta dominantou tejto
èasti Ruinova.
Stavba, situovaná na území ohranièenom
Ruinovskou, Herlianskou, Komárnickou ulicou a existujúcou zástavbou, bude
pozostáva z troch blokov. U v decembri minulého roku sa zaèala výstavba
bloku 2 zo strany Ruinovskej ulice,
ktorý bude dokonèený v júni 2003 a skolaudovaný o mesiac neskôr, uviedol
Vladimír Martinák, riadite¾ ininierskoinvestorskej kancelárie Martinák, ktorá
výstavbu realizuje. Prípravné práce na
výstavbu bloku 3, situovaného zo strany
Komárnickej ulice, sa zaèali v týchto
dòoch a dokonèený má by v novembri

2003. Blok 1, situovaný kolmo na prvé
dva bloky, zaèneme stava najneskôr v
októbri tohto roku a ukonèený má by po
18 mesiacoch.
Ako dodal, vetky tri bloky polyfunkèného objektu budú ma sedem podlaí.
Na prvom nadzemnom budú obchodné
priestory a garáe, na druhom nadzemnom podlaí sa poèíta s administratívnymi priestormi a na treom a siedmom podlaí bude 79 bytov rôznej
ve¾kosti, od jednoizbových a po päizbové. V tzv. vnútrobloku majú by
prekryté garáe (asi 80), parkovacie
miesta budú aj okolo budovy. Administratívne priestory majú ma dovedna
rozlohu 1580 tvorcových metrov,
obchodné priestory spolu pribline 750
tvorcových metrov.

Trojica nových domov tvoriaca jednoliaty objekt by mala polohou nadviaza na
pôvodný peí ah na trkovci od Ruinova po budovu ministerstva pre správu a
privatizáciu národného majetku, ktorý
zostane zachovaný. Tehlová stavba je
prispôsobená okolitej zástavbe, ale zároveò je architektonicky rieená tak, e sa
stane dominantou trkovca, uviedol
zástupca riadite¾a firmy Juraj Valaan.
Pod¾a V. Martináka bola lokalita pre
výstavbu vybraná aj s prihliadnutím na
dopravné monosti a dostupnos vetkých sluieb v okolí. Ako zdôraznil, pri
výstavbe nebola zabratá nijaká zeleò,
pretoe nový polyfunkèný objekt vyrastá
na mieste, kde bolo predtým parkovisko.
Naopak, v rámci sadových úprav zeleò
pribudne, dodal.
(juh)

Èo bude s oarpaným domom na èísle 13?
STARÉ MESTO
Zrekontruované
Hviezdoslavovo
námestie si u verejnos môe obzrie v
celej jeho kráse - a na jednu výnimku.
Je òou dom na èísle 13, ktorý na opravu
ete len èaká.
Pod¾a naich zistení dom na Hviezdoslavovom námestí 13 stavali predkovia
súèasných vlastníkov pred vye 100
rokmi. Prakticky bol vsadený do hradieb
mestského opevnenia, ktoré sa zachovalo
v pivnièných priestoroch. ¼avá èas budovy stojí na základoch obuvníckej baty,

ktorá je v suteréne je aj vidite¾ná, a na
tomto mieste sa opevnenie lomí smerom k
Dómu.
Pod¾a vyjadrenia súèasných vlastníkov im
budovu vrátili v rámci retitúcií v dezolátnom stave - boli tam drevené stropy, ktoré
boli prehnité a preborené. Budova bola
neobývate¾ná, ete za bývalého reimu sa
z nej vetci museli vysahova. Muselo sa
urobi statické zabezpeèenie stropov, ktoré
stálo ve¾ké peniaze a vlastníci u nemajú
financie na ïalie opravy. Pred otvorením
zrekontruovaného Hviezdoslavovho

námestia sa starosta mestskej èasti Staré
Mesto Andrej Ïurkovský a architekt Otto
Grossmann, ktorý je autorom úprav
námestia, obrátili na vlastníkov budovy so
iadosou, aby objekt aspoò zakryli a
postavili k nemu leenie. Vlastníci sa v
spolupráci s pamiatkarmi snaia dosta do
prijate¾ného stavu aspoò fasádu, ïalí
postup bude závisie od objemu financií.
Vlastníkom ve¾mi záleí na tom, aby
budova nadobudla pôvodný výzor, preto
popri opravách chcú odstráni drevený
vikier, ktorý nie je pôvodný.
(juh)

Poslednou oarpanou stavbou na vynovenom Hviezdoslavovom námestí je tento dom èíslo 13.

FOTO - Slavo Polanský

Pod¾a primátora sa nepodarilo vetko
BRATISLAVA
Necelý polrok pred komunálnymi
vo¾bami primátor Jozef Moravèík
bilancoval, èo sa podarilo v tomto volebnom období v Bratislave urobi. Èo sa
teda z jeho poh¾adu podarilo a èo nie?
Ako uviedol, základným problémom bola
zlá finanèná situácia mesta, preto bolo
potrebné splni tri ciele - retrukturalizova úverové zaaenie, zabezpeèi hospodárenie bez schodku a zníi zadlenie.
Pod¾a Moravèíka splnenie prvého cie¾a
umonili obligácie, na ktorých vïaka
pohybov kurzov mesto získalo nieko¾ko
sto miliónov. Druhý cie¾ sa podarilo dosiahnu len vïaka drastickým retriktívnym opatreniam, ktoré spôsobili, e mesto
nemohlo vykonáva niektoré svoje funkcie, jeho hospodárenie je vak vyrovnané.
Na splnení tretieho cie¾a, ktorým je zníi
zadlenie mesta na únosnú mieru, teda zo

súèasných 4,5 miliardy na dve a dve a pol
miliardy, sa pod¾a primátora pracuje. Do
týchto opatrení zahrnul predaj zóny Pribinova, ktorý súèasne riei jeden z chronických problémov mesta - zanedbaný stav
územia na ¾avom brehu Dunaja medzi Starým a Prístavným mostom.S tým istým
cie¾om sa ve¾mi výhodne predal aj podiel
mesta v Istrobanke a mesto získa asi 1,3
miliardy aj z predaja pozemkov v Podhradí. To vetko prispeje k zníeniu dlhu na
spomenuté dve a dve a pol miliardy
korún. Ak by sa to nerealizovalo, hrozila
by mestu nútená správa, kontatoval primátor. Dodal, e sa pripravuje model krytia zvyného dlhu, aby mesto dlh netlaèilo
pred sebou, ale aby sa postupne znioval.
Za úspech oznaèil popri vyrieení zlého
stavu územia v zóne Pribinova aj vyrieenie ekologickej záae po bombardovaní
rafinérie Apollo na konci druhej svetovej

vojny a zabezpeèenie výstavby Mosta
Koická.
Za najväèí problém Moravèík oznaèil
sluby Dopravného podniku Bratislava nepodarilo sa zvýi kultúru cestovania.
Ako dodal, nie je moné uvo¾ni viac prostriedkov, preto súèasný stav ostane
nezmenený dlhí èas dovtedy, kým sa
nepodarí zníi zadlenie mesta. Pokia¾
ide o bytovú výstavbu, primátor pripustil,
e zámery boli irie, ako sa mohlo realizova. Informoval o projekte výstavby
300 bytov pre pracovníkov vysokých kôl,
s prípravou ktorého sa zaène u v tomto
roku. Posaoval sa, e predpisy o verejnom obstarávaní sú také zloité, e s
výstavbou sa reálne bude môc zaèa a v
roku 2003. Pokia¾ ide o urbanistické rieenie pravého brehu Dunaja, Moravèík priznal, e nemohli sme urobi viac, ako pripravi túdie.
(juh)
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Naèo potrebuje
mesto dopravný
prieskum?
BRATISLAVA
Magistrát nemá dostatok aktuálnych
údajov o doprave, poiadavkách na
dopravné sluby v meste a podkladov
na plánovanie rozvoja dopravného
systému v meste. Preto spoloènos
Dopravoprojekt uskutoèòuje prieskum automobilovej dopravy.
Prieskum si objednala akciová spoloènos Metro a spolu s magistrátom bude
pouíva jeho výsledky, uviedla hlavná
manaérka projektu Mária Kocianová z
Dopravoprojektu. Cie¾om dopravných
prieskumov je získa základné dopravné
charakteristiky trvalo bývajúceho obyvate¾stva, obyvate¾stva ijúceho v Bratislavskom kraji a obyvate¾stva dochádzajúceho do Bratislavy z Bratislavského kraja.
Majú tie zisti smerovanie automobilovej dopravy po území mesta, vývojové
trendy základných dopravných charakteristík a podklady na dopravné plánovanie
v nadväznosti na demografické a urbanistické prognózy, spracované v prerokovávanom územnom pláne Bratislavy.
Poèet sèítaèov a anketárov dosiahne èíslo
1500 a budú nimi tudenti stredných kôl
v Bratislave a kraji. Prvá èas prieskumu
sa uskutoènila 4. júna na 64 sèítacích stanovitiach na celom území Bratislavy.
Vykonalo sa sèítanie automobilovej
dopravy s cie¾om zisti intenzitu premávky a smerovanie motorových vozidiel po
území mesta a cez jeho hranice. Smerové
sèítanie bolo doplnené kontrolnými profilovými sèítaniami a vzorkovým prieskumom obsadenosti osobných automobilov.
Sèítanie bolo zamerané na zistenie smerovania dopravy na území mesta a v regióne
cez hranice mesta na jednotlivé dopravné
smery.
V dòoch 10. a 14. júna sa uskutoèní v
Bratislave a vo vetkých obciach a mestách v Bratislavskom kraji dopravnosociologický prieskum na reprezentatívnej vzorke 12 000 náhodne vybratých
domácností. Otázky v dotazníku, na ktoré
budú oslovení odpoveda, sa týkajú poètu
èlenov domácnosti a základných údajov o
nich, vlastníctva dopravných prostriedkov, priemerného poètu najazdených kilometrov za rok, spôsobu odstavovania
vozidla, vykonaných ciest v pracovné dni
a cez víkend, ich úèele atï.
Prvé výsledky prieskumu budú k dispozícii v polovici septembra a celá práca sa má
ukonèi a odovzda v polovici decembra
2002. Pri ich spracovaní sa ráta s rôznou
podrobnosou vyhodnotenia a interpretácie v závislosti od úèelu, pre ktorý bude
slúi. Výsledky budú nadväzova na
výsledky sèítania ¾udu vykonané v minulom roku. Stojí za zmienku, e posledný
dopravno-sociologický prieskum bol v
Bratislave vykonaný na podstatne menej
vzorke v roku 1991.
(juh)

VÝPREDAJ ZÁCLON

Firma HAK Vás pozýva
na nákup lacných záclon,
závesov a obrusov.
Do Petralky DOM KULTÚRY Zrkadlový háj
Do Dúbravky DOM KULTÚRY - Saratovská
Dòa 10. 6. - 14. 6. 2002
od 900 - 1800 hod
Ve¾ký výber, rôzne výky
od 30 - 270 cm

160 cm výka - 90,- Sk/m
180 cm výka - 110,- Sk/m
250 cm výka - 140,- Sk/m

TEÍME SA NA VAU
NÁVTEVU

Rozruch okolo
retaurácie
McDonald´s I.
McDONALIZÁCIA DIVADLA?
Po nedávno oficiálne otvorenom zrekontruovanom Hviezdoslavovom námestí je rados sa prechádza.
Horie je, e pri Rybárskej bráne, kde bol
kedysi známy Mlieèny bar, a potom a
donedávna pizzeria, vzniká predajòa
rýchleho obèerstvenia McDonald´s. Nie
som antiglobalista, ale kadému pozornejiemu okoloidúcemu nemôe ujs, e
výrazne farebné oznaèenie predajne kazí
celkový dojem z námestia, a u vôbec sa
nehodí ako nechcený doplnok Národného divadla. Minimálnym iaducim rieením by bolo zníi pestros oznaèenia
predajne zo strany Hviezdoslavovho námestia.
Andrej kolkay, Bratislava
~ ~ ~
NA MLIEÈNY BAR SA NEZABÚDA
Som rada, e vae noviny vychádzajú a
mnohých tak informujú o naom meste.
Myslím si, e bratislavskí rodáci majú
svoje mesto radi a záleí im na òom.
Za bývalého komunistického reimu sa
mnoho v Bratislave ponièilo èi nehorázne
zanedbalo. Práve preto by som chcela
vyjadri svoj postoj a názor k tomu, e v
priestoroch bývalého Mlieèneho baru by
sa mal nachádza McDonald´s. Svoje
mesto by sme mali budova originálne, v
duchu tradícií a McDonald´s by bolo nieèo, èo by to váne naruilo. Len nedávno
sme sa s priate¾mi rozprávali a zaspomínali si na Mlieèny bar, na mlieèny kokteil, na
bryndzové haluky, aláty, ktoré sa nedajú
zabudnú. Chcem vás poprosi, aby ste
prispeli k tomu, aby sa zmenilo rozhodnutie umiestni McDonald´s v centre Starého
Mesta na mieste bývalého Mlieèneho
baru. Pridajte k tomu, prosím, aj môj hlas.
Elena Lehocká, Bratislava
~ ~ ~
REAKCIA SPOLOÈNOSTI
McDONALD´s
Otvorením naej retaurácie v centre
Bratislavy na Korze ponúkneme návtevníkom centra ïaliu monos obèerstvenia, aká v portfóliu retaurácií
v okolí Hviezdoslavovho námestia
nebola.
Nová retaurácia bude vzh¾adom na lokalitu naou vlajkovou loïou, a to
bude zdôrazòova aj jej reprezentatívny
interiér. Naím cie¾om je poskytova
svojim návtevníkom kvalitné obèerstvenie a príjemné posedenie, preto
budeme venova zvýenú starostlivos
kultúre predaja a èistote retaurácie aj
jej okolia.
Objekt sme si prenajali od Mestskej èasti
Staré Mesto. Predolý nájomca sa rozhodol ukonèi prevádzku svojej vlastnej retaurácie a keïe ve¾a investoval do vnútorného vybavenia a mal dlhodobú nájomnú zmluvu s Mestskou èasou Staré
Mesto, mohol odstúpi svoje práva budúcemu nájomcovi. V takej lukratívnej èasti
mesta sú náklady na prenájom vysoké a
dlhodobo existujú len tie retaurácie,
ktoré sú dostatoène efektívne.
Keïe to bude u naa desiata retaurácia
v Bratislave, veríme, e tradièná kvalita
naich produktov a starostlivá obsluha
osloví aj návtevníkov centra.
Klaus Hammer,
riadite¾ McDonald´s pre Slovensko

Templári sa usadili v podzemí centra mesta
V centre mesta je najväèia koncentrácia retauraèných zariadení v Bratislave a pravdepodobne aj na celom
Slovensku - a stále ich pribúda. Niektorým to prekáa, iní sú naopak radi.
Faktom je, e s rastúcim poètom retaurácií, kaviarní a pubov rastie konkurencia. S òou by mala rás aj kvalita, to vak v Bratislave zatia¾ vdy
neplatí.
Novú retauráciu sme objavili priamo na
bratislavskom korze - na Panskej ulici
18. Retaurácia TEMPLARS (Templári)
charakterom pripomína Troch muketierov na Tolstého ulici, ako nás vak upozornil tunají personál, templári boli
podstatne skôr ako muketieri...
Táto retaurácia je príkladom, ako dôleitý môe by vývesný tít a reklama.
Templars toti nemajú výklad a vchod
do podzemných priestorov retaurácie je
z podchodu. Take ¾ahko ju môete
prehliadnu. Výhodou letných mesiacov
sú poulièné sedenia, ktoré má aj retaurácia Tenplars, take ak pôjdete po Panskej, nemali by ste zablúdi.
Interiér je urèený podzemnými priestormi, ktoré pre navodenie stredovekej
atmosféry výraznejiu rekontrukciu ani
nepotrebovali. Priestor nie je ve¾ký,
nepôsobí vak vôbec stiesnene. Klenbo-

Bedeker gurmána
vé steny v kombinácii s masívnymi drevenými trámami, eleznými svietnikmi
a drobnými templárskymi artefaktami
navodzujú dobovú atmosféru. Na stene
visí aj atrapa plechovej templárskej prilby. Mobiliár je podstatne mladí ako boli
templári, skúste vak dnes zohna nábytok spred 800 rokov. A príli súèasne
pôsobia taniere, na ktorých tu podávajú
jedlá s tajuplnými názvami...
Zo studených predjedál sme si vybrali
Chladnú roládu opáta Roberta (kuracie
do rolády natlaèené a so syrom a brokolicou naplnené), Muèedníkovú peèeò
(peèienky z kuriatka na cibu¾ke a jablku
restované) a Krèmársku pochúku (v
pivnom cestíèku vypráanú nivu so unkou). Vetky boli chutné, koda len, e
zostavovate¾ jedálneho lístka nebol pri
preklade do angliètiny dôslednejí napríklad unka (v tomto prípade unková saláma) nie je bacon atï.
V ponuke polievok sme objavili dve slepaèiu a ponuku dòa (v deò naej
návtevy zhodou okolností tie slepaèia). Tak sme nakoniec ochutnali jedinú
polievku, ktorú nám v Templars mohli
ponúknu.

Z ponuky hlavných jedál sme sa rozhodli
pre Steak Huga z Paynsu, Tajomstvo rádu
(te¾acie medailóniky so parg¾ou, jablkom, pod syrom zakryté), Ve¾majstrov
meè (kúsky bravèovej panenky so slaninkou a cibu¾kou na píze) a Kuracie hnáty
(kuracie stehienko vykostené a na cesnaku grilované). Vetky jedlá boli chutné,
ale nièím výnimoèné. Aby sa nám lepie
kåzali dolu krkom, zapíjali sme ich
moravským Rulandským modrým, ktoré
sme si vybrali z ponuky vínnej karty.
Na záver nechýbal dezert, v naom prípade Kuchárov sen (tvarohové gu¾ky s
demom a ¾ahaèkou), Princeznina
makrta (jablková trúd¾a) a Panenský
dych (zmrzlina s horúcimi malinami).
Obsluhujúce èaníèky ako devy zaodeté
v dobových odevoch, sukni a halenke,
pripomínajú návtevníkom, e sú v retaurácii, ktorej duch siaha do èasov
dávno minulých. Len koda, e sa èasmi
udatných rytierov neinpirovali o èosi
viac. Urèite by to do retaurácie Templars vnieslo ete viac originality a
pritiahlo viac zvedavých hostí.
Hodnotenie: «««
Maximálny poèet: 5 hviezdièiek
O naej návteve nebola retaurácia
informovaná. Útratu za konzumáciu si
redakcia platila sama.

Nae zákony spotrebite¾ov zatia¾ nechránia
Poznáte slovo feedback? Je to jedno
z pomaly u udomácnených slov aj na
Slovensku. V novinárskom argóne to
znamená spätný ohlas èitate¾ov. A
vetky druhy médií sú astné, ak
majú èo najväèí ohlas svojej èitate¾skej a diváckej základne.
Naa rubrika si na nezáujem èitate¾ov
saova nemôe. Obraciate sa na nás
èím ïalej s tým aie rieite¾nými problémami. Verte, vdy ma mrzí, ak neviem poradi. Práve oblas sluieb je
toti mimoriadne aká ete aj pre kvalifikovanú kontrolnú organizáciu.
Ako napríklad objektívne zisti, èi úètované prípravky napr. v kaderníctve èi
kozmetike sú naozaj znaèkové alebo je
v kelímku èi f¾ake iba náhrada v
podobe ove¾a lacnejieho domáceho
výrobku. Ete aj laboratóriá majú s
takými náhradami problémy. Neviem
teda zodpoveda otázku primeranosti
cien za výkony. Moja rada znie, vyskúajte metódu: èas sú peniaze. Spoèíva v
tom, e si porovnáte ceny vo viacerých
prevádzkaròach. Uisujem vás, e sa to
oplatí. Môete uetri desiatky ba a
stovky korún.

Zákazník je pán
aie je poradi èitate¾ke, ktorá si
kúpila permanentku do masáneho salónu. Teraz má v ruke permanentku, na
ktorej je ete suma 2000 korún a ona
nevie èo ïalej. O èo vlastne ide? Masér
jej okrem masáí chrbtice navrhol aj
anticelulitídne masáe. Po druhej takejto masái sa jej zdalo, e sú príli chúlostivé, a preto chcela iba masá chrbta.
To sa masérovi príli nepáèilo. Naa
èitate¾ka zaèala ma problém, ktorý v
rámci sluieb nie je zriedkavý: nezastihnute¾nos podnikate¾a.
Od èias prístupnosti telekomunikaèného zázraku zvaného telefónny záznamník alebo na displeji mobilu prezentovaného èísla èi mena volajúceho nie je
niè jednoduchie, ako hra màtveho
chrobáka. Neby k dispozícii a dúfa,
e nespokojného klienta to nakoniec
znechutí tak, e dá pokoj. Naa èitate¾ka chce vedie, aké má monosti
dosta sa k svojim peniazom: keïe
u nemám záujem zveri sa tomuto
èloveku do rúk. Bea na súd pri

takom malom obnose je naozaj neúnosné. Pomôc by mohla Slovenská
obchodná inpekcia, pretoe v rámci
svojich kompetencií môe uloi podnikate¾ovi pomerne vysokú pokutu.
Taktie by sa mohla vyplati cesta na
prísluný referát podnikate¾ských èinností a ochrany spotrebite¾ov: majú
monos prispie k umravneniu podnikate¾a.
ia¾, u nás ete legálne nepôsobí ten
najúèinnejí nástroj ochrany spotrebite¾ov - verejná mienka. V susednom
Rakúsku by sa meno neporiadneho podnikate¾a objavilo vo vetkých médiách,
ktoré majú rubriku na informovanie
spotrebite¾ov. A iadne odvolanie sa na
ochranu dobrého mena èi pokodenia
obchodných záujmov by dotyèného
podnikate¾a neochránilo.
Naa pravidelná rubrika má názov
Zákazník je pán. Spotrebite¾ské právo
tak, ako je v súèasnosti, degraduje
naich spotrebite¾ov tak akurát na tulipánov. Nu èo, keï nai poslanci musia
permanentne riei iba vlastné problémy. Spotrebite¾ chráò sa sám!
Marta Èerná, Fórum spotrebite¾ov

Barmanky
v presse sú
profesionálky
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AD: NEKULTÚRNE STANIÈNÉ...
Keïe dennodenne cestujem do
Rakúska a naspä, som aj pravidelným klientom pressa, ktoré spomína
M. Binderová a ete nikdy som sa
nestretol so iadnymi vulgárnymi
výrazmi servírok.
Mono u vzh¾adom na svoj vek horie
poèujem, ale takéto nieèo by som si urèite vimol. Barmanky v Presse Engerau
sú mimoriadne profesionálne, o èom
okrem iného svedèí aj fakt, ktorý spomenula M. Binderová, e káva (ktorú si dala
pod¾a jej vyjadrenia iba raz) je na bratislavské pomery vynikajúca. Barmanky,
ktoré sa M. Binderová snaila popini,
plynulo hovoria po nemecky aj po anglicky a bez problémov obslúia zahranièných hostí. Tvrdenie M. Binderovej o
akýchsi gestách a mimike je pod¾a mòa
nièím nepodloené. Svoje tvrdenie
môem podloi vlastnou skúsenosou,
keï vidím kadý deò spokojných zákazníkov, ktorí po príjazde do Petralky
alebo pred odjazdom z nej si sadnú v
presse, skonzumujú, èo si objednajú a pri
platení väèinou barmankám nechajú
trinkgeld. Domnievam sa, e keby boli
správaním sa barmaniek urazení, alebo v
lepom prípade udivení, tak by ho nenechali.
Neviem, o èo M. Binderovej ide, ale
pod¾a mòa jej príspevok popinil dobré
meno pressa na petralskej stanici a bol
úplne antiproduktívny.
Boris Wolfgang Dobak, Viedeò

ÈERVENÉ JABLKO
C H I N A R E S TA U R A N T
Otvorené denne od 1100 - 2200
Mierová 85, Bratislava

DONÁKOVÁ SLUBA
TELEFONICKOU OBJEDNÁVKOU
DOVOZ ÈÍNSKYCH JEDÁL A K VÁM!!!

TEL: 02/4333 5469
INFO: 0904 246 990
Lamaè, Dúbravka, D. N. Ves +50 Sk
ostatné +30 Sk (BA II ZADARMO)

Rozruch okolo retaurácie McDonald´s II.
REAKCIA MESTSKEJ ÈASTI
BRATISLAVA - STARÉ MESTO
Objekt na Gorkého ulici 1 dlhodobo
prenajal bývalý Bytový podnik Bratislava I v júli 1991 rakúskemu podnikate¾ovi zastupujúcemu èesko-slovenskú
spoloènos pre prevádzku retauraèných zariadení, neskôr Food Market.
Ten do jeho rekontrukcie, rovnako ako
do rekontrukcie nebytových priestorov v
bývalom Jeszenákovom paláci na Hlavnom námestí 4 investoval ve¾ké finanèné
prostriedky. Výsledkom bola Mlieèna
ulièka a talianska retaurácia Spaghetti &
Co. na Gorkého, resp. Café Mayer na

Hlavnom námestí. Obe gastronomické
zariadenia si èoskoro získali ob¾ubu bratislavskej verejnosti a medzi prvými
spolu vytvárali imid dneného Korza.
Váne rodinné dôvody rakúskeho podnikate¾a v minulom roku prinútili jeho
podnikanie na Slovensku neoèakávane
ukonèi. Keïe do vnútorného vybavenia priestorov investoval ve¾a prostriedkov a mal dlhodobú nájomnú zmluvu s
mestskou èasou, mohol odstúpi svoje
práva budúcemu nájomcovi na základe
zmluvy o prevode práv a povinností na
strane nájomcu. V tejto lokalite si nájom
takýchto priestorov môu dovoli len

GYF-Gebäudereinigung
Rezedova 1, Bratislava

UPRATOVANIE

stabilné, efektívne prevádzky s ve¾kou
tradíciou.
Mestská èas Staré Mesto oèakáva, e
firma McDonald´s poskytne na tomto
mieste kvalitné obèerstvenie a príjemné
posedenie. Táto sie retaurácií je celosvetovo známa svojou starostlivosou o
kultúru predaja a èistotu retaurácie a jej
okolia. Navye by po finanène nároènej
úprave interiérov mala by táto retaurácia reprezentaènou vlajkovou loïou
McDonald´s nielen v Bratislave, ale aj
na Slovensku.
Milan Vajda,
hovorca mestskej èasti
Bratislava - Staré Mesto

ROLETY:

- drevené, plastové, hliníkové

Balkóny, mree,
zamoènícke práce

KANCELÁRSKE PRIESTORY
DOMÁCNOSTI
cenovú ponuku zaleme faxom

Informácie na tel./fax 432 964 69, 0907 899 682

l

SIZA

výroba l predaj l servis

Mestská èas
Bratislava - Staré Mesto,
Vajanského nábr. è. 3
V zmysle ustanovení zákona è. 50/1976
Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku, v znení neskorích predpisov

oznamuje
zaèiatok prerokovania Zadania pre
Návrh Územného plánu zóny Mudroòova (juhozápad) v Bratislave
Pripomienky, námietky a podnety k
spracovanému zadaniu je moné
uplatni v termíne od 28. 5. do 30. 6.
2002.
Zadanie bude vystavené na vývesnej tabuli Miestneho úradu Mestskej èasti Staré
Mesto a zároveò bude k nahliadnutiu aj
na oddelení hlavného architekta, miestnos è. 318, zodpovedný pracovník: Ing.
arch. K. Kantorová, CSc.

V Lamaèi budú
voli starostu
LAMAÈ
Na základe rozhodnutia predsedu
Národnej rady SR Jozefa Migaa sa
29. júna uskutoènia v mestskej èasti
Bratislava - Lamaè vo¾by starostu.
Pôvodný lamaèský starosta ¼ubomír Plai
sa funkcie vzdal 18. marca, vzápätí po
tom, ako ho prezident republiky Rudolf
Schuster vymenoval za predsedu Úradu
pre tátnu slubu. ¼. Plaia zastupoval Peter ramko ako tatutárny zástupca, ktorý
má zo zákona èasovo obmedzenú pôsobnos. Preto si Lamaèania musia zvoli
nového starostu, ktorý vak bude vo funkcii len nieko¾ko mesiacov do jesenných
komunálnych volieb. Kandidáti sú traja PhDr. tefan Machaj (nezávislý), Ing.
Kvetoslava Ondrejièková (SDKÚ - SMK
- OKS) a Ing. Peter ramko (KDH - DS SD¼ - SOP - SZS - ANO). Vo¾by sa budú
kona v èase od 7. do 20. hodiny v budove koly na Malokarpatskej ulici. (juh)

Výstavba dia¾nièného úseku popod Sitiny
zasiahne aj areál zoologickej záhrady
KARLOVA VES
U v doh¾adnom èase by sa mal zaèa
stava úsek dia¾nice D2 Lamaèská
cesta - Staré Grunty. Výstavba vidite¾ne zasiahne aj do súèasného areálu
zoologickej záhrady.
Napriek tomu, e prieah dia¾nice D2 z
Brna do Bratislavy, jeho pokraèovanie
cez Most Lafranconi a napojenie na dia¾nicu D61 sú u dobudované, kritická
dopravná situácia pretrváva na Patrónke.
Dôvodom je práve chýbajúci dosia¾
nevybudovaný dia¾nièný úsek. Jeho
súèasou má by tunelové prepojenie
medzi vstupom dia¾nice D2 na Poliankach a dia¾nièným privádzaèom na Most
Lafranconi cez Mlynskú dolinu popod
masív Sitiny. Stava sa malo zaèa u
vlani, odklad vyvolali obèianske iniciatívy, iadajúce zapracova do pôvodného
projektu rôzne pripomienky.

Napriek tomu, e èas úseku (asi 1440
metrov) má by pod zemou, výstavba si
vyiada zásahy do areálu zoologickej
záhrady. Výstavba zasiahne do územia
zoo, ale s tým je zoo dávno uzrozumená,
u od obdobia projektovej prípravy,
uviedla hovorkyòa Slovenskej správy
ciest Viktória Kmeová.
Riadite¾ka zoologickej záhrady Miloslava avelová spresnila, e zatia¾ èo
výstavba jestvujúcej dia¾niènej prípojky
v Mlynskej doline bola krutým zásahom
do ivota zoo, výstavba dia¾nice D2 u
takéto problémy nespôsobí.
História sa nebude opakova, pretoe
sme boli od zaèiatku prípravy stavby
dia¾nice prizývaní na kontrolné dni stavby, uviedla. Nae pripomienky boli
repektované. Výstavba sa dotkne dolnej
èasti areálu, juný portál tunela vyústi na
mieste súèasného vstupu do zoo. Vzh¾a-
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dom na to sa z prostriedkov urèených na
výstavbu dia¾nice vybuduje nový vstupný areál, vrátane parkoviska neïaleko
hlavného vstupu do Slovenskej televízie.
Pozdå celej dolnej èasti areálu bude
vybudovaný osem metrov vysoký protihlukový a protiemisný val, budú preloené niektoré ininierske siete a vybudovaná nová cesta v areáli zoo, ktorá je
potrebná vzh¾adom na zásobovanie. V
tejto súvislosti sa vybuduje aj nový technický vjazd pre zásobovanie, take
návtevníkov zoo u nebudú rui zásobovacie vozidlá.
Pod¾a M. avelovej si výstavba dia¾nice
vyiada presun iba nieko¾kých zvierat.
Znamenala aj zmenu koncepcie rozvoja
zoo. Nová koncepcia sa v súèasnosti
dopracováva a v priebehu dvoch mesiacov bude predloená na schválenie mestskému zastupite¾stvu.
(juh)

portové
prázdniny
pre deti
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BRATISLAVA
Aj na toto leto pripravila Správa telovýchovných a rekreaèných zariadení
(STaRZ) letné portové prázdniny pre
deti do 6 do 14 rokov.
Pôjde o týdòové turnusy v portovom
areáli na Drieòovej ulici 11. Na deti
èakajú loptové pohybové hry, súae, plávanie, korèu¾ovanie na kolieskových korèuliach a na ¾ade, jazda na koni, základy
vodnej turistiky. To vetko pod dozorom
starostlivo vybraných intruktorov.
Program je zabezpeèený denne od 8.00
do 15.00, cena turnusu je 650 korún (v
cene je obed, doprava, poistné, program).
Prihlási sa mono osobne od 17. do 27. 6.
v STaRZ, Zimný tadión, Odbojárov 9.
(UT, ST, PI: 8.00-11.00, 13.00-15.30 a
PO, ST: 8.00-11.00, 13.00-17.00).
Informácie na telefóne 4437 3477. (brn)

Bratislavský
hrad bude
patri hrám
BRATISLAVA
Tretí júnový víkend sa na nádvorí
Bratislavského hradu stretnú ermiari, sokoliari, doboví hudobníci i taneèníci a tradièní ¾udovo-umeleckí výrobcovia. Svojimi vystúpeniami spestria
4. roèník Bratislavských hradných
hier, ktorý sa uskutoèní 15. a 16. júna.
V sobotu sa prvá èas programu zaèína o
10.00 a konèí sa o 18.00. Mnohí si iste
nedajú ujs ani atraktívny veèerný program, ktorý sa zaène o 20. hodine. Vetci, ktorí ob¾ubujú oheò, bosorky a výjavy z inkvizièných procesov, si iste prídu
na svoje. Nede¾ný program Bratislavských hradných hier sa zaène o 10.00 a
skonèí sa o 17.00.
Dospelí za vstup na podujatie zaplatia 70
korún, deti, tudenti a vojaci 30 korún.
Lístky platia zároveò aj ako vstupenky na
prehliadku výstav a expozícií Historického múzea na Bratislavskom hrade, ktoré
je spolu so skupinou historického ermu
Rád svätého Galahada hlavným organizátorom Bratislavských hradných hier. (al)

V Malom kostole sedával aj ¼udovít túr
V polovici 17. storoèia si postavili
evanjelici so súhlasom cisára a krá¾a v
centre mesta dve pomerne ve¾ké modlitebne. U v 70. rokoch vak o ne prili. Stali sa z nich klátorné kostoly,
jeden známy ako jezuitský, druhý
urulínsky.
Po roku 1682 pouívali skoro sto rokov
provizórny artikulárny kostol, ktorý si
smeli postavi mimo hradieb vnútorného
mesta pri terajej Panenskej ulici. Vchod
do kostola vak nesmel by z ulice a tak
sa do neho vchádzalo z úzkej ulièky terajej Lýcejnej. V roku 1777 si veriaci
nemeckej národnosti postavili neïaleko
staticky narueného artikulárneho chrámu nový - terají Ve¾ký - kostol. Potom
zbúrali aj artikulárny a na jeho mieste

Pamätníci histórie
postavili mení - takzvaný Malý - kostol
pre veriacich maïarskej a slovenskej
národnosti. Ten neskôr pouívali aj
veriaci reformovanej cirkvi.
Oba evanjelické kostoly projektoval
tunají stavite¾ M. Walch. Aby bol priestor lepie vyuitý, boli popri stenách
vybudované balkóny. Ve¾mi zaujímavé
rieenie jestvovalo donedávna v Malom
kostole, kde bola kazate¾òa umiestnená
na stene medzi oknami vpravo od oltára
a za oltárom bola vybudovaná ete vo
výke prvého poschodia ploina (chór)
pre uèite¾ov a iakov evanjelického
lýcea. Tam sedával ako iak a neskôr so

svojimi iakmi aj ¼udovít túr. Na prelome 70. a 80. rokov 20. storoèia kostol
zbytoène prestavali, prièom skoro úplne
znièili jeho historický interiér a zariadenie. Zbúrali aj chór, na ktorom sa
pohyboval túr. Oltár, dielo Petra Brandenthala, posunuli k èelnej stene a kazate¾òu od toho istého autora nepochopite¾ne zavesili na nový betónový pilier.
Zamurovali pôvodné vstupy do sakrálneho priestoru a vybudovali nezmyselné
átrium. Pred nieko¾kými rokmi navtívili kostol zlodeji. Ukradnuté vzácne
strieborné svietniky z 18. storoèia, ako aj
oltárny krí z 19. storoèia sa podarilo
zachráni pred vyvezením do zahranièia.
tefan Holèík
FOTO - Vladimír Miauer

Obrázky z geta
BRATISLAVA
V bratislavských kníhkupectvách sa
objavila kniha Karla Benyovszkeho a
Josefa Grünsfelda jun. Obrázky z
preporského geta. Z nemeckého originálu Pressburger Ghettobilder vydaného v roku 1932 ju preloila Lýdia
Steinerová-Piovarcsyová.
Kniha pribliuje dejiny i súèasnos starobylej, dnes u neexistujúcej èasti Bratislavy. Obrázky ilustrujú kultúru a myslenie, urèované Tórou, ovplyvòované
modernou dobou. Z preporského geta
zostali len nostalgické spomienky
pamätníkov, slabnúci dych atmosféry
minulosti a obrázky...
(brn)

Kostol stojí na mieste so¾ného skladu
Na mieste, kde stojí na Námestí SNP
kostol reformovanej cirkvi, stál do
roku 1911 starý roz¾ahlý pochmúrny
tátny dom, v ktorom sa nachádzal
so¾ný sklad.
Reformovaný cirkevný zbor sa v meste
kontituoval a v 90. rokoch 19. storoèia. Jeho èlenovia boli výluène maïarskej národnosti. Na pobonosti sa schádzali na rôznych miestach, najèastejie
vak v malom evanjelickom kostole na
Panenskej ulici, ktorá vtedy niesla meno
Mateja Bela.
Zbor kúpil od tátu schátraný so¾ný
sklad, dal ho v roku 1911 zbúra a v
roku 1912 zaèal so stavbou terajieho
kostola. Stavbu pripravovali u nieko¾-

Spomienkový album
ko rokov predtým a zbierali na òu
financie. Základ získali z tomboly,
ktorá sa uskutoènila 19. júna 1904 v
zábavnom podniku Bellevue (neskôr
Sokolovòa). Èistý zisk z tomboly na
úèel stavby kostola bol 8000 uhorských
korún.
Prvú cenu v súai na architektonické
rieenie kostola získal projekt architekta
Franza Wimmera, jedného zo synov
obchodníka s koloniálom Biely Elefant
na Michalskej ulici 2 (dnes Perlièka).
Wimmerov návrh vak dali prepracova
architektovi Floriánovi Opaternému v

Budapeti. Pod¾a prepracovaného projektu potom postavila firma stavebného
podnikate¾a Alojza Salzleitnera modernú elezobetónovú stavbu, ktorá nesie
slohové znaky románskeho slohu. Vnútro kostola je pod¾a predstáv a poiadaviek reformovanej cirkvi ve¾mi strohé.
Ústredným bodom priestoru je stôl Pána
a kazate¾òa. Zo strany Obchodnej ulice
prilieha ku kostolu obytný objekt, v ktorom je aj byt kazate¾a.
Výrazné prieèelie kostola s portálom a
ve¾kým oknom na poschodí je dnes
skoro úplne zakryté stromami. S tými
architekt Wimmer urèite nepoèítal.
tefan Holèík
FOTO - atchív a Vladimír Miauer
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Spoveï
bratislavského
sprievodcu
Ve¾a sa popísalo, ve¾a sa natoèilo a
porozprávalo o aktívnom cestovnom
ruchu na Slovensku, ale aj o jeho hlavnom meste - Bratislave. V dobrom èi v
zlom sa vyjadrujú tzv. kompetentné
osoby, ktoré nás zastupujú na miestach, reprezentujúc turistiku na
naom území.
Tieto osoby majú niekedy vedomosti o
cestovnom ruchu ako kôlkári o atómovej fyzike, a preto je situácia na naom
trhu taká aká je. Málokto si uvedomuje,
e výroky o fantastických monostiach a
potenciáloch Slovenska v cestovnom
ruchu sú prázdnymi reèami, ktorými sa
snaia zakrýva svoju neschopnos. A
práve tu prichádzam na koreò veci. Niekto nie je taký kompetentný, zodpovedný
a priamo zúèastnený na aktívnom cestovnom ruchu ako tí, èo ho najviac propagujú - samotní sprievodcovia.
Sprievodcovia - najmenej skloòovaná
profesia, osoby, ktoré nám a vám vedia
najviac poveda nieèo o aktívnom
cestovnom ruchu na Slovensku a hlavne
o Bratislave. Preèo sa kompetentné
osoby nepýtajú na názory spojené s
aktívnym cestovným ruchom práve týchto poslov pozitíva náho mesta? V Bratislave je ve¾ké mnostvo fundovaných a
kvalitných sprievodcov, ktorí prezentujú
nae mesto ako jeden z najkrajích skvostov v strednej Európe.
Ve¾a ¾udí si myslí, e to robíme iba pre
peniaze. Omyl, sprievodcovia nezarábajú také mnostvo peòazí, aby sa tým
mohli chváli. Sú aj sprievodcovia, ktorí
v tom vidia poslanie reprezentova Bratislavu pred zahraniènými návtevníkmi.
Ná úzky osobný styk so zahraniènými
turistami nám dáva monos najlepie
pozna ich súkromný názor o meste,
ktoré sme mu práve predstavili v celej
jeho kráse. My vieme najlepie posúdi,
èi má turistický ruch v Bratislave nejakú
budúcnos a hlavne, kde h¾ada nové
monosti reprezentovania a kde treba
urobi nápravy.
Bratislava ako jedno z najmladích hlavných miest v Európe má skutoène ve¾ký
potenciál monosti cestovného ruchu.
Predurèuje to hlavne jej blízkos k hraniciam s Rakúskom a Maïarskom. Moderné letisko, autobusová stanica, èi eleznièná stanica, ale hlavne ve¾ký osobný
lodný prístav na Dunaji. Iba loïami po
Dunaji k nám prilo v roku 2000 vye stotisíc turistov, ktorí si pozreli mesto v sprievode bratislavských sprievodcov, nehovoriac o spoloènostiach, ktoré sprostredkúvajú prehliadky mesta pre turistov prichádzajúcich autobusmi, vlakmi, èi autami. Nie sú to iba cestovné kancelárie, ale
aj súkromný vlastivedný sprievodcovia,
hotely, ale hlavne Bratislavská informaèná sluba. Priemerne mi vychádza asi tritisíc turistov na jedného sprievodcu, ktorý
sa venuje tejto èinnosti po celý rok, aj
keï hlavná sezóna trvá iba pol roka. Je to
teda dostatoèný poèet ¾udí na to, aby sa
mohol sprievodca zodpovedne vyjadri o
mienke turistov na nae mesto. Bude to
prekvapujúce, ale urèite mi dá kadý za
pravdu, e vo väèine prípadov, je ich
mienka o Bratislave ve¾mi pozitívna.
Roène sa sprievodcovského kurzu
zúèastòuje asi 30 a 40 ¾udí. Sprievodcovskú èinnos v skutoènosti prevádzkuje iba asi 60 sprievodcov. Apelujem na
vetkých, vnímajte nás ako ¾udí, ktorí
chcú dokáza, e Bratislava patrí medzi
európske skvosty a ako na osoby, ktoré v
praxi dokazujú to, o èom kompetentní
len rozprávajú.
Peter Malaschitz

Sluné eny
majú celulitídu
HIPPOKRATES
Celulitída sa stala straiakom, ktorý
pokazí nejednej ene dovolenku.
Èlánky o znamení pomaranèovej koe s
istotou manipulujú sebavedomie postihnutých smerom dolu. No tak, ako myse¾, aj
telo má svoju pamä. Patrí k nej vráska na
tvári rovnako ako celulitída na stehne,
ktorá je dokonca podmienená viac geneticky ako hriechmi v ivotospráve. Áno,
treba sa o seba stara, ale pre pocit radosti
a zdravia. Preto Hippokrates pozýva vetky eny na cvièenia, ktoré mierne odstránia celulitídu a výrazne pocit menejcennosti. Príïte vetky, ktoré ste zvedavé,
ako rôzne a zaujímavo sa dá cvièi, do
Hippokratesa 14.júna o 17.00 h na hodinové informatívne posedenie s cvièite¾kou a
lekárkou. Vstup zdarma.
(foe)

Atléti nechodia do Bratislavy zarába,
hradia sa im len letenky a ubytovanie
BRATISLAVA
O atletickom mítingu Cena Slovenska
Slovak Gold sme informovali u v
minulom èísle, poèas posledných dvoch
týdòoch sa vak udialo zopár zaujímavých vecí, ktoré stoja za zaznamenanie.
V prvom rade pribudli ïalie známe
mená, ktoré by mohli 11. júna priláka na
Pasienky záujemcov nielen spomedzi
fanúikov atletiky, ale aj divákov, ktorí
budú ma dos futbalového ialenstva
panujúceho v týchto dòoch na vetkých
kontinentoch... Medzi becami na 800
metrov sa napríklad objaví druhý z vlaòajích majstrovstiev Európy do 23
rokov Jensen z Belgicka, medzi skokanmi do výky sa predstaví hneï nieko¾ko
sluných pretekárov s výkonom nad 230
centimetrov - Frosen (Fínsko), Janku
(Èesko), Brajk (Rusko), ozajstnou lahôd-

kou by vak mala by bývalá majsterka
sveta v skoku do dia¾ky (Atény, 1997)
Ruska Galkinová. Tridsaroèná atlétka
sa predstavila aj na tohtoroènom halovom ampionáte starého kontinentu vo
Viedni a obsadila tam tretiu prieèku. Galkinová nepríde do náho mesta sama.
Sprievod jej bude robi vedúca pretekárka tohtoroèných tabuliek Ter-Mesrobianová, ktorá sa v tejto sezóne dostala cez
sedem metrov.
Bratislavských organizátorov poteil aj
záujem dvojnásobného drite¾a striebornej medaily z halových majstrovstiev
sveta Amerièana Campbella, ktorý by sa
chcel predstavi v behu na 400 metrov.
Dvadsaesroèný Amerièan tartoval u
nás u vlani a svoju disciplínu bezpeène
vyhral. Konkurenciu by mu mohli robi
traja finalisti z posledného svetového
ampionátu v Edmontone - Francúz

Raquil, Kanaïan Niemi a La Grange z
Juhoafrickej republiky.
Tradièný bratislavský míting, ktorého
predchodca bol Pravda - Televízia - Slovnaft, zápasí u nieko¾ko rokov s existenènými problémami. Riadite¾ mítingu
Imrich Ozorák napríklad prezradil, e tát
prispel na tohtoroèné podujatie pol miliónom, èo vraj vykrýva rozpoèet len na 1015 percent. ,,Hlavným sponzorom je
Medzinárodná asociácia atletických federácií, tvrdí, ,,máme aj slovenských sponzorov, ale ani jeden z nich sa nepriblíil k
výke, ktorou kedysi prispieval Slovnaft.
V tejto súvislostí je zaujímavé, e usporiadatelia môu najkvalitnejím zahranièným atlétom preplati len letenky a ubytovanie poèas pretekov. tartovné v súèasných podmienkach neprichádza do úvahy,
len prví traja z kadej disciplíny sa môu
tei na urèité finanèné prémie.
(mm)

V centre mesta pribudli koe s vrecúkami
PONÚKAME

Ekonomické poradenstvo,
vedenie JÚ a PÚ, miezd a DPH
na vysokej profesionálnej úrovni
pre novovzniknuté
ale aj zabehnuté firmy.
Tel.: 0904 425 767, 0908 420 055

DOMESTICA SR

H¼ADÁ

PRE SVOJICH KLIENTOV
- gazdinky na upratovanie,
vedenie domácností
- eny na opatrovanie detí
z Bratislavy a blízkeho okolia

STARÉ MESTO
Staré Mesto je ïalou mestskou èasou Bratislavy, v ktorej uviedli do
praxe peciálne odpadkové koe na
psie exkrementy. Prvých 16 koov sa
objavilo v týchto dòoch na zrekontruovanom Hviezdoslavovom námestí.
Doteraz sa v Starom Meste spoliehali
viac na èistenie verejných priestranstiev
od psích exkrementov pomocou peciálneho vysávacieho vozidla. V rámci projektu Pes a èistota mesta toto vozidlo
odstránilo z verejných priestranstiev Starého Mesta len za devä mesiacov minulého roku 9500 kg psích exkrementov,
èie 45 kg denne. ia¾, v tomto roku u
na prevádzku stroja nezostali finanèné

prostriedky. Rozhodli sme sa ís radej
cestou osvety a výchovy spoluobèanov,
povedala nám zástupkyòa starostu mestskej èasti Staré Mesto Bohdana Machajová, sama majite¾ka psa. Teraz u majitelia psov nemôu poveda, e na upratanie
po svojich miláèikoch nemajú podmienky. Po Hviezdoslavovom námestí umiestnime postupne ku chodníkom a k trávnatým plochám v správe mestskej èasti ïalie peciálne nádoby.
Odpadkové nádoby sú vybavené peciálnymi vrecúkami a lopatkami. Ich
vyprázdòovanie bude ma na starosti
VEPOS, miestny podnik verejnoprospených sluieb. Mimochodom, neupratanie verejného priestranstva po psích

exkrementoch sa kvalifikovalo ako poruenie nariadenia o dodriavaní èistoty na
verejnom priestranstve aj doteraz.
V súèasnosti evidujú v Starom Meste
celkom 1739 psov, ich reálny poèet je
vak pravdepodobne ete o èosi vyí. Z
celkového poètu registrovaných psov je
164 oslobodených od poplatkovej
povinnosti. Dôchodcovia platia za psa
100 Sk roène, je ich celkom 898. Za psa
so základným výcvikom poslunosti,
ktorý preiel výcvikom mestského psa v
Kynologickom klube pri Ekoiuvente, sa
platí roène 300 Sk. V súèasnosti je v Starom Meste 131 vycvièených psov.
Bená roèná sadzba za ostatných psov je
900 Sk roène.
(miv)
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Slovanistky
skonèili druhé
BRATISLAVA
Najvyia súa basketbalistiek pokraèuje aj v novom tisícroèí po starom. Majster stále sídli v Ruomberku
a zverenky Natálie Hejkovej valcujú
jedného súpera za druhým.
V boji o tohtoroèný titul sa im do cesty
postavil bratislavský Slovan, ale znovu to
bol súboj Dávida s Goliáom, ktorý sa
nemohol skonèi inak, ako víazstvom
SCP. Slovanistky vak nemusia smúti,
potvrdili svoje postavenie za bezkonkurenèným lídrom a v sumáre vetkých
troch finálových duelov si urèite neurobili hanbu. Teraz vak ide o to, aby sa funkcionári Slovana postarali aj o nadstavbu úèas belasých v niektorom z európskych
pohárov. Keby sa toti ambície vicemajstra konèili len pri slovenskom striebre,
bolo by to vzh¾adom na úroveò naej najvyej súae alostne málo...
(mm)

Pecze podpísal
BRATISLAVA
Èo sa na Pasienkoch epkalo u nejaký ten mesiac, to sa minulý týdeò
stalo skutkom. Novým trénerom futbalistov Interu sa stal Karol Pecze.
Skúsený harcovník, ktorý naposledy pôsobil v Turecku, voiel do slovenskej histórie v Trnave, kde sa mu podaril husársky kúsok. Takmer tri roky dral divácky
záujem v slovenskom Ríme vysoko nad
desatisícovou hranicou. Podobné ambície má aj na novom pôsobisku, kde by
chcel pritiahnu urèite viac fanúikov, ne
ich v posledných zápasoch prichádzalo na
omladené Pasienky.
(mm)

t.è. 6241 1148
www.domestica.sk

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

- BA I, Laučekova ul.,3-izb.,nezar.,loggia, 85m2,30 000 Sk/mes.

Prvých 16 odpadkových koov na psie výkaly bolo umiestnených na Hviezdoslavovom námestí, ïalie sa postupne objavia
v uliciach historického centra mesta. Zdá sa vak, e majitelia psov si túto drobnos nevimli a èerstvý trávnik na vynovenej Promenáde je plný psích výkalov, resp. tráva je u vypálená od psieho moèu. Zostáva dúfa, e psíèkari raz pochopia, e tie papierové vrecká nie sú na parádu, ale na výkaly ich psov...
FOTO - Vladimír Miauer

Predám dve skrine
masív - smrek
- 170/90/60, 180/60/60
- tyè na zavesenie
- polica, resp. zásuvka
Cena 4000 resp. 3500 Sk.
Pri kúpe oboch len 7000 Sk.
Vhodné na chalupu.
Tel: 0905 881 822

Gars., OV, Èmelíkova, 4.p., 20 m2
640 tis. Sk
820 tis. Sk
1-izb., DB, Buèinova, ( 40 m2 + loggia), 9/9p.
2 mil. Sk
2-izb., OV, Dobrovského, príz., 70 m2, zrek., vl. kúr.
1,6 mil. Sk
3-izb., OV, Jurigovo nám., 75 m2, 7/12p., nová kuch.
3-izb., OV, Jiskrova, 79 m2, 3/3p., tehla, balkón, vl. kúr. 1,92 mil. Sk
2,5 mil. Sk
3-izb., OV, Lazaretská, 90 m2, 1/1p., tehla, vl. kúr.
3,5-izb., OV, Gajova, 97,5 m2, zv. príz., tehla, zrek.
3,1 mil. Sk
5-izb., OV, Koická, 260m2 + terasa, podkrovie-mezonet 5,6 mil. Sk
RD - 5iz., ¼udová tvr, 247 m2, 2,2 á, novost., holobyt 6,59 mil. Sk
RD - 5iz., ¼udoví tvr, 232 m2, 2,2 á, novost., holobyt 6,29 mil. Sk
RD - Mariánka, 4 iz., 17á záhrada, è. uprav.
dohodou
SP - Borinka, 870 m2, VIS, stav. pov.
2,1 mil. Sk

Prenájom:

gars., Koická, zar., 35 m2
10 000 Sk/m.
1-izb., Cabanova, è. zar., 38 m2
8000 Sk/m.
1,5-izb., Rovníkova, zar.
10 000 Sk/m.
2-izb., Mariánska, zar., terasa, 60 m2, zrek.
20 000 Sk/m.+E
2-izb., Vazovova, nez., nový, balkón, 63 m2
650 EUR/m.
2-izb., Drotárska cesta, zar., zrek., lux., 6p., loggia 500 EUR/m.
2,5-izb., Hviezdoslav. nám., lux. zar., 5p., výah
1700 EUR/m.
3-izb., Bakoova, lux. zar., gará
800 EUR/m.
3-izb., Raèianska, zar., 76 m2
15 000 Sk/m.
4-izb., Bartokova, lux. nez., gará
22 000 Sk/m.
5-izb., Tichá, nez./zar., lux., mezonet, terasy 1800/2300 EUR/m.
5-izb., pitálska, zar.
1100 EUR/m.
èas RD - Dúbravka, nez., 3 izby, tandard
600 EUR/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
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Mexická dráma
o láske a smrti
v naich kinách
FILM
Vye dvojhodinový filmový thriller
Amores Perros - Láska je kurva reiséra Alejandra Gonzáleza Inárritu je
dramatickým opisom ¾udských túob
a cie¾ov, ale vypovedá aj o vplyve
nepredvídaných udalostí, moci lásky,
hovorí o smrti a rezignácii.
Ne¾ahký ivot ¾udí i psov v súèasnom
Mexiku spája viacero dejových línií a do
istého okamihu nezávislé osudy postáv.
Ich spoloèným menovate¾om je, ako to
u býva, láska. Zjednocujúcim prieseèníkom jednotlivých dejov je automobilová
havária, ktorá zmení ivoty vetkých
zúèastnených.
Snímka dostala viacero mexických
výroèných cien Ariel 2001, Ve¾kú cenu
v sekcii Týdeò kritiky na 53. MFF
Cannes 2000, nominácie na Oscara a
Zlatý glóbus pre najlepí cudzojazyèný
film.
(bd)

Diela sochára
Juraja Melia
v SNG

VÝSTAVA
V suteréne Esterházyho paláca SNG a
na nádvorí Vodných kasární otvoria
20. júna expozíciu Juraj Meli (dielo
1967 - 2002) a Kovadlina snov, predstavujúcu tvorbu významnej osobnosti slovenského moderného sochárstva.
Cie¾om kurátorov Kataríny Bajcurovej a
Aurela Hrabuického je ponúknu nový
poh¾ad na Meliovu tvorbu uplynulých
desaroèí. Meli predstavuje umelca
naliehavej výzvy, nového antiestetického", avak zároveò navýsos výtvarného prístupu k sochárskemu dielu, tvorcom objektov, prostredí, intalácií s ekologicky a spoloèensky polemickým
gestom.
Popri autorových známych sochárskych
dielach sú na výstave zastúpené aj menej
vystavované súbory vizuálnej poézie,
sochárske poznámky, najnovia tvorba
a dosia¾ nezverejnené kresby.
(bd)

najbliie vyjdú 20. 6.

Kam za kultúrou?

Videopríbeh How to become a great artist (Ako sa sta ve¾kým umelcom) návtevníkov výstavy urèite pobaví.

Galéria Priestor pripravila výroènú výstavu
VÝSTAVA
Galéria Priestor for Contemprary Arts
na Somolického ulici zaèína u tvrtý
rok svojej existencie. Poèas tohto obdobia sa v neve¾kých priestoroch galérie
odohralo vye tridsa výstav a nieko¾ko desiatok ïalích podujatí.
Od piatku je v Priestore naintalovaná
výroèná výstava s názvom Upside Down:
predstavuje domácich autorov, ktorí u v
galérii vystavovali a zahranièných umelcov, ktorí pracujú na príprave samostatných projektov. Návtevníci si budú
môc prezrie zväèa intalácie a videá,
prièom sa dá poveda, e u enských
autoriek je tematicky v popredí ich vnútorný svet a muskí umelci sa skôr sústreïujú na reflexiu okolitého diania. Èeská

výtvarníèka Veronika Bromová ponúka
vyobrazenie stolíka, podopieraného òou
samou, ktoré dopåòa báseò s erotickou
tematikou. Aneta Mona Chia pripravila
sériu videozáberov, v ktorej ena nevyberaným spôsobom nadáva divákovi. Hajnal Németh z Maïarska, Maria Pask z
Holandska sa prezentujú tie videoumením, rovnako ako Duan Zahoranský,
ktorý si vo svojom trojminútovom diele
Telenovela zobral na muku fenomén
bezduchej televíznej zábavy.
Deväminútový videopríbeh How to
become a great artist (Ako sa sta ve¾kým
umelcom) juhoslovanskej dvojice Vera
Veèanski a Vladimir Nikoliæ urèite pobaví aj tých, ktorí majú predsudky proti
súèasnému umeniu: nesmelému a neskú-

senému dievèau - zaèínajúcej výtvarníèke radí asertívny mladý umelec, ako preniknú medzi elitu tvorcov.
Na výstave sa ïalej predstaví Poliak
Zbigniew Liberta, Krassimir Terziev z
Bulharska a slovenskí autori Veronika
Binderová, Marek Kvetán a Marko
Blao.
Ako povedal riadite¾ galérie Juraj Èarný,
problémom, na ktorý má upozorni aj
názov terajej expozície, je finanèné
zabezpeèenie fungovania galérie: tak ako
väèina netátnych kultúrnych intitúcií
nemá ani Priestor dostatok peòazí na prevádzku. Tento rok bude aký, keïe
ministerstvo kultúry ani mesto existenciu
tohto priestoru na prezentáciu aktuálneho
umenia nepodporili.
Bohu Dúbrava

es dní tudentského divadla v Bratislave
DIVADLO
Bratislava sa opä stane dejiskom rozsiahleho divadelného podujatia: Istropolitana projekt - Medzinárodný festival vysokých divadelných kôl je jedinou prehliadkou v strednej Európe,
prezentujúcou pravidelne v dvojroèných intervaloch najlepie tvorivé
poèiny, ktoré v uplynulom období
vznikli na jednotlivých kolách.
Festival sa zaène v sobotu 15. júna a bude
sa hra es dní na javiskách viacerých
bratislavských divadiel - DPOH, Astorke
- Korzo'90 v priestoroch na Nám. SNP, v
Redute a Dvorane VMU. Hlavnou pro-

gramovou náplòou projektu, ktorý organizuje u od roku 1977 VMU, sú, prirodzene, predstavenia pre verejnos, v
rámci sprievodného programu sa vak
môu záujemcovia zúèastni aj na tvorivých dielòach pod vedením renomovaných zahranièných lektorov. Istropolitana
projekt netvorí len samotná prehliadka,
ale jeho súèasou sú aj výmeny a spoloèné divadelné aktivity vysokých kôl z
rôznych krajín poèas celého roku.
Tohtoroèný festivalový repertoár siaha od
klasických diel a po súèasnú drámu tudenti varavskej divadelnej akadémie
sa rozhodli pre Shakespeara, amsterdam-

ská umelecká kola si vybrala vizuálne
hudobné divadlo o podstate skleníkov hru dvojice autorov Jetse Batelaan a Elien
van den Hoek Skutoèné eny chodia
beha v pripláoch. Vnútri skleníka je
ena v dvojdielnych èervených atách,
zaujatá len svojimi rastlinami. Vonku prechádza bicyklista s takou plnou èakanky,
visiacou z kormidla . Na tohtoroènej
prehliadke sa ïalej zúèastnia tudentské
súbory z Kórey, Bulharska, Maïarska a, samozrejme, domáca VMU. Podrobný program nájdu záujemcovia na stránkach koly (www.vsmu.sk).
Bohu Dúbrava

n 11. júna o 19.06 bude v Divadle Aréna
taneèné predstavenie tudentov choreografie HTF VMU Bratislava a AMU
Praha, ktoré pripravila Asociácia súèasného tanca.
n V Mestskej kninici - Galérii Artotéka
je do 11. júna výstava kniných ilustrácií
Petra K¾úèika pod názvom Zlatý k¾úèik.
n MKS pripravilo v rámci Dní bavorskej
kultúry v Bratislave v èase od 11. do 14.
júna na Hlavnom námestí koncerty tudentov Konzervatória Richarda Straussa
z Mníchova.
n 14. o 11.00 a 15. júna o 19.06 hrajú v
Divadle Aréna v rámci Dní bavorskej
kultúry modernú rozprávku V hlbokom
tmavom lese.
n V SNG trvajú nasledujúce doèasné
výstavy: Akvizície SNG (1989 - 2001):
Moderné a súèasné umenie (Dvorana
MK SR, Esterházyho palác), ¼udovít
Fulla 2002 (Esterházyho palác), Majstrovské dielo zo zbierok SNG: Monogramista CZ - Posledný súd. Ikona, 1661
a Talianske inpirácie Ernesta Zmetáka
(Vodné kasárne), od 17. júna Európske
umenie 17. a 18. storoèia zo zbierok
GVU Ostrava (Vodné kasárne).
n 15. a 16. júna o 19.00 je v DPOH SND
premiéra hry W. Shakespeara Antonius a
Kleopatra.
n GMB pozýva na výstavy Jozef rámka: 2 x 15 = 18 a Dotyky a spojenia 9. 12.
1985 - 17. 11. 1989 (Mirbachov palác),
Civitates orbis terrarum: Grafické poh¾ady na mestá z prelomu 16. a 17. storoèia,
od 18. 6. Alfonz Mucha II a od 19. 6.
Cena Oskara Èepana (Pálffyho palác).
n 14. a 15. júna o 19.00 je na Malej scéne
SND premiéra hry T. Williamsa Maèka
na horúcej plechovej streche.
n Citadela - Centrum pre umenie, kultúru a vzdelávanie pozýva deti ma¾ova,
kresli a modelova v rámci tvorivých
dielní nazvaných Preporská rozprávka,
dòa 16. júna medzi 10.00 a 15.00 na spoloènom nádvorí Pálffyho paláca GMB a
VVU.
n 13. júna o 19.00 bude v Koncertnej
sieni Klarisky výroèné vystúpenie speváckeho zboru Comenius s dirigentom
Sergejom Mironovom.
n V K.F.A. Gallery na Karpatskej ulici je
do 20. júna výstava Klub 66 alebo Nová
slovenská architektúra.
n 14. júna sa v DK Lúky v rámci cyklu
Music club uskutoèní koncert slovenského rapu pod názvom Podzemie.
n Galéria fotografie Profil pripravila
expozíciu Filmový plagát - výber z fotografickej a filmovej plagátovej tvorby
slovenských a èeských autorov v rokoch
1960 - 2000.
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