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Predstavy mesta
a investorov
o Podhradí sa
ïalej spresòujú

Budovy
Mestského
múzea èakajú
na obnovu

BRATISLAVA
Budúcnos jednej z najlukratívnejích
lokalít v meste - Podhradia - sa opä
spresòuje. Poslanci mestského zastupite¾stva minulý týdeò schválili zadanie územného plánu zóny Podhradie.
Majite¾mi pozemkov v Podhradí sú u
dva roky dve súkromné firmy. Akciová
spoloènos J&T Global získala pozemok
v lokalite siahajúcej od súèasného autobazáru a po tri veiaky stojace pri vyústení tunela popod Hradný vrch. Lokalitu
ohranièenú na území od Nového mosta
po Rybársky cech vlastní spoloènos
Avant so sídlom v Luèenci¸ známa z
výstavby na Zámockej ulici. Bývalé
vedenie mesta pozemky v Podhradí predalo uvedeným spoloènostiam bez toho,
e by sa bliie pecifikoval charakter
monej zástavby na nich. Nové vedenie
mesta do celého procesu vstúpilo zaèiatkom minulého roku s tým, e túto chybu
napraví vypracovaním územného plánu
zóny Podhradie. Nasledoval komplikovaný schva¾ovací proces, ktorý minulý
týdeò vyústil do schválenia zadania
územného plánu zóny Podhradie. Ide o
materiál, ktorý má s prílohami pozostávajúcimi z pripomienok a vyjadrení
dotknutých organizácií 60 strán. Do
najmeních podrobností sa v òom rieia
vstupné ciele rozvoja tohto územia a
mnostvo poiadaviek, ktoré je pri òom
nutné repektova, charakter budúcej
novej zástavby nevynímajúc. V zadaní
územného plánu zóny je Podhradie rozèlenené na tyri sektory - Vydrica, Kúrie,
Zuckermandel a Nábreie. Nepoèíta sa tu
s novými výkovými dominantami a
budúci stavebník to nebude ma ¾ahké,
pretoe na tomto ve¾mi pecifickom
území je devätnás národných kultúrnych pamiatok a bude musie repektova ve¾ké mnostvo podmienok a pripomienok formulovaných pamiatkarmi a
urbanistami. Napríklad i tú, e budúca
zástavba nesmie by ruivým prvkom,
dominantou má naïalej osta Hrad a aj
po výstavbe nových budov musí by
vidite¾ná zeleò situovaná pod ním. Nikde
v Podhradí by nemal vyrás objekt s viac
ako tromi nadzemnými podlaiami (plus
podkrovie). V sektore nazvanom Kúrie
by nové budovy mohli ma ete o jedno
nadzemné podlaie menej. Iba v priestore v smere k trom veiakom pri tuneli
by poèet podlaí novostavieb mohol
postupne narasta, aj to s urèitými
obmedzeniami.
Po schválení tohto materiálu v mestskom
zastupite¾stve sa bude h¾ada obstarávate¾, ktorý vyhotoví územný plán zóny. Z
tohto podkladu u bude zrejmejie, èo
konkrétne bude moné na týchto vari
najcennejích pozemkoch v meste nakoniec vybudova.
(juh)

BRATISLAVA
K prioritám rozvoja mesta v rokoch
2004 - 2006 patrí aj pripravovaná
rekontrukcia Apponyiho paláca a
Starej radnice. Nároèná je u samotná
príprava obnovy historicky cenných
objektov.
V priestoroch budov, ktoré sa majú
rekontruova, je mnostvo zbierkových
predmetov Mestského múzea a depozitov. Aby vôbec bolo moné zaèa s
obnovou, je potrebné preskúma ich a
premiestni ich do náhradných priestorov situovaných v okrajových èastiach
mesta, ktoré sa najprv budú musie upravi, aby v nich bolo moné cenné predmety uskladni. Vyprata bude potrebné
aj priestory mestského archívu. Ako nám
povedal Cyril Vaòo, riadite¾ mestského
investora pamiatkovej obnovy Paming,
nasledova bude prieskum stavu samotných priestorov v budove Starej radnice,
Ungerovho domu, Paverovho domu a
Apponyiho paláca, ktoré dovedna tvoria
jeden prepojený komplex Mestského
múzea. Sú tam niektoré zaujímavé priestory, ktoré je koda vyuíva ako
sklad, uviedol a dodal, e niektoré z
nich by mohli by vyuité na iné, napríklad aj reprezentaèné, úèely.
Termín zaèatia samotnej rekontrukcie
ete nie je presne urèený, pod¾a C. Vaòa
je vak u teraz jasné, e je potrebná
oprava strechy, podkrovia, vonkajej
fasády, retaurovanie kamenných, kovových a drevených prvkov, ako aj úplná
rekontrukcia technickej infratruktúry elektrických rozvodov, rozvodov vody a
kúrenia. Taktie bude potrebné upravi
jednotlivé priestory pod¾a toho, aké bude
ich nové urèenie - ak sa napríklad rozhodne o vytvorení nových reprezentaèných priestorov, bude potrebné vytvori
aj ich zázemie. O ich budúcom vyuití
sa rozhodne na základe ich statického a
technického prieskumu, uviedol C.
Vaòo, pod¾a ktorého sa musí ete kona
aj súa na dodávate¾a projektovej dokumentácie.
Obnova objektov sa s najväèou pravdepodobnosou zaène ete v tomto roku s
tým, e ako prvá sa vymení strená krytina, èo je logické, pretoe sa tým
odstránia najväèie problémy, najmä
zatekanie. Opravi sa bude musie aj
kamenný sokel v èasti zo strany Hlavného námestia. Ïalí priebeh opráv
bude závisie od objemu finanèných
prostriedkov, ako aj - v prípade väèích
investícií - od èasu vydania prísluných
stavebných povolení.
Pod¾a C. Vaòa sa rekontruova bude
postupne, tak, aby v kadej fáze, ak to
bude technicky moné, ostala aspoò
èas expozícií k dispozícii pre verejnos.
(lau)

Blesky nad noènou Bratislavou výstine charakterizujú poèasie uplynulých týdòov a mesiacov, ktoré sa vyznaèovalo ove¾a
väèím poètom daïov, ale aj búrok, ne sú Bratislavèania zvyknutí. Ostáva len veri, e poèas prázdnin, ktoré sa práve zaèínajú, bude pra menej a koneène sa doèkáme dní, keï bude viac slnka.
FOTO - Boris J. Fugger

Osvetlené budú aj ïalie fasády v centre
STARÉ MESTO
Intalovanie nových prvkov iluminácie, teda osvetlenia fasád významných
objektov v historickom jadre mesta
postupne napreduje. V súèasnosti sa
práce sústreïujú na Primaciálny
palác.
Ako nám povedal Cyril Vaòo, riadite¾
mestského investora pamiatkovej obnovy Paming, od podujatia magistrátu
Bratislava pre vetkých, ktoré sa konalo 24. apríla, sú intalované nové svietidlá v podbrání a na prvom nádvorí
Primaciálneho paláca. Za predpokladu,
e k dispozícii bude dostatoèný objem
finanèných prostriedkov, by sa ete v
tomto roku mala realizova úprava ilu-

minácie na ïalích nádvoriach Primaciálneho paláca, na nádvorí a v podbrání
Starej radnice. V ïalej etape bude
nasledova Hlavné námestie, Primaciálne námestie a niektoré ulice v Starom
Meste.
Pri intalovaní nových prvkov iluminácie
sa bude viac ako doteraz dba, aby osvetlenie bolo primerané, èo doteraz nebolo
pravidlom - napríklad iluminácia hotela
Carlton je v porovnaní s inými dominantami na Hviezdoslavovom námestí, konkrétne budovami Slovenského národného divadla a Reduty, nieko¾konásobne
predimenzovaná. Nadmerne osvetlená je
aj budova Národnej rady SR v porovnaní
s Hradom.

Pod¾a C. Vaòa je vzh¾adom na tieto skutoènosti potrebné, aby bol vypracovaný
osobitný predpis, ktorý by aspoò rámcovo urèoval charakter (najmä intenzitu a
farebnos) iluminácie objektov na území
celej Bratislavy. Vypracovanie takéhoto
predpisu a jeho uplatòovanie v praxi by
prispelo k tomu, aby sa Bratislava zaradila k tým európskym mestám, ktoré
dokáu ilumináciu budov vhodným
spôsobom regulova.
Zisovali sme, preèo nesvieti iluminácia
Nového mosta, ktorú má na starosti
magistrátne oddelenie cestného hospodárstva. Vedúca oddelenia Eva Uhliariková nám na túto otázku nevedela odpoveda.
(lau)

Skúsenosti Viedne môu pomôc Bratislave
Situácia s parkovaním v Bratislave,
najmä v centre, je katastrofálna. Pri jej
rieení by mesto mohlo h¾ada inpiráciu v zahranièí. O tom, ako rieia problém s parkovaním v metropole Rakúska, sme sa pozhovárali s primátorom
Viedne Michaelom HÄUPLOM.
- Existuje systém spravovania parkovacích miest v rámci okresov celého viedenského okruhu (Gürtel), to znamená
nielen v tzv. centre. Vodiè dostane za
poplatok parkovacie povolenie, a tým
získava monos, nie vak istotu, parkova v centre. Zavedenie tohto parkovacieho systému pozitívne ovplyvnilo
dopravnú situáciu v centre Viedne, k
zlepeniu dolo najmä v plynulosti
dopravy. Samozrejme, v rámci tohto
systému poskytujeme v súèinnosti so
záujmami hospodárstva aj výnimky, pretoe chceme ma dopravu v meste pod

Ná rozhovor
kontrolou bez toho, aby sme pokodili
záujmy hospodárstva.
Akým spôsobom mesto Viedeò participuje na výstavbe verejných podzemných parkovacích garáí?
- Existujú tri spôsoby. Jednak u nás platí
pri výstavbe obytných domov urèitý
právny predpis, ktorý hovorí o parkovacích miestach a predpisuje výstavbu garáí alebo urèitého poètu parkovacích
miest. Druhým spôsobom je verejná podpora výstavby garáí a po tretie, mesto
Viedeò zabezpeèilo výstavbu tzv. ¾udových garáí, ktoré sa od ostatných garáí
odliujú tým, e parkovacie miesto v nich
by malo stá mesaène menej ako 1000
ilingov v starej mene. Môem vám
poveda, e výstavba garáí je vo Viedni

obzvlá ob¾úbená téma, jedni ju bezpodmieneène chcú, iní zase poadujú, aby sa
nestavali vôbec iadne garáe. Neustále a
dlhodobo sa týmto problémom zaoberáme a zamestnáva aj ostatných mojich viedenských kolegov.
Aké opatrenia vo Viedni robíte, aby
autá neparkovali na chodníkoch?
- V zásade je vo Viedni parkovanie na
chodníkoch zakázané. Existuje vak urèitý obmedzený poèet miest oznaèených
príslunými plonými dopravnými znaèkami, na ktorých sa v urèitých prípadoch
smie stá. Vo Viedni máme vlastnú
dozornú slubu, ktorá dohliada na pokojný priebeh dopravy, ale pod¾a mòa je
potrebné podrobi otázku dozoru nad
dopravou vo Viedni zásadnej reforme,
pretoe jej organizácia z môjho poh¾adu
v súèasnosti nefunguje optimálne.
Zhováral sa Juraj Handzo

BRATISLAVA
Minulý týdeò bola ukonèená kompletizácia hlavného mostného po¾a piateho mosta cez Dunaj, na ¾avom brehu
Dunaja. V uplynulých dòoch osadili
chýbajúce vrcholové dielce v oboch
oblúkoch.
Tým máme oblúky dokonèené a k úplnosti kontrukcii chýba len prieène stuenie, ktorého posledný dielec príde na
stavbu v najbliích dòoch, povedal
nám Ladislav Csáder, generálny riadite¾
akciovej spoloènosti Metro Bratislava,
ktorá je investorom výstavby. Zaujímalo
nás, kedy sa uskutoèní vari najdôleitejia operácia - presun a osadenie celej 231
metrov dlhej mostnej kontrukcie na pilier èíslo 10 v koryte Dunaja. Termín
otoèenia oce¾ovej kontrukcie hlavného

mostného po¾a nad Dunaj budeme spresòova v prvej polovici júla, keï budeme
ma úplnú dokumentáciu k tejto operácii, uviedol L. Csáder. Okrem technickej pripravenosti celej kontrukcie a
vetkých pomocných zariadení treba
zoh¾adni aj poiadavky plavby na
Dunaji a vplyv budú ma klimatické
podmienky a stav hladiny Dunaja.
Na stavbe sa momentálne realizujú aj
ïalie práce. Po vybetónovaní piliera è.
10 v koryte Dunaja sa pripravuje montá
pomocných kontrukcií na otoèenie
mosta a zaèína sa s rozoberaním umelého ostrova. Po dokompletizovaní oce¾ovej kontrukcie hlavného po¾a sa zaène
montá závesov, ktoré sa u na stavbe
zostavujú. Na pravom brehu Dunaja
pokraèuje montá polí v inundácii, na

¾avom brehu pokraèujú práce na estakáde a kolektoroch Koickej ulice a súvisiace prekládky ininierskych sietí.
Ako ïalej kontatoval L. Csáder, hlavné
práce pokraèujú pod¾a prijatého harmonogramu, 7- a 10-dòový sklz vznikol v
dodávkach dielcov oce¾ovej kontrukcie.
Na pristavenie súlodia, na ktorom sa
bude most otáèa, je potrebné koryto v
týchto miestach prebagrova, uviedol L.
Csáder. Vzh¾adom na pochybnosti o
stave brehového opevnenia sme zaèali s
jeho overovacím odkrývaním v predstihu. Bohuia¾, nae obavy sa potvrdili,
brehové opevnenie v týchto miestach je v
nevyhovujúcom stave. Preto sme ho
museli prisypa a budeme ho spevòova
mikropilótami. A potom prikroèíme k
prebagrovaniu koryta.
(juh)

Obidva oblúky kontrukcie hlavného mostného po¾a mosta Koická sú u dokonèené.

FOTO - TASR

Problémom sú aj cyklisti a korèuliari
BRATISLAVA
Okrem nedisciplinovaných vodièov
pohyb chodcov v peej zóne niekedy
saujú aj príli rýchlo jazdiaci cyklisti a korèuliari. Ukazuje sa, e aj pre
nich je nutné stanovi urèité pravidlá.
Ako upozoròujú v listoch nai èitatelia,
stávajú sa prípady, e cyklisti alebo korèuliari svojou riskantnou jazdou v
úzkych uliciach peej zóny ohrozujú
okoloidúcich, prièom neraz ich míòajú
vo vzdialenosti nieko¾kých centimetrov.
Pre cyklistov a korèuliarov v peej zóne
platí pravidlo, e rýchlos jazdy by mali

prispôsobi rýchlosti ¾udskej chôdze, to
znamená pä kilometrov za hodinu,
povedal nám hovorca Mestskej polície
Peter Pleva. Mestskej polícii zatia¾ konflikty korèuliarov a cyklistov s chodcami
hlásené neboli. Predpokladám, e ak sa
takéto prípady stali, obe strany si to
medzi sebou vyrieili dohovorom.
Pod¾a slov P. Plevu mestská èas Staré
Mesto uvauje o prijatí veobecne záväzného nariadenia, ktoré by pohyb cyklistov a korèuliarov v peej zóne regulovalo. Zatia¾ iadny takýto predpis neexistuje, kontatoval.

KRTKOVANIE

PORTO PARKET P&M

ÈISTENIE DOMOVÝCH A BYTOVÝCH
ODPADOV, KANALIZÁCIE,
STRENÝCH ZVODOV
Tel.: 0915 121 204, 0905 399 844
NONSTOP

Parkety - rekontrukcia starých,
pokládka vetkých druhov nových,
brúsenie, lakovanie, predaj.
Korkové podlahy, vyrovnávanie.
( 0903 28 29 39, 0903 59 13 89

Rozdiel medzi zahraniènými cyklistami
a naincami je vidite¾ný na prvý poh¾ad.
Zahranièní návtevníci mesta pred vstupom do peej zóny slune zídu z bicykla
a tlaèia ho ved¾a seba, nai sa vak väèinou rútia hlava-nehlava, akoby peia
zóna patrila im. ia¾, nemáme iadne
páky, ako tento problém riei, povedal
P. Pleva. Ako dodal, nevie o tom, e by v
peej zóne dolo v súvislosti s pohybom
cyklistov a korèuliarom k zraneniu. V
tomto smere je pod¾a jeho slov problémová dunajská hrádza, kde je ich výskyt
znaèný.
(ver)

pièkové hry a rýchly internet
40 PC + PlayStation 2
Záruka kvalitnej zábavy
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*do 30. 7. 2004 viac na www.igames.sk

BRATISLAVA
Do roku 2006 sa má na dopravu vynaloi pä miliárd korún (najväèiu èas
prostriedkov si vyiada výstavba mosta
Koická a dia¾nic), na bývanie 640 miliónov korún. Vyplýva to z programu
rozvoja mesta na roky 2004 - 2006.
Na plnení programu sa podie¾ajú jednotlivé sekcie a oddelenia magistrátu, mestské organizácie a mestské èasti. Generálny investor Bratislavy, mestská investorská organizácia, pripravuje a realizuje
rozvojové stavby v oblasti dopravy a
bývania. GIB sa podie¾a v oblasti dopravy na príprave a realizácii stavieb v objeme 1,05 miliardy, v oblasti bývania v
objeme 400 miliónov korún. Pre nás to
znamená zabezpeèi prípravu a realizáciu
viac ako 50 stavieb, povedal nám Kamil
Beladiè, poverený riadením GIB. Prioritne sa zabezpeèujú väèie stavby, ktoré
rieia dopravu z h¾adiska celomestského,
ale aj stavby pre jednotlivé mestské èasti.
Spolufinancovanie mestských èastí na
príprave stavieb urých¾uje ich prípravu.
Ako dodal, v oblasti bývania sa v roku
2005 oèakávajú zmeny v podpore od
tátu. Dnes je aké odhadnú, ko¾ko
bytov (nájomných, okrem u rozostavaných 95 bytových jednotiek na Janotovej
ulici), bude zaèatých v roku 2005. V príprave je 100 bytových jednotiek. Z väèích dopravných stavieb K. Beladiè spomenul prípravu cestných stavieb Rybnièná II. etapa a Na pántoch. Komunikácie
sú v katastrálnom území mestských èastí
Vajnory a Raèa. Dnes u je v prevádzke I.
etapa Rybniènej ulice. Stavba má zlepi
dopravný vstup do mesta zo severovýchodu a vylúèi akú dopravu z Vajnor.
Predåením Rybniènej ulice a po bývalé BEZ a tátnu cestu èíslo 502 (Raèa Svätý Jur - Pezinok) sa vytvorí bezpeènejia preprava v tomto úseku a zlepí sa
príjazd na dia¾nicu cez dia¾nièný privádzaè nad cestou na Senec, vysvetlil K.
Beladiè, pod¾a ktorého sa sprevádzkovaním tejto èasti komunikácie (2006-2007)
zníi dopravná záa cez Raèu a po
Raèianske mýto.
Novou komunikáciou Na pántoch
(súbenou so eleznicou Bratislava Trnava) v úseku od Mäsokombinátu
Kabát po ulicu Pri ajbách (Východná
stanica) sa docieli vylúèenie akej
nákladnej dopravy do priemyselného
areálu v Raèi z Púchovskej ulice, sèasti sa
zlepí i ivotné prostredie a vytvorí sa
predpoklad pre ïaliu výstavbu v priestore komunikácie. Po sprevádzkovaní tejto
komunikácie bude nákladná doprava z
komunikácie Pri ajbách vylúèená.
Ve¾ký význam pre odbremenenie èasti
dopravy z Bajkalskej ulice bude ma predåenie Tomáikovej ulice v úseku Zátiie. V súèasnosti sa robia prieskumné a
konzultaèné èinnosti, uviedol K. Beladiè. Ako upozornil, dosia¾ nie je rozhodnuté o zruení eleznice po stanicu Filiálka. Príprava bude v dvoch alternatívach.
Vyústenie tejto èasti Tomáikovej bude
na Raèianskej, v mieste èerpacej stanice
pohonných hmôt Slovnaft.
(lau)

Práce na stavbe piateho mosta cez Dunaj
sa práve dostávajú do rozhodujúcej fázy

Kupón na 30 min. ZADARMO*

Na rozvoj
dopravy pôjde
pä miliárd
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Cestovný ruch
v Bratislave
postupne rastie
BRATISLAVA
Ambíciou súèasného vedenia mesta je
urobi Bratislavu atraktívnejou z
h¾adiska cestovného ruchu. Analýzy
svedèia o tom, e ob¾uba naej metropoly síce rastie, turisti ju vak naïalej
navtevujú iba nakrátko.
Údaje o celkovom poète návtevníkov
mesta nie sú dostupné a k dispozícii ich
nemá ani magistrát. Informácie o poète
prenocovaní vak naznaèujú, e v
posledných rokoch sa neustále zvyujú zatia¾ èo napríklad v roku 1998 v Bratislave prenocovalo necelých 425-tisíc
osôb, v roku 2003 ich u bolo vye 510tisíc. Vo veobecnosti platí, e poèet prenocovaných turistov stúpa, poèet prenocovaných domácich klesá. Poèet ubytovacích zariadení v meste od roku 1998,
keï ich bolo 56 (k dispozícii v nich bolo
7348 lôok), vzrástol - v roku 2003 ich
u bolo 74 a ich kapacita bola 8364
lôok. Èo sa od roku 1998 prakticky
nezmenilo, je priemerná dåka pobytu
turistov v meste, ktorá je stále na úrovni
krátkodobého cestovného ruchu, teda
menej ako tri dni.
A 91 percent návtevníkov Bratislavy
tvoria Európania, pä percent návtevníkov prichádza z Ameriky, tyri percentá
z ostatných èastí sveta. Rozmach turizmu
sa prejavuje aj na leteckej preprave: od
roku 2001 sa podstatne zvýil poèet liniek európskych leteckých prepravcov
spájajúcich Bratislavu s inými krajinami
i poèet cestujúcich. Zatia¾ èo v roku 1994
registrovali na bratislavskom letisku
necelých 130-tisíc osôb prepravených na
medzinárodných linkách a necelých 15tisíc na vnútrotátnych linkách, v roku
2003 u tieto èísla stúpli na takmer 448tisíc na medzinárodných a vye 32-tisíc
na vnútrotátnych linkách. Najnovie
údaje svedèia o ïalom enormnom raste
leteckej dopravy - za prvé tyri mesiace
tohto roka bol v porovnaní s tým istým
obdobím minulého roku cez bratislavské
letisko prepravený takmer 3,5-násobok
cestujúcich.
V minulom roku sa zvýili príjmy mesta
plynúce z poplatkov za pobyt v mieste
sústredeného cestovného ruchu - kým v
roku 2002 to bolo vye 3,3 milióna
korún, vlani to u bolo 31,7 milióna. Toto
zvýenie vak bolo dôsledkom zmeny
legislatívy. Èísla za január a apríl 2004,
keï príjmy z miestnych poplatkov predstavovali vye 8,8 milióna korún, opä
naznaèujú mierny nárast.
Príjmy z turizmu veobecne smerujú predovetkým do základných sluieb
cestovného ruchu, ktoré poskytuje
komerèná sféra.
(lau)

Cenník reklamy

nájdete aj na internete
www.bratislavskenoviny.sk

STAVEBNÉ BYTOVÉ DRUSTVO BRATISLAVA I

PALACKÉHO 24

811 02 BRATISLAVA I

Vám v rámci rozírenia kapacity v oblasti

VÝKONU SPRÁVY

ponúka poskytovanie sluieb súvisiacich s uívaním
a prevádzkou domu (bytov), nebytových priestorov a garáí
l 45-roèná prax v poskytovaní sluieb l výkon správy v Starom Meste (okres I)
a Petralke l v naej správe 3000 bytov l tandardné a nadtandardné sluby
l èinnos zaloená na vzájomnej dôvere a spokojnosti s poskytovanými slubami l v prípade záujmu poskytneme ponukový list

ROZHODNITE SA - NESKLAMEME VÁS
Kontakt: 02/5441 5728

tel./fax: 02/5441 7510

e-mail: sbd1@stonline.sk
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V centre sa
chystá zmena
parkovania

Správy z podsvetia
RUINOV
NA TRENÈIANSKEJ ULICI vylúpil
zlatníctvo zatia¾ neznámy lupiè. Voiel
do predajne, vystrelil na tyridsaosemroèného predavaèa a v priebehu nieko¾kých sekúnd uiel aj so perkami v hodnote tyridsatisíc korún. Predavaèa trafil do tváre a spôsobil mu ve¾mi váne
zranenie. V èase lúpee v predajni zlatníctva nikto nebol, v zadnej miestnosti
vak bola druhá predavaèka, ktorá privolala políciu hneï potom, ako poèula
výstrel.
PODUNAJSKÉ BISKUPICE
NA PODUNAJSKEJ ULICI na sídlisku Medzijarky dvaja neznámi páchatelia,
ktorých popis polícia získala vzápätí,
zastrelili Jozefa S., oznaèovaného za
bossa bratislavského podsvetia. Jozef S.
vychádzal zo stávkovej kancelárie, keï
mu neznámi páchatelia vystrie¾ali zozadu do hlavy celý zásobník pitole, pravdepodobne kalibru devä milimetrov.
Polícia po nich intenzívne pátra.
KARLOVA VES
NA KOLÍSKOVEJ ULICI pristihol
Frantiek, ktorý sa vracal domov aj s
troma priate¾mi, v byte neznámeho zlodeja. Vyruený mu, ktorý sa dostal do
bytu na druhom poschodí cez balkón, sa
zaèal správa agresívne. Frantika ohrozoval noom, rozbíjal nábytok bejzbalovou palicou a z bytu uiel. Frantiek aj s
priate¾mi sa rozbehli za ním a nevítaného návtevníka na Melièkovej ulici zadrali. 19-roèný Marián po vznesení obvinenia z trestného èinu krádee putoval do
policajnej cely.
NA MOLECOVEJ ULICI vystrájali
dvaja mladíci. Pokodili novinový stánok, reklamnú tabu¾u a chladnièku na
nápoje. Demontráciou agresivity pokraèovali na Jurigovom námestí, kde rozbili
èelné sklo tam zaparkovaného auta. To
u obèania privolali políciu. Hliadky v
okolí nali aj iné vozidlá s pokodeným
èelným sklom. Policajti 18-roèného
Lukáa a o rok mladieho Frantika zadrali a predviedli.
PETRALKA
NA BULÍKOVEJ ULICI horelo osobné motorové vozidlo Audi A4. Pri poiari, ktorý lokalizovali hasièi, boli pokodené i dve susedné vozidlá. Nie je vylúèené cudzie zavinenie. Celková hmotná
koda sa odhaduje na 720-tisíc korún.
NA GESSAYOVEJ ULICI horeli pivnièné kobky. Vyetrovate¾ príèin poiarov sa predbene vyjadril, e oheò bol
zaloený úmyselne. Prípadom sa zaoberá
polícia.
NOVÉ MESTO
NA VAJNORSKEJ ULICI v podzemných garáach vyuil zlodej skutoènos,
e 41-roèný Frantiek po opustení
kody Fabia nechal na sedadle kufrík s
notebookom. Zlodej sa vlámal do vozidla a prenosný poèítaè za 60-tisíc korún
odcudzil.
(ver)

Nariadenie o terasách v peej zóne sa
nedodriava, sú väèie ako by mali by
STARÉ MESTO
Poèas tohtoroènej sezóny mali letné
exteriérové terasy retaurácií a kaviarní v peej zóne v centre mesta vyzera inak ako dosia¾. Veobecne záväzné nariadenie, ktoré prijali staromestskí poslanci, sa vak nedodriava.
Podmienky urèuje veobecne záväzné
nariadenie o peej zóne, ktoré okrem
iného stanovuje, e prevádzkovatelia letných terás (ich oficiálny názov je exteriérové sedenia) sú povinní zabezpeèi, aby
na ulici zostal priestor pre vozidlá s povolením na vjazd do peej zóny. Mestská
èas túto problematiku rieila viackrát,
vlani sa jej poslanci zaoberali aj materiálom nazvanom Zásady umiestòovania
sezónnych exteriérových sedení v historickom jadre Bratislavy. Ten okrem iného
presne vymedzuje, aká môe by ve¾kos
zabratej plochy verejného priestranstva,

aká môe by minimálna vzdialenos
obrysu zabratej plochy od proti¾ahlej
budovy, resp. medzi dvomi proti¾ahlo
umiestnenými obrysmi zabratých plôch.
Aká je vak prax? Na mnohých miestach
v peej zóne zaberajú letné terasy evidentne viac miesta, ne by mali. Asi najvypuklejie sa predimenzovanie terás nielen na úkor vozidiel s povolením, ale
najmä na úkor chodcov, predovetkým
mamièiek s koèíkmi, ako aj turistov, ktorým zakrývajú výh¾ad na fasády historických objektov - prejavuje na Michalskej ulici. Na uliciach v historickom
centre dokonca vidno èiary vyznaèené
modrou farbou zrejme pracovníkmi
miestneho úradu, urèujúce, pokia¾ môe
exteriérové sedenie siaha - letná terasa
vak vyènieva do ulice aj o meter viac,
ne by mala. Majitelia a prevádzkovatelia retauraèných zariadení si oèividne

zo veobecne záväzného nariadenia
akú hlavu nerobia.
Ako túto situáciu riei mestská èas? Za
takéto konanie sú prevádzkovatelia sankcionovaní blokovými pokutami vo výke
1000 korún, uviedol vicestarosta Starého Mesta Andrej Petrek. Vyiu pokutu
je moné uloi len v správnom konaní,
ktoré je zdåhavé, pretoe pokutovaný sa
môe odvola. Je prekvapujúce, e Krajský pamiatkový úrad odmieta vydáva
záväzné stanoviská s tým, e je to vecou
mestskej èasti. Budeme iniciova stretnutie s riadite¾om Krajského pamiatkového
úradu, aby sme si stanoviská vyjasnili.
Napriek tomu ostáva faktom, e mestská
èas má páky na to, aby presadila
dodriavanie svojich veobecne záväzných nariadení. Chce to len dôslednejí a
tvrdí prístup.
(lau)
FOTO - Oto Limpus

Podchod na stanici je hanbou mesta
STARÉ MESTO
Hlavná eleznièná stanica je jednou zo
vstupných brán do hlavného mesta
Slovenska. Prvé dojmy návtevníkov
naej metropoly kazí otrasný vzh¾ad
podchodu s eskalátormi vedúceho od
stanice k zastávke elektrièiek.
Vytrhané stropné podh¾ady, ktorých
èas vo¾ne visí nad hlavami okoloidúcich chodcov, porozbíjané svietidlá,
pina, steny pokryté výtvormi sprejerov
- to vetko navodzuje v èloveku dojem,
e sa ocitol v akejsi bohom zabudnutej
periférii a nie na jednom z najvýznamnejích dopravných uzlov v celej republike. Priestory ostatných vstupných brán

do mesta, èi u ide o letisko, osobný prístav alebo autobusovú stanicu na Mlynských nivách, sú udriavané - preèo sa
to nedá dosiahnu aj na hlavnej elezniènej stanici?
Pri snahe zisti, kto je za tento priestor
zodpovedný a kto by ho mal da do poriadku, sme sa logicky obrátili najprv na
Dopravný podnik Bratislava. Tam nám
vak tvrdili, e majú v správe iba samotnú zastávku a tra elektrièiek, nie vak
podchod s eskalátormi. Vedúca magistrátneho oddelenia cestného hospodárstva Eva Uhliariková naopak vyhlásila,
e majú v správe iba eskalátor, nie vak
ostatné zariadenia podchodu. Sporíme

sa o to u nieko¾ko rokov, povedala
nám. Podchod nemáme v správe my, ale
dopravný podnik - a ten musí investova
do jeho opráv.
Nech u má inkriminovaný podchod na
starosti ktoko¾vek, je nanajvý iaduce,
aby sa prestal vyhovára a dal ho do
poriadku. Jeho vzh¾ad je toti skutoène
otrasný a nieèo podobné urèite nenájdeme v iadnej inej európskej metropole.
Na stav podchodu týmto verejne upozoròujeme aj primátora Andreja Ïurkovského, ktorého zároveò vyzývame, aby
sa osobne zasadil o odstránenie tejto
hanebnej kvrny na tvári hlavného
mesta.
(ver)

STARÉ MESTO
Podmienky na parkovanie v centre
mesta sú naïalej zloité. V doh¾adnej
budúcnosti sa majú prija niektoré
ïalie konkrétne opatrenia, ktoré by
mali situáciu zlepi.
Na týchto opatreniach pracuje Koordinaèná skupina pre systém tvorby parkovacej
politiky, ktorú tvoria zástupcovia mestskej
èasti Bratislava - Staré Mesto, magistrátu,
tátnej a mestskej polície, Bratislavskej
parkovacej sluby, správcu komunikácie a
dopravnej komisie. Koordinaèná skupina
sa 23. júna zaoberala projektom mobil
parkingu, novej sluby, ktorej princíp spoèíva v tom, e vodiè auta si bude môc
poslaním SMS prostredníctvom mobilného telefónu predplati parkovacie miesto.
V praxi by to vyzeralo tak, e vodiè vyle
na prísluné èíslo SMS správu, v ktorej
uvedie, kde a na ako dlho chce zaparkova. Vzápätí mu príde odpoveï, èi vo
vybranej lokalite je vo¾né miesto, a ak nie
je, kde najbliie od zvolenej lokality
môe zaparkova. Zúètovanie tejto operácie by sa malo odrazi na úète za mobilný
telefón volajúceho zákazníka a peniaze za
parkovanie by mali prís na úèet prevádzkovate¾a, resp. správcu parkoviska. Pod¾a
informácií z Bratislavskej parkovacej
sluby by v septembri mal by ukonèený
návrh analýzy, v ktorej sa má navrhnú,
akým spôsobom je v Bratislave moné
takýto systém uvies do ivota. Nedorieené sú zatia¾ otázky koordinácie oboch
mobilných operátorov a budúceho prevádzkovate¾a. Vypísanie konkurzu na prevádzkovate¾a tejto sluby bude moné, a
keï o òom rozhodne prísluný orgán.
Malo by sa tak sta na základe spomenutej analýzy, v ktorej sa rozoberú aj skúsenosti s podobnými systémami zo zahranièia, napríklad z Budapeti, Záhrebu a
Viedne.
Koordinaèná skupina sa zaoberala aj
dopravou Námestí SNP. Dòa 17. júna od
7. do 18. hodiny bol vykonaný na ôsmich
stanovitiach prieskum neiaduceho
tranzitu cez Námestie SNP spôsobom
zápisu evidenèných èísel prechádzajúcich vozidiel, prièom sa sledovalo aj to,
ktorým smerom sa vozidlá uberajú po
opustení námestia. Záujmom je objem
dopravy na námestí zníi, aj keï jej
úplné vylúèenie nebude moné. Snahou
je vylúèi tzv. èistý tranzit napríklad zo
tefánikovej ulici cez námestie SNP a
túrovu ulicu do Petralky alebo zo tefánikovej cez Námestie SNP na Americké námestie. Cie¾om prieskumu bolo zisti, ko¾ko vozidiel cez Námestie SNP
prejde bez toho, aby sa tu zastavili, a zvái opatrenia, ako ich poèet zníi a odlíi iaduci a neiaduci tranzit. Analýza
bude hotová do konca augusta.
(lau)

KIA SLOVENSKO OZNAMUJE:
KIA Slovensko, s. r. o.

Vzhľadom k poklesu dovozného cla sme pristúpili
k zníženiu cien všetkých našich modelov.

GENERÁLNY PARTNER
Slovenského olympijského
výboru a Olympijského
Top Tímu - Atény 2004

Neváhajte a kontaktujte svojho najbližšieho predajcu!
• KIA Rio kombi zníženie až o 25 000,- Sk

• KIA Carnival zníženie až o 64 000,- Sk

• KIA Opirus zníženie až o 56 000,- Sk

• KIA Sorento zníženie až o 57 000,- Sk

• KIA Carens zníženie až o 90 000,- Sk

• KIA Pregio zníženie až o 70 000,- Sk

• KIA K-2500 zníženie až o 49 000,- Sk

www.kia.sk, info@kia.sk
KIA Slovensko, spol. s r. o., Tuhovská 5, 831 07 Bratislava, tel. 02/49 29 43 00, fax 02/49 29 43 01

Mestská polícia
si priestupky
nevíma

www.ford.sk

LIST ÈITATE¼A
Ete pred úpravou Mostovej ulice pri
boènom vchode do Reduty sme dostali, ja a iní návtevníci, odchádzajúci z
koncertu, riadnu dávku výfukových
plynov a hluku zo starej kodovky,
ktorá tam èakala so zapnutým motorom na pasaierku.
Potom auto aj s posádkou doslova preskoèilo 2 schody vyvýeného chodníka, s
rachotom dopadlo na tra elektrièky a
napriek svojmu veku dokázalo v jazde
pokraèova - a to pred poh¾admi policajtov, ktorí práve ili ve¾mi pomaly v aute
mestskej polície po trati elektrièky. Vyzeralo to ako z amerického filmu, len s tým
rozdielom, e policajné auto nezaèalo
naháòa odváneho vodièa. A preèo aj,
veï ete nikto nehlásil na centrálu mestskej polície nejaký priestupok! Hliadka
mestskej polície má asi inú pracovnú
náplò, aká sa od obèanov oèakáva, alebo
má iný, svoj interný výklad dopravných
predpisov.
O tom je aj druhá èas môjho listu, ktorá
ilustruje, e v obvode Bratislava II mestská polícia nepracuje lepie ako v Starom
Meste a neriei ani oznamované priestupky. Avak jej spolupráca so starostom a poslancami miestneho zastupite¾stva je iná ako v Starom Meste.
Za tyri roky som nahlásila na Dopravný
inpektorát Bratislava II asi 600 priestupkov nedovoleného státia áut v okolí
môjho domu, ktoré boli dôsledne rieené
v priestupkovom konaní, a prilo k
náprave. Za celý tento èas pracovníci
Okresnej stanice Mestskej polície Bratislava Ruinov zasiahli len raz na zaèiatku a potom ignorovali moje hlásenia
priestupkov, alebo ich komentovali takto:
No a èo keï tam autá stoja, nemôete
poèka, veï o hodinu odídu, alebo iní
obèania nám to nehlásia, tak buïte aj vy
tolerantná vzh¾adom na zlú situáciu s
parkovaním v Bratislave, alebo tieto autá
netvoria prekáku v ceste, a na chodníku
predsa môu stá, alebo tak choïte na
dedinu, keï vám to prekáa, my máme
inú robotu, alebo starosta Kuboviè nám
zakázal hliadkova na tomto mieste z
morálnych dôvodov. Od vtedajieho
zástupcu náèelníka v Ruinove som zistila podstatu morálnych dôvodov.
Mestská polícia hneï pri svojom prvom
rieení priestupkov nasadila papuèe aj
na autá poslancov ruinovského mestského zastupite¾stva, ktorí potom nielene nezaplatili pokutu, ale vybavili cez
starostu u náèelníka univerzálne povolenie nedovoleného státia. Vec sa vyrieila, ale nie pomocou mestskej polície,
ale vïaka primátorovi a nezaujatým pracovníkom Magistrátu Bratislavy.
Dobrina Garvanská, Ruinov
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Luxusná retaurácia WEST je priemerná
V hoteli West na bratislavskej Kolibe
sme sa ocitli u po druhý raz - pred
piatimi rokmi, keï sme hodnotili prvú
mexickú retauráciu v Bratislave El
Paso. Odvtedy vak v meste vznikli
ïalie retaurácie s mexickou kuchyòou a tak na Kolibe nedávno otvorili
retauráciu WEST, ktorá okrem výberu z ponuky El Paso ponúka aj peciality zo slovenskej, èeskej, rakúskej,
maïarskej, francúzskej a talianskej
kuchyne.
Keïe sa zmenil charakter kuchyne,
zásadne sa zmenil aj interiér retaurácie.
Dlaba a mramorové stoly s lesklými
nerezovými nohami vyvolávajú v interiéri pomerne chladnú atmosféru, ktorá je
ete umocnená výkonnou klimatizáciou.
Naopak lté závesy na na ve¾kých
oknách a lté stolièky vnáajú do retaurácie trochu tepla. Za zmienku stojí aj
tmavý drevený krov, ktorý sa k zariadeniu retaurácie moc nehodí, je vak dos
vysoko, take si ho mono ani nevimnete. Na stenách visia rozmerné grafiky s
motívmi dominánt Bratislavy, Prahy,
Viedne, Budapeti, Paría a Ríma - tie
dopåòajú aj bohaté menu s ponukou
zhruba 70 jedál.
Z ponuky rakúskej kuchyne sme si
vybrali Hovädziu polievka s peèeòovými
knedlièkami (90 Sk) a ako predjedlo

Bedeker gurmána
penátovú trúd¾u s paítkovou omáèkou (130 Sk), èo bola vlastne smotana s
nasekanou paítkou. Z hlavných jedál
sme ochutnali Tirolské (nie tyrolské)
kuracie prsia s rokfortovou omáèkou
(300 Sk), rakúske dezerty reprezentovala
Jablková trúd¾a s vanilkovou omáèkou
(130 Sk). Celé nae rakúske menu bolo
chutné, nebolo vak nièím výnimoèné.
Z maïarskej kuchyne sme ochutnali
Haláslé (170 Sk) a ako predjedlo Hortobáòsku palacinku (správne má by Hortobáïska, pod¾a maïarského mesta Hortobágy) s te¾acím mäsom a paprikovosmotanovou omáèkou (130 Sk). Hlavným maïarským chodom bol Te¾ací perkelt s halukami (300 Sk), z dezertov
sme si dali Somloy haluky (130 Sk).
Rybacia polievka bola chutná, porcia
vak bola zbytoène ve¾ká. Ná výber
palacinky a perkeltu nebol zrejme najastnejí, pretoe obe jedlá boli chuovo
takmer rovnaké.
Zo pecialít francúzskej kuchyne sme
chceli ochutna Zapeèené slimáky na
burgundský spôsob - Escargots a la
Bourguignonne, prièom z jedálneho lístku nebolo zrejmé, e slimáky budú v ulitách. A keï nám èaník priniesol sli-

maèie kliete, pochopili sme, e slimáky
nebudú vykostené", teda bez ulít.
Objednávku sme preto zruili, èo sa neobilo bez pohàdavých poh¾adov personálu. Francúzske predjedlo sme preto preskoèili a tak priiel na rad hlavný chod Poulet Sauté au Riesling - vykostené
kuracie stehná s rizlingovou omáèkou a
hroznom (300 Sk). Na nae ve¾ké prekvapenie bola aj rizlingová omáèka
smotanová, èo opä nebolo z jedálneho
lístka zrejmé. Francúzsky dezert Peche
Melba - broskyòa s vanilkovou zmrzlinou poliata malinovým pyré (130 Sk) bol celkom chutný, opä vak nebol
nièím výnimoèný. Z èeskej kuchyne
sme ochutnali iba dezert - Èeské lievance s demom, ¾ahaèkou a èokoládovou
polevou (130 Sk).
Retaurácia WEST na Kolibe chce by
medzinárodnou retauráciou v luxusnom
prostredí. Kvalitu vak nerobia vysoké
ceny, ale predovetkým dobrá kuchyòa,
príjemná atmosféra a pozorný personál.
Objavili sme tu vak priemernú kuchyòu
a cítili sme nepríjemný chlad interiéru a
èaníkov.
Nae hodnotenie: ««««
Maximálny poèet: 5 hviezdièiek
O naej návteve nebola retaurácia
informovaná. Útratu za konzumáciu
si redakcia platila sama.

Zavádzajúca reklama sa u nás nepostihuje
Aj keï sa to kadému nepozdáva,
faktom je, e je ¾ahie nieèo vyrobi,
ako to preda. Dôkazom tejto skutoènosti boli neslávne známe preplnené
sklady výrobcov a obchodov za socializmu. Elegantne sa tomuto javu
hovorilo: vyrába pre sklad.
Výhoda systému bola v tom, e sa darilo udriava umelú prezamestnanos.
Nevýhody sme príli nevnímali - nielen
míòanie surovín (èasto aj z dovozu), ale
aj spotreba energie, ktorú sme museli
draho vyrába. Takto nastavená ekonomika bola úplne scestná a po prechode
na trhový systém sme na òu aj tvrdo
doplatili. ia¾, nie vetci kapitáni ekonomiky pochopili, e reformova neznamená aha z ¾udí peniaze pod rôznymi
zámienkami, ale naopak maximálne
ekonomicky vyrába. Ani pes netekol
po racionálnom zniovaní rútov energie v priemysle. Ba v domácnostiach sa
iba pomaly presadzujú výrobky skupiny
A - teda tie, ktoré úsporne narábajú s
energiami vetkých druhov, vrátane
vody. Niekedy sa mi naopak zdá, e spo-

trebite¾ov s ekonomicky správnym myslením trestáme aspoò luxusnou daòou.
No nie kolenie som mala na mysli, keï
som si sadla k písaniu dneného èlánku.
Ove¾a viac mi leí na srdci obchod ako
výroba. Preèo? Nu vo väèine prípadov si výroba - mimochodom na vlastnú
kodu - poèas celého doterajieho transformaèného obdobia vedela vylobova rôzne ve¾ké ochranné dádniky,
pretoe vraj zamestnáva mnostvo ¾udí.
Nu neviem. Táto argumentácia mi
vdy pripomenie nièenie strojov v Anglicku zaèiatkom minulého storoèia.
Dnes je asi kadému vo vyspelých ekonomikách jasné, e najviac ¾udí zamestná obchod a sluby. Nám to ete nedolo, a preto útoèíme predovetkým
práve na obchodníkov.
Faktom je, e Slovensko nemá príli
dlhú tradíciu s obchodovaním. Vdy
sme to akosi ponechali bokom, za
posledných tyridsa rokov susedom v

otváranie dverí, trezorov

DREVENÉ ROLETY

dodávka, montá, nonstop servis

TREZORY
predaj výkup

www.mirtan.sk
0904 988 220

tel./fax: 5292 0069
0905 310 069

Zákazník je pán

VÝROBA - OPRAVA - NÁTER - VÝMENA POPRUHU

DREVENÉ INTERIÉROVÉ ALÚZIE
vhodné na vetky typy okien

fa KORENAÈKA, Národná 90, Modra
( 0903 349 274
info@drevenerolety.sk
fax: 033/ 64 74 567
www.drevenerolety.sk

Èesku. Nai rýchlokvasení ve¾koobchodníci si, ia¾, prisvojili skôr negatívne praktiky obchodovania. Denne som
konfrontovaná zavádzajúcou reklamou,
ktorá láka spotrebite¾a na kúpu, v skutoènosti vak neplní to, èo s¾ubuje.
Najviac ma hnevajú tie osobné listy na
meno, ktoré z naivných ¾udí pod zámienkou vysokej výhry vylákajú neprimerane vysoké a zbytoèné nákupy. ia¾,
nemôem pomôc ani panej, ktorá takto
minula skoro 25-tisíc korún v nádeji, e
vyhrala milión. V Rakúsku by na súde
dotyèná firma prehrala a musela by plati, pretoe v spotrebite¾ovi vzbudila
oprávnené oèakávanie. U nás ete takáto
legislatíva nie je. Zákon síce zakazuje
zavádzajúcu reklamu, ale neprikazuje
dôsledné odstránenie následkov. Preto
môem iba varova kadého, kto dostane akoe ruène písaný list, v ktorom mu
gratulujú k výhre, ak... Neverte! Predovetkým aj preto, e prípadné skutoèné
výhry nesmú by viazané na podmienku
kúpy iných výrobkov.
Marta Èerná, Fórum spotrebite¾ov
NIKEA, s.r.o., Panenská 7, Bratislava
tel.: 5441 6184, 5464 3232
e-mail: info@nikea.sk www.nikea.sk

OPATROVANIE DETÍ

v domácnostiach v Bratislave

n kvalitné opatrovate¾ky so skúsenosami n denné opatrovanie
spojené s prípravou na vyuèovanie n celodenné i celonoèné
opatrovanie n jednorazové alebo dlhodobé opatrovanie

Vaa spokojnos - ná úspech

Dopravný podnik
dvíha ¾uïom
adrenalín

LIST ÈITATE¼A
Zaujímalo by ma, kedy príde Dopravný podnik Bratislavy s novým typom
èasových predplatných lístkov. Nikto z
cestujúcich netuí, èo bolo na tých
predchádzajúcich nevyhovujúce.
Napriek tomu nás vetkých prinútili
zaobstara si nové a nielen zaobstara,
ale aj zaplati 160 korún. Ak si dopravný
podnik po pár rokoch zmyslí, e ani tento
systém im nevyhovuje - znovu to vetci
prefinancujeme. Za bezoh¾adnos povaujem aj to, e oproti minulým preukazom, ktoré mali miesto na zasunutie
dokladu o zaplatení (aj zábudlivejí cestujúci si mohol skontrolova, dokedy mu
lístok platí), je teraz jedna strana lístka
pokrytá reklamou. Je pravda, e si pred
òu môem doklad zasunú, napriek tomu
sa mi javí konanie DPB arogantné, bez
záujmu o komfort zákazníka. Iste sa aj
vám stane, e si chcete v autobuse poh¾adom cez zadné okno skontrolova monos prestupu na iný spoj. Nemáte ancu!
Kvôli reklame siahajúcej mnohokrát a
ku kraju okna.
Dokedy sa ete budú kompetentní prizera, ako dopravný podnik beztrestne
dvíha adrenalín väèine Bratislavèanov?
Miloslava J., Petralka
~ ~ ~
Reagujem na tvrdenie pána Zachara,
e DPB má polovièné náklady ako
praský. Je to obyèajné zavádzanie.
Praský DP má na krku metro, kde sú
náklady na údrbu urèite vyie, taktie hustejiu sie elektrièiek a autobusov ako DPB. A výsledok?
V Prahe bolo v roku 2001 cestovné 12
Kè na hodinu a tu? Najskôr na polhodinu
14 Sk. Ako je to moné? Kde sú peniaze
vyhodené na poèítaèe a softvér na vyhotovovanie fotografií na elektrièenky?
Urèite sú u dávno rozpredané, samozrejme, za smienu cenu pre vedúcich
pracovníkov DPB. Mýlim sa? Asi nie,
veï boli odpísané, èo je síce v poriadku, ale tu mal nastúpi NKÚ a orgány
èinné v trestnom konaní.
Je to nehorázne okrádanie daòovníkov z
tohto mesta týmto pochybným zárobkovým mestským podnikom pre pár ¾udí
na èele s pánom Zacharom. Dispeèeri
tohto podniku by urèite u súkromníka
nerobili také kiksy, ako tu, keï nariaïujú
zbytoèné jazdy vodièom. Staèí si vypoèu rozhovory beusáckych vodièov,
ktorí musia plni ich nezmyselné pokyny. Pod¾a mòa by malo mesto vymeni
celé vedenie tohto podniku. Inak tu budú
vdy tie isté výhovorky a plaè nad cenami vstupov. Pritom sotva ktorý z nich
zverejní svoje príjmy a odmeny, ktoré
dostane ku koncu roka.
Peter Kukuèka, Bratislava

FordFiesta Champion
FordFiesta Champion. Nestačí vidieť, treba skúsiť!
Aj s loptou z Ligy majstrov teraz už za 369.000 Sk!
Klimatizácia, centrál s diaľkovým ovládaním, dvojica airbagov,
audio s CD a ďalšie doplnky v cene. Dva stupne výbavy a výber motorov.
FordFiesta na leasing už od 2.983 Sk mesačne.
FordFiesta Basic už od 319.000 Sk.

Spoľahnite sa.

Od nového roku v nových priestoroch!
Summit Motors Slovakia FordCentrum Zlaté piesky, Tuhovská 9, 831 07 Bratislava
Telefón: 02/57 52 62 55, ford@summit.sk, www.ford.sk, otváracie hodiny: Pon. – Pia.: 8:00 – 18:00, So.: 9:00 – 12:00
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Poslanci schválili
prenájom
kaviarne Bystrica
BRATISLAVA
Poslanci mestského zastupite¾stva
minulý tvrtok schválili dlhodobý
nájom kaviarne Bystrica na Novom
moste spoloènosti Zemegula na dvadsia rokov.
Za spoloènosou Zemegula stojí podnikate¾ Daniel Èeèetka, ktorý v meste prevádzkuje aj ïalie známe retaurácie,
napríklad Paparazzi èi Peoples. Poslanci
urèili cenu 8000 korún za tvorcový
meter roène za hlavné priestory v kupole, 2400 korún za tvorcový meter roène
za ved¾ajie priestory v kupole a 100
korún za tvorcový meter roène za nebytové priestory v prvom podzemnom
podlaí a v prvom nadzemnom podlaí.
Ïalej poslanci schválili cenu jednej
koruny za tvorcový meter roène za
ostatné priestory - vyhliadkovú terasu
nad oce¾ovým telesom kupoly, osobný
výah v dolnom pylóne, nákladný výah
pod dolným pylónom, presklený vstup
do výahu v druhom nadzemnom podlaí, presklený vstup do schodiska v druhom nadzemnom podlaí horného pylónu a terasu na druhom nadzemnom
podlaí spájajúcu obidva pylóny mosta.
Poèas realizácie stavebných úprav a
opravy odo dòa podpísania nájomnej
zmluvy, najdlhie vak na obdobie deviatich mesiacov, je nájomné za hlavné i
ved¾ajie priestory stanovené na sto
korún za tvorcový meter roène.
Kaviareò Bystrica, ktorá bola dlhodobo
uzatvorená, bude zrekontruovaná. Náklady si pod¾a investora vyiadajú viac
ako 18 miliónov korún. Rekontrukcia
bude zahàòa kompletnú výmenu interiéru, ktorý je znaène zdevastovaný. Ako
nám povedal D. Èeèetka, zrekontruovaná retaurácia sa bude od iných zariadení odliova bohatou ponukou jedál
modernej európskej kuchyne. Návtevníkom budú k dispozícii aj informácie o
histórii a technických parametroch stavby i o okolitých stavbách a zaujímavostiach, ako aj drobné suveníry.
Opätovným otvorením kaviarne Bystrica (reálne je asi koncom tohto roka) sa
Bratislave prinavráti retauraèné zariadenie, ktoré vzh¾adom na svoju unikátnu polohu má vetky predpoklady na to,
aby sa stalo jednou z najväèích atrakcií
pre turistov.
(juh)

Na Hrade bude
hra Èechomor
BRATISLAVA
V sobotu 24. júla sa uskutoèní prvý zo
série koncertov, ktorých cie¾om je
podpori zvidite¾nenie bratislavského
hradného nádvoria ako atraktívnej
letnej kultúrnej scény.
V rámci úvodného podujatia vystúpi
populárna hudobná skupina Èechomor,
ktorá pripravila unplugged koncert pre
vetkých milovníkov týlovej modernej
hudby s prvkami èeského a moravského
folklóru. Okrem snahy postupne priláka ete viac návtevníkov na bratislavské hradné nádvorie cie¾om podujatia je
tie podpori aktivity Nadácie detí Slovenska. Kadý, kto si zakúpi vstupenku
na tento unikátny koncert, venuje 55
percent z ceny vstupenky na projekt
Hodina deom", ktorý realizuje práve
táto nadácia. Lístky budú v predpredaji v
priestoroch Informaèného centra BKIS
na Klobuèníckej 2, v obchodoch s
hudobnými nosièmi Dr. Horák a v sieti
Ticketportal.
(brn)

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

Ruinu na Dunajskej ulici zaèali asanova
STARÉ MESTO
Vye storoèný dom na Dunajskej ulici
31, ktorý bol dlhé roky neobývaný,
chátral a teraz je v havarijnom stave,
zaèali pred nieko¾kými dòami asanova a na jeho mieste vyrastie moderný polyfunkèný objekt.
Schátraný dom, ktorý ustúpi novej
zástavbe, má v dôsledku podmývania
posunuté základy. Nie je zapísaný v zozname kultúrnych pamiatok a proti jeho
asanácii nenamietali ani pamiatkari.
Nezastavaná plocha pozemku je pokrytá
iba burinou. Na prísluných miestach
sme zisovali, aký bude ïalí osud tohto

priestoru. Nový dom bude ma jedno
podzemné podlaie s 13 parkovacími státiami. Zaujímavosou je, e v jednom z
parkovacích miest bude zakomponovaná
studòa z pôvodného objektu, ktorá ostane zachovaná ako historický relikt. Bude
prekrytá sklom v kovovom ráme s úpravou na zaaenie parkujúcim vozidlom a
bude osvetlená.
Na prízemí nového objektu sú navrhnuté výstavno-predajné priestory, na druhom a treom nadzemnom podlaí
dovedna desa prenajímate¾ných apartmánov urèených na prechodné ubytovanie. Na treom a tvrtom nadzemnom

Tenisové prázdniny
s Top Tenisom, 02-6542 5256
www.toptenis.sk, ( 0905 380 001,

AGENTÚRA JUPITER, s.r.o. Bratislava
J ponúka J

V prekrásnom prostredí za Botanickou záhradou

pre deti od 2,5-18 rokov - tenis, squash, angliètina,
baseball, in line korèule, detský milionár, pizza
párty + obed, základy golfu, rôzne typy campov.
Cena od 1380,- Sk/týdeò

DETSKÉ
TÁBORY

0903 701023
0903 434463

www.ckjupiter.sk
novacka@euba.sk

podlaí bude es trojizbových bytov, v
podkroví má by kotolòa. Celková obytná plocha bytových priestorov má by
takmer 960 tvorcových metrov. V
celom objekte bude zabezpeèený bezbariérový pohyb.
Architektúra domu bude odráa jeho
hlavnú náplò, teda funkciu bývania,
èomu bude zodpoveda aj charakter pouitých prvkov (balkóny, francúzske
okná). Stavebné povolenie bolo vydané
ete v marci tohto roka, predpoklad ukonèenia výstavby je do dvoch rokov od
nadobudnutia jeho právoplatnosti. (lau)
FOTO - Oto Limpus

IROKÁ PONUKA ZAHRANIÈNÝCH
LAST MINUTE ZÁJAZDOV
POBYTY A KÚPELE NA SLOVENSKU
BODIMEX, spol. s r.o., CK
Miletièova 3/a, 821 08 Bratislava
Tel.: 555 692 26, Tel/fax: 555 692 27
ck@bodimextour.sk, www.bodimextour.sk

V ALLIANZ – SLOVENSKEJ POISËOVNI SI PLNÍM NESKROMNÉ SNY
Kto by nechcel maÈ úspech, uznanie blízkych a priateºov, úctu klientov, a to vìaka práci, s ktorou je spokojn˘? Receptov na úspech existuje azda toºko,
koºko existuje úspe‰n˘ch ºudí. Jedného z nich sme oslovili. Svoje tajomstvo úspechu nám prezradil Bratislavãan Karol Klepoch, generálny
reprezentant Allianz – Slovenskej poisÈovne.
• Ako sa z vás stal úspe‰n˘ obchodník?
ëakujem, Ïe ma pokladáte za úspe‰ného obchodníka. Moje poìakovanie za trpezlivosÈ a toleranciu patrí mojej rodine, bez ktorej by som to nedokázal. Teraz sa
venujem aj náboru a starostlivosti o nov˘ch obchodníkov, môj úspech je preto aj ich úspechom. V‰etko sa to zaãalo roku 1995, keì som dostal také malé „zaucho“
od Ïivota. Nemal som v tom ãase stále zamestnanie a ako to uÏ chodí, keì smola, tak poriadna. Istá pyramídová spoloãnosÈ ma pripravila o peniaze. Od my‰lienky poradenstva klientom ma to v‰ak neodradilo, a tak som zamieril do spoloãnosti, ktorej názov vo mne vzbudzoval úctu, re‰pekt, a najmä nechceli odo mÀa
peniaze za to, Ïe pre nich chcem zaãaÈ pracovaÈ.
• Aké boli va‰e prvé dojmy a pocity pri zoznamovaní s terminológiou a pri uzatváraní prv˘ch zmlúv?
V‰etky pojmy boli pre mÀa úplne nové, ale snaÏil som sa ich vnímaÈ a vysvetºovaÈ si ich ako klient, aby som ich vedel podaÈ svojim zákazníkom. MoÏno povedaÈ, Ïe tak, ako sa dieÈa uãí chodiÈ, po mnoh˘ch, mnoh˘ch pokusoch ãoraz menej padá a zaãne maÈ istej‰í krok, tak som si aj ja ãasom bol istej‰í v terminológii
poistenia a v predajnom rozhovore s klientom.
• Pamätáte sa na prvú zmluvu, ktorú ste uzatvorili? Aká to bola zmluva? Ste s t˘m klientom stále
v kontakte?
Svoju prvú zmluvu si pamätám veºmi dobre, bolo to poistenie renty (sporenie a Ïivotné pripoistenie k dôchodku). UÏ vtedy ponúkala na‰a spoloãnosÈ to, ão je
teraz tak˘m hitom. Bol to môj kamarát a b˘val˘ kolega a aj napriek tomu, Ïe sme sa uÏ dlh‰ie nestretli, sme stále v kontakte.
• Pri svojej práci spoznávate veºa nov˘ch ºudí. Aké vzÈahy ste si s nimi vybudovali?
Je to rôzne, kaÏd˘ klient oãakáva nieão iné a je na vás, aby ste to spoznali. Veºa klientov sa vám stane známymi, dokonca priateºmi. Budovanie dôvery u klientov je zárukou dobr˘ch obchodov, potom vás odporuãia svojim známym, a t˘m si vlastne budujete úspech.
• Preão ste si vybrali práve Allianz? Rozm˘‰ºali ste odvtedy nad inou spoloãnosÈou?
Splnili sa vám pri tejto spolupráci oãakávania, ktoré ste mali na zaãiatku?
UÏ som spomenul, Ïe v roku 1995 som si vybral podºa mena, ktoré mi bolo známe aj zo zahraniãia a znaãka Allianz na mÀa pôsobila veºmi seriózne a dôveryhodne.
Presne tak, ako som sám chcel pôsobiÈ na svojich budúcich klientov. Ak sa vám darí, v‰imne si vás aj konkurencia, ale také ‰iroké moÏnosti, aké sú momentálne
v Allianz – Slovenskej poisÈovni, nemá pre mÀa Ïiadna iná spoloãnosÈ, najmä odmeÀovanie mi dáva veºkú istotu.Netajím sa, Ïe moje oãakávania boli neskromné,
podºa môjho okolia aÏ na úrovni predstáv v románoch Jula Verna. âo je v‰ak najkraj‰ie – tak ako sa vyplnila veºká ãasÈ Verneho predstáv – aj mne sa splnili sny
a plnia sa naìalej. Ak si dáte nároãn˘ cieº a denne naÀ myslíte, akosi vás podvedomie k nemu privedie.
• Zaãínali ste pred niekoºk˘mi rokmi. Myslíte si, Ïe aj ten, kto zaãína pracovaÈ v tejto oblasti aÏ teraz,
môÏe sa vypracovaÈ na rovnako úspe‰ného, ako ste vy?
Urãite áno, dokonca práve teraz je ideálny ãas vzhºadom na moÏnosti, ktoré priná‰a dôchodková reforma, a najmä zmena v myslení ºudí. ªudia sa pouãili, niektorí
aj veºmi kruto, Ïe sºubované neprimerané zisky sa skôr ãi neskôr obrátia v podvod. SerióznosÈ a dlhodob˘ mierny nárast znamená istotu v ich budúcnosti a toto
v‰etko môÏe ponúknuÈ nov˘ obchodník práve prostredníctvom Allianz – Slovenskej poisÈovne. ·kolenia na profesionálnej úrovni sú zadarmo, neplatí sa ubytovanie ani strava. Mám obchodníãku Zuzku, ktorá pri‰la koncom minulého roka. Ona je dôkaz, Ïe zaãaÈ moÏno kedykoºvek. Nepriateºom úspechu je strach pustiÈ sa
do nieãoho nového. Zuzku môÏem daÈ kaÏdému za vzor pracovitosti, kaÏdodennej mravãej práce pri vyhºadávaní nov˘ch klientov a ão je obdivuhodné, od samého
zaãiatku je v‰estranná a venuje sa v‰etk˘m produktom, ão sú vlastnosti toho najlep‰ieho obchodníka. Nie je rozhodujúci ãas, v ktorom prichádzate, ale ão naozaj
chcete dosiahnuÈ. Ale teraz je nepochybne najvhodnej‰í ãas, veì obchodníci dostávajú niektoré zmluvy na prepracovanie, a to je nezaplatiteºná v˘hoda. Tu mi
nedá nespomenúÈ moju obchodníãku BoÏenku, ktorá je práve v prepracúvaní Ïivotného poistenia najlep‰ia v Bratislave, ak nie dokonca na celom Slovensku.
• Myslíte si, Ïe sú typy profesií, ktoré majú väã‰ie predpoklady na úspech obchodníka v poisÈovníctve?
Z ktorejkoºvek profesie sa môÏete preorientovaÈ na obchodníka. Niekto má skryt˘ talent, staãí ho len prebudiÈ, niekto sa obchodovaÈ musí prácne uãiÈ. MoÏno to
prirovnaÈ k ‰portu.
• âo by ste odporuãili t˘m, ktorí rozm˘‰ºajú, ãi sa pustiÈ do spolupráce s Allianz – Slovenskou poisÈovÀou?
Nech sa prídu so mnou porozprávaÈ a ukáÏem im cestu k finanãnej nezávislosti, k práci, ktorá ich bude napæÀaÈ ako poslanie.

Predaj:
gars., OV, Krína, 19m2, tehla, 1.p.
0,85 mil. Sk
2-gars., OV, Bohrova, 52m2, 6/12p., log.
1,5 mil. Sk
1-izb., OV, Raèianska, zrek., do dvora, 30 + 5m2 log. 1,4 mil. Sk
1-izb., OV, Palárikova, 38m2, zv. príz. + ateliér
1,3 mil. Sk
1-izb., OV, Pri Starej prachárni, 38m2, zv. príz.
1,3 mil. Sk
2-izb., OV, Kmeovo nám., 68m2, kompl. zrek., vý. 2,8 mil. Sk
2-izb., OV, Osuského, 57m2, lux. zrek., 10/12p. 1,8 mil. Sk
2-izb., OV, Nejedlého, zrek.,4p., predaj aj so spotr. 2,05 mil. Sk
2-izb., Cyprichova, tehla, zrek., balkón, 1p.
2,3 mil. Sk
3-izb., OV, Drobného, 75m2, zrek., 5/12p.
2,35 mil. Sk
3-izb., OV, Sláv. údolie, novost., príz., vhod. na kanc. 5,1 mil. Sk
3-izb., OV, Budovate¾ská, 79m2, pôv., 2x log.
2,6 mil. Sk
3-izb., OV, 29. augusta, 96m2, 5p., nové podkrov. 3,95 mil. Sk
3-izb., OV, Púpavova, 5/12p., 64 + 7m2 log., upr. 2,1 mil. Sk
3-izb., OV, Saratovská, 75m2, 10/12p., zrek.
2,35 mil. Sk
3-izb., OV, Hronského, 1/6 p., 65m2, pôv., 2xbalk. 2,2 mil. Sk
2
4-izb, OV, Podzáhradná, vl. kúr., 126m , 2xgar. 5,5 mil. Sk
4-izb., OV, Gallayova, pôv., log.
2,3 mil. Sk
1 - 4-izb. byty v novostavbe v Slávièom údolí, tehla
RD - Záh. Ves (38 km od BA), 12á, 4i, zrek. r. 1990 3,2 mil. Sk
RD - Dev. N. Ves, novost., 6i, 4á, 2-podl., 2-gar. 12,7 mil. Sk
Prenájom:
1-izb., Talichova, 45m2,novost., lux.
16 000,- Sk/m.
2-izb., Raèianska, novost., zar., gar.
800,- EUR/m.
2-izb., Krína, zar., zrek., 3/5p.
20 000,- Sk/m.
2-izb., . centr., zrek., zar., 3/5p.
17 000,- Sk/m. + E
3-izb., Matejkova, 1/7p., novost., gar., zar., záhradka dohoda
3-izb., Kysucká, novostavba, 130m2, luxusný, zar./nez.,
parkovanie, 2xloggia
1 200,- EUR/m.
4-izb., Medená, 100 m2, 4/4p., výah, novost. 1 000,- EUR/m.
OP v centre, 120m2, aj na retauráciu 6 500,- Sk/m2/rok + E
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

Príleitos pre maturantov!
1-roèný denný tátnicový kurz pre
maturantov v jazyku anglickom
a nemeckom od septembra 2004.

Informácie: Jazykové centrum UK,
Laurinská 14, 5. poschodie,
811 01 Bratislava Tel.: 5443 3057

Hotel ««« Barónka, Himex a.s.

Mudrochova 2, 835 27 Bratislava
Vám ponúka na prenájom prvotriedne
kancelárske priestory s plochou 130 m2
u za 2.900,- Sk/m2 + sluby!
Monos prenájmu aj jednotlivých priestorov
od 9 m2 po 40 m2 + monos parkovania!
Tel.: 44 88 01 57, 44 87 23 24, fax: 44 88 54 00
www.baronka.sk
office@baronka.sk

Chello
professional internet pre
firmy

BRATISLAVA
Pre menie a stredne ve¾ké firmy je
urèená irokopásmová internetová
sluba chello professional, ktorá je od
polovice júna dostupná v takmer
celej Bratislave.
Ide o èasovo neobmedzený prístup na
internet s rýchlosou prijímania dát a
1536 Kbit/s a odosielania 256 Kbit/s za
fixný mesaèný pauál 4200 Sk bez
DPH. Pouívatelia chello professional
získajú pevnú IP adresu, 10 e-mailových adries, pre kadú pä aliasov, 100
MB priestor pre schránky a 30 MB
priestor pre web stránku. Cena intalácie je 1679,80 Sk bez DPH a vratný depozit za modem predstavuje 2499,- Sk.
Záujemcovia o internet chello, ktorú
poskytuje UPC Slovensko, sa môu
dozvedie viac informácií na UPC Infolinke 02/5942 2333, prípadne na
www.chello.sk, èi na www.upc.sk.

Bratislavská parkovacia sluba aj primátor
sa vyhovárajú na chýbajúcu legislatívu
ZĽAVY AŽ
EGYPT

30

%

11.6.-22.6 / 12 DNÍ

HOTEL***

12.990,-

LEN

11.6.-18.6/ 8 DNÍ

10.990,-

HOTEL***

RHODOS

LEN

14.6.- 21.6 / 8 DNÍ

10.990,-

HOTEL**+

KRÉTA

LEN

16.6.-26.6 /11 DNÍ

APARTMÁN***
LEN 9.990,MALORKA 15.6.-22.6 / 8 DNÍ
HOTEL**+
LEN 12.990,DIEŤA ZDARMA
Navštívte nás:
Michalská 10, 02/ 544 31 601, michalska@ruefa.sk
Rajská 5, 02/ 529 20 616, rajska@ruefa.sk
Markízatext str. 605
www.ruefa.sk

Harris Slovakia

agentúra domácej oetrovate¾skej starostlivosti

Oetrovanie
Rehabilitácia
Opatrovanie
...doma je najlepie!

Tel.: 6224 5607

www.haris.sk

VERNÍ ZÁKAZNÍCI ORANGEU
MAJÚ UTORKY V KINE
ORANGE IMAX SO ZĽAVOU
Zákazníci spoločnosti Orange Slovensko,
ktorí využívajú niektorý z mesačných
paušálov najmenej 6 mesiacov, môžu od
22. júna získať každý utorok zľavu 30 %
zo základnej ceny lístka na ktorékoľvek
predstavenie trojrozmerného kina Orange
IMAX v Bratislave. Stačí, ak si zákazník
rezervuje lístok zaslaním SMS správy
v tvare UTOROK ZLAVA na číslo 767,
a vstupenku do kina na utorok získa
o 30 % lacnejšiu. Po odoslaní dostane
späť SMS so 6-miestnym kódom, ktorým
sa preukáže v pokladni kina. Zľava sa
uplatňuje jednotne na základnú cenu
lístka, takže návštevník za lístok zaplatí
133 korún bez ohľadu na to, či ide o dieťa,
dospelú osobu, študenta alebo seniora.
Zľava pre verných zákazníkov Orangeu je
po znížení základného vstupného
a vstupného do kina zo začiatku júna
ďalšou pozitívnou správou pre fanúšikov
trojrozmerného kina Orange IMAX.
Príďte sa aj vy ponoriť na dno morí medzi
Bahamami a Veľkou útesovou bariérou
v Austrálii, alebo spoznať vrak Titaniku
zblízka. Dokonca sa môžete stať
vesmírnym turistom, alebo sa môžete
ocitnúť uprostred sveta hmyzu. 3D kino
umožňuje nielen vidieť a počuť, ale byť
doslova jeho súčasťou. Teraz vám už nič
nebráni spoznávať nádherný svet, dostať
sa na ťažko dostupné miesta, zažívať
dobrodružstvá alebo sa nechať fascinovať
krásou a tajomstvami našej planéty bez
toho, aby ste vstali zo svojho sedadla
v 3D kine.
Aktuálny program a bližšie informácie
môžete získať na:
Kino Orange IMAX Bratislava
Avion Shopping Park
Ivanská cesta 12
821 04 Bratislava
tel.: 02/43 42 30 33, 43 42 30 36
www.kinoimax.sk
e-mail: info@kinoimax.sk

BRATISLAVA
Na návrh rieenia problémov statickej
dopravy (parkovania) v centre mesta,
ktoré Bratislavské noviny predstavili v
predchádzajúcom vydaní, zareagovala
rozsiahlym listom Bratislavská parkovacia sluba, s.r.o. Jej konate¾ a väèinový vlastník Peter Poloma tvrdí, e
problém nie je v predstave ako situáciu riei" ale v chýbajúcej legislatíve,
ktorá by umonila mestským orgánom
situáciu razantne riei.
Pod¾a Polomu má mestská èas Staré
Mesto jasnú parkovaciu politiku, ktorá od
roku 2000 presne stanovuje ciele a zásady
postupného rieenia parkovacieho problému v centre mesta. Podobný materiál
pod¾a neho vypracoval v roku 2002 Mestský parkovací systém, s.r.o., pre potreby
hlavného mesta Bratislavy. Orgány miestnej samosprávy vak nemajú monos
primeraného zákroku proti poruovate¾om legálne stanovených opatrení nielen
kvôli chýbajúcej legislatíve, ale aj z úplne
nedostatoèného krytia v personálnej a
technickej oblasti (policajti, odahovacie
vozidlá a s tým súvisiaca informaèná technika), tvrdí P. Poloma z BPS.
Za týchto podmienok by opatrenia, uvádzané v predmetnom èlánku, aj keï sú
úplne v súlade s cie¾mi a zásadami parkovacej politiky, ale aj skúsenosami vetkých európskych miest, nedosiahli poadovaný cie¾, pretoe viaceré z nich sú pri
súèasných ekonomických pomeroch na

Slovensku úplne vylúèené," tvrdí konate¾
BPS a pokraèuje: V súèasnosti je napríklad vylúèené, aby sme mohli zavies
vyie poplatky za parkovacie miesto na
ulici ako v garái. Problém je v tom, e
objektívna cena za parkovacie miesto v
garái sa pohybuje okolo 40-50 Sk za
hodinu. Môe by teda poplatok za 1
hodinu parkovania na ulici 50 a viac
korún, keï ani dnený desanásobne nií
poplatok neuhrádza väèina uívate¾ov?,"
pýta sa P. Poloma.
Na tomto mieste musíme reagova, pretoe s podobnou argumentáciou sme sa
stretli aj u bratislavského primátora Andreja Ïurkovského. Aj ten sa vyhovára na
nedostatoènú legislatívu, ktorá pod¾a
neho bráni samospráve vytvori efektívny
parkovací systém. Ani on vak neuvádza ,
èo konkrétne legislatíve chýba. V tejto
súvislosti stojí za zmienku alibistické
vyjadrenie starostu bratislavského Starého Mesta Petra Èiernika: Pokia¾ nie je
legislatíva dostatoène prísna k tým, ktorí
to zneuívajú, nemá zmysel realizova rozsiahlejie investièné projekty."
Skúsenosti zo iliny, Nitry, èi dokonca
Banskej Bystrice vak nasvedèujú tomu, e
problém nie je iba v legislatíve. V týchto
mestách toti efektívne funguje systém plateného parkovania, dokonca formou parkovacích automatov. Tamojia samospráva neèaká so zaloenými rukami na zmenu
zákonov, ale koná. Skúste v centre týchto
miest zaparkova a nezaplati parkovné -

bratislavskí koneli by boli prekvapení,
ako tu funguje vymoite¾nos práva.
BPS ïalej spochybòuje ná návrh na
zavedenie parkovacích automatov - pod¾a
BPS to nie je opatrenie na súborné rieenie parkovacieho problému, ale ide len o
jeden zo spôsobov výberu poplatkov, prièom je ove¾a drahí ako napríklad predajné miesto alebo predavaè, tvrdí BPS.
Ïalej priznáva, e návrh na odstránenie
kolíkov" zabraòujúcich nedovolené parkovanie je v úplnom súlade so schválenou parkovacou politikou, ktorá predpokladá ich likvidáciu do roku 2004. Nestalo sa tak, lebo niet primeraných legálnych
spôsobov na úèinné pokutovanie nedisciplinovaných vodièov," tvrdí P. Poloma.
Tu je na mieste otázka, na èo má mestská
èas a mesto parkovaciu politiku, ktorá sa
nedodriava? Urèite stojí za zamyslenie aj
to, èi samosprávou zvolený spôsob prevádzky parkovacích miest v centre mesta
prostredníctvom súkromnej spoloènosti (v
BPS, s.r.o. patrí 80% Petrovi Polomovi a
20% mestskej èasti Staré Mesto) je najvhodnejím rieením. Skutoène nemono
od súkromnej firmy oèakáva, e bude
financova vybudovanie nového a efektívneho parkovacieho systému, keï jej staèí
vybera poplatky za vykolíkované parkovacie miesta, prípadne za parkovacie preukazy pre obyvate¾ov Starého Mesta bez
toho, aby im za to poskytla nejakú slubu.
Téme parkovania sa budeme venova aj v
budúcom vydaní novín. Slavo Polanský

Mesto a kraj budú optimalizova dopravu
BRATISLAVA
Mesto Bratislava bude uie spolupracova s Bratislavským samosprávnym krajom pri vytváraní integrovaného systému prímestských
dopráv a mestskej hromadnej
dopravy.
Cie¾om týchto snáh je úèinnejie èeli
dramatickému nárastu individuálnej
automobilovej dopravy. Jeden z konkrétnych krokov v tomto smere urobili
poslanci mestského zastupite¾stva, ktorí
minulý týdeò vyslovili súhlas so zaloením obchodnej spoloènosti Bratislavská integrovaná doprava vo forme spo-

loènosti s ruèením obmedzeným s 50percentnou majetkovou úèasou mesta a
50-percentnou majetkovou úèasou
samosprávneho kraja. Základné imanie
novej spoloènosti bude jeden milión
korún, mesto i samosprávny kraj vloia
peòané vklady po 500-tisíc korún.
Cie¾om integrácie dopravy v Bratislave
je vzájomne skoordinova bratislavskú
mestskú hromadnú dopravu a prímestskú dopravu pozostávajúcu z verejnej
autobusovej dopravy a elezniènej
osobnej dopravy. Od novembra 1999 sa
vyskúal experiment integrovania elezniènej a mestskej hromadnej dopravy na

území Bratislavy, od februára 2001 prvá
etapa Bratislavskej integrovanej dopravy aj so Slovenskou autobusovou
dopravou Bratislava. Bol vytvorený jednotný cestovný doklad pre pravidelných
cestujúcich - èipová karta, ktorú akceptujú vetci dopravcovia a prijali sa ïalie opatrenia. Doteraz sa nerieila harmonizácia cestovných poriadkov, nadväznos spojov jednotlivých dopravcov.
Rozírením integrovanej dopravy bude
potrebné zásadne riei tarifné otázky,
zjednotenie jednorazových cestovných
lístkov, prehåbi dopravnú a tarifnú
informatiku.
(lau)

Mesto zaloilo
Spoloènos pre
rozvoj bývania

8

BRATISLAVA
Vznik novej neziskovej organizácie
Spoloènos pre rozvoj bývania v Bratislave odobrili minulý týdeò poslanci
mestského zastupite¾stva. Súèasne
schválili jej zakladaciu listinu a tatút.
Nová spoloènos má zabezpeèova
výstavbu bytových domov s bytmi do
vlastníctva a s nájomnými bytmi, ako aj
správu, opravu, údrbu a obnovu bytového fondu, ktorý vybuduje, získa, alebo jej
bude zverený. Zakladate¾mi spoloènosti
sú mesto Bratislava a Istrobanka. Mesto
vkladá do neziskovej organizácie peòaný vklad vo výke 3,6 milióna korún (90
percent), Istrobanka peòaný vklad vo
výke 400-tisíc korún (10 percent). Mestské zastupite¾stvo schválilo aj deväèlennú správnu radu a sedemèlennú dozornú
radu, zloenú zo zástupcov urèených
mestom a Istrobankou. Mesto si vyhradilo právo urèova nájomníkov nájomných
bytov, ktoré bude nezisková organizácia
prenjíma, Istrobanka si vyhradila právo,
aby nezisková organizácia zabezpeèovala
úverovanie svojej èinnosti prednostne jej
prostredníctvom.
(lau)

Primátorovi
zvýili plat
BRATISLAVA
O zvýení platu bratislavského primátora Andreja Ïurkovského od 1. júla
tohto roka rozhodli poslanci vo tvrtok
24. júna na zasadnutí mestského
zastupite¾stva.
Zvýenie platu zdôvodnili zvýenými
nárokmi na prácu primátora hlavného
mesta. Doteraz mal primátor Bratislavy
mesaèný plat 78 900 korún. Pod¾a hovorcu bratislavského primátora Milana
Vajdu je zvýenie v poriadku, keïe
niektorí starostovia bratislavských mestských èastí majú vyí plat ne primátor.
Pod¾a neho bude ma Ïurkovský nií
plat ako napríklad primátor iliny, èo je
mesto ove¾a menie ako Bratislava. Poslanci taktie schválili primátorovi odmenu za prvý polrok 2004, a to 50 percent zo
súètu platov za rovnaké obdobie. (sita)

Pri kostole
klarisiek
bude prístavba

BRATISLAVA
Kostol klarisiek neplní funkciu kostola, ale koncertnej siene. Akustické
vlastnosti tohto priestoru sú výborné,
chýba tu vak akéko¾vek sociálne
zázemie pre úèinkujúcich, ktorí si
nemajú kde odloi veci.
Preto sa mesto rozhodlo, e vzh¾ad
objektu klarisiek bude upravený do
podoby, akú mal pred stároèiami, èo znamená, e pod¾a historických predlôh
bude pri òom vybudovaná prístavba. V
prístavbe budú sociálne zariadenia, atòa
a pomocné priestory pre úèinkujúcich. V
rámci týchto prác bude opravená aj zatekajúca strecha existujúceho objektu.
Vybudovanie prístavby si vyiada preloku vedenia vysokého napätia, ktoré
vedie práve cez miesto, kde bude stá.
Okrem toho bude potrebné vykona aj
pamiatkarsky prieskum. Pod¾a Cyrila
Vaòa, riadite¾a mestského investora
obnovy pamiatok Paming, je predpoklad,
e po vydaní stavebného povolenia sa
práce zaènú ete v tomto roku.
(lau)

Súkromné SOU kadernícke,

Karpatské námestie 9, 831 06 Bratislava
V kolskom roku 2004/2005
otvárame v uèebnom odbore

KADERNÍK - KADERNÍÈKA
DENNÉ túdium pre iakov základných kôl, a
EXTERNÉ roèné túdium
pre absolventov stredných kôl
s monosou získa VÝUÈNÝ LIST
v odbore kaderník, kaderníèka.
Otvárame aj kurz ESTETIKA A VIZÁ TVÁRE,
s monosou získa OSVEDÈENIE.
Kontakt: tel. è.: 44 888 541, 0905 693 192
www.peknevlasy.sk e-mail: peknevlasy@pobox.sk

Rekontrukcie
bytov, bytových jadier
a kúpe¾ní do 5 dní
Obklady a dlaby, dovoz materiálu

Z¾avy na materiál 2 - 15%

Tel.: 0907 827 002, 0907 821 377, 0903 892 058
www.jadro-stav.sk e-mail: jadro-stav@jadro-stav.sk

Na ancovej ulici pri bývalom sídle YMCA
chcú postavi veiak s 34 poschodiami
STARÉ MESTO
Spoloènos Istroreal, ktorá stavia na
ancovej ulici na pozemku hneï
ved¾a YMCY polyfunkèný objekt,
chce, aby jeden z jeho troch blokov
mal namiesto pôvodných osem a 34
nadzemných podlaí.
Pôvodne projekt rátal s tým, e blok A
bude ma tyri nadzemné podlaia a
bude celý vyhradený pre administratívne
priestory, v bloku B s ôsmimi nadzemnými podlaiami budú kancelárie i byty a v
bloku C s piatimi nadzemnými podlaiami budú len byty. Rátalo sa aj s tromi
podzemnými podlaiami pre parkovacie
garáe. Bytov rôznej ve¾kosti - od dvojizbových po tvorizbové - malo by
spolu 46. Mestská èas Bratislava - Staré
Mesto vstúpila s firmou Istroreal do
zmluvného vzahu na kúpu nieko¾kých
bytov pre uchádzaèov zo zoznamu, ktorý
eviduje.
O tom, e spoloènos Istroreal svoj
zámer vystava na ancovej ulici vye
sto metrov vysoký mrakodrap myslí
váne, svedèí aj fakt, e 19. apríla podala na Miestny úrad mestskej èasti Bratislava - Staré Mesto iados o zmenu
stavby pred dokonèením. V iadosti
popri vybudovaní tvrtého podzemného
podlaia pre parkovacie garáe navrhuje
v prípade bloku B zvýenie poètu nadzemných podlaí z osem na 34, z èoho tri
majú by administratívne, 28 obytných,
dve technické, ïalie má tvori vyhliadková terasa a strecha. Spoloènos svoju
iados odôvodòuje zvýením bytového

fondu v lokalite, zvýením tandardu
bývania a funkèným a architektonickým
dotvorením územia.
Pod¾a platnej územno-plánovacej informácie, ktorú vydal magistrát, je výka
zástavby predmetného objektu limitova-

ná len repektovaním hygienických noriem. Túto informáciu magistrát potvrdil aj
vydaním aktuálneho záväzného stanoviska k stavbe.
(juh)
VIZUALIZÁCIA - J. FECANIN,
P. PIÈKA, Z. CZÖVEK

OROSTOURS V Karlovej Vsi uviedli do ivota nové
www.orostours.sk pravidlá upravujúce chov a pohyb psov

15. sezóna

Koice: Námestie oslob. 22
055/62 268 96, 0907 906 382
Poprad: 1. Mája 2
052/77 25 405, 0907 990
Preov: Hlavná 128
051/77 33 023, 0907 911
Michalovce: Nám. oslob.
056/644 20 20, 0907 911
B. Bystrica: Horná 5
048/41 55 175, 0907 990

967
875
77
876
968

BRATISLAVA
02/555 631 66, 0907 912 068
Floriánske námestie 1 - starý AVION
(pri kostole BLUMENTAL)

NOVÝ CENNÍK od 13. 6.
nové hotely

EGYPT
LETECKY z Bratislavy aj Koíc

8, 9, 10, 12, 14, 15 dní

6. 7. 15 dní

13 990

V cene: letenka, ubytovanie
a
sam .
v hoteli AMBASSADOR,
soba atku..
polpenzia - védske stoly, o z prípl
be
transfer, delegát

D I E A D O 15 r.
POBYT ÚPLNE
Z A DA R M O

BULHARSKO

LETECKY
9, 10, 13 dní

z B r a t i s l a v y, S l i a è a ,
Koíc, Popradu

5. 7.
9. 7.

10 dní
13 dní

6 660
7 330

5. 7.
9. 7.

10 dní
13 dní

9 550
10 990

v cene: letenka, ubytovanie, transfer

v cene: letenka, ubytovanie - hotel,
raòajky - védske stoly, transfer

BULHARSKO AJ LEADLOVÝM
KLIMATIZOVANÝM AUTOBUSOM

11, 12, 15 dní

KARLOVA VES
Od 1. júna 2004 vstúpilo do platnosti
Veobecne záväzné nariadenie Mestskej èasti Bratislava - Karlova Ves o
podmienkach a podrobnostiach drania psov na území tejto mestskej
èasti.
Nariadenie upravuje vedenie evidencie
psov, vymedzuje miesta, kde je vo¾ný
pohyb psa a vstup so psom zakázaný,
riei postihy za zneèisovanie verejných
priestranstiev exkrementami. Na zlepenie èistoty verejných priestranstiev
sme umiestnili koe na zber psích
exkrementov. Súèasou koa je zásobník s vreckami a lopatkami na odstránenie exkrementov z verejného priestran-

AKADÉMIA
® VZDELÁVANIA
JAZYKOVÉ KURZY
LETO 2004
Zápis od 1. júna

stva. Na týchto miestach si bude moné
vrecká zobra. Po naplnení je moné
vrecko hodi aj do najbliieho koa na
komunálny odpad, keïe nejde o
nebezpeèný odpad, uviedol karloveský
starosta Bystrík Hollý (koov je vye
30). Taktie sme presne vymedzili
miesta, kde je vo¾ný pohyb psa zakázaný èi u úplne, alebo v urèitých hodinách. To znamená, e v èase platnosti
zákazu v danom priestore musí by pes
vedený na vôdzke. V súèasnosti sa realizuje oznaèenie týchto plôch nápismi
na chodníkoch, prípadne iných spevnených plochách. Vo veobecnosti ide o
plochy vnútroblokovej zelene a o plochy pri obchodných centrách.

Vo¾ný pohyb psa je zakázaný úplne na
Karloveskej ulici (priestor pred kostolom
a hríbikovou fontánou), na Jurigovom
námestí (na terasách), na Tilgnerovej
(priestranstvo pred predajòou Rema), v
Átriu obchodného domu Centrum na
Borskej ulici, na námestí pred kolami na
Majerníkovej ulici èíslo 60 a 62 a na Pribiovej ulici (nákupná zóna).
Na území mestskej èasti sú vyhradené
miesta, kde je vstup so psom zakázaný
úplne a ktoré sú oznaèené nápisom:
VSTUP SO PSOM ZAKÁZANÝ!
alebo symbolom, ktorý zákaz vyznaèuje.
Zákon stanovuje aj sankèné postihy,
ktoré nie sú najniie, upozornil B.
Hollý.
(ver)

ACADEMIA
ISTROPOLITANA
Príspevková vzdelávacia organizácia MŠ SR
ponúka,
V zmysle Zákona è. 386/97 Z.z. v znení neskorších úprav

ANGLIÈTINA

ü so slovenskými aj zahraniènými lektormi
ü veobecná angliètina pre zaèiatoèníkov
i pokroèilých
ü konverzácia
ü peciálne kurzy obchodnej
a technickej angliètiny
ü angliètina + poèítaèe pre deti ové!

n

NEMÈINA, PANIELÈINA
FRANCÚZTINA, TALIANÈINA

ü veobecné kurzy vo vetkých
vedomostných stupòoch
ü konverzácia so zahranièným lektorom

SLOVENÈINA PRE CUDZINCOV

ŠTÚDIÁ V RÁMCI
CELOŽIVOTNÉHO VZDELÁVANIA:
•ANDRAGOGIKA
v profilácii na PERSONÁLNY MANAŽMENT

- dištanèná forma štúdia s využitím e-learningu
- 3 vikendové stretnutia za semester
- možnos prestupu do 2. roèníka bakalárskeho
štúdia
•BANKOVNÍCTVO
•MANAŽMENT
•REGIONÁLNY ROZVOJ A CESTOVNÝ RUCH
•REGIONÁLNY ROZVOJ A SPRÁVA
•VEREJNÁ EKONOMIKA A SPRÁVA

- dištanèná forma štúdia s využitím e-learningu
- 5 vikendových stretnutí za semester
- možnos prestupu do 3. roèníka bakalárskeho
štúdia

ü intenzívny kurz so slovenským lektorom

INFO, VSTUPNÉ TESTY, ZÁPIS
Akadémia vzdelávania, Gorkého 10, 815 17 Bratislava
tel: 02 / 5441 0025, fax: 02 / 5441 0040

www.aveducation.sk

info01@aveducation.sk

Bližšie informácie: ACADEMIA ISTROPOLITANA
Hanulova 5/B, P.O.Box 92, Bratislava 42, 840 02
Tel.: 02/ 642 85 -680, 752, 069, 0903 511 986
02/ 642 30 -166, 197, 198, 055/ 729 6334
Fax: 02/ 642 85 473, 642 85 341, 055/ 729 6335
E-mail: info@acadistr.sk
www.acadistr.sk
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Do Dúbravky
v lete nepôjdu
elektrièky
BRATISLAVA
Z dôvodu opravy trate je od 28. júna
vylúèená elektrièková doprava medzi
Karlovou Vsou a Dúbravkou a súèasne pre rekontrukciu kanalizaèného
zberaèa nebudú premáva elektrièky
cez Obchodnú ulicu.
Zároveò sa obnovila elektrièková doprava cez Jesenského ulicu a Námestie ¼.
túra. Elektrièky budú premáva po
náhradných trasách. Linka è. 1 v smere
na Hlavnú stanicu po trase: Karlova Ves
- nábreie - afárikovo námestie - pitálska - Krína - Vazovova - Radlinského Hlavná stanica; v smere z Hlavnej stanice: Hlavná stanica - Radlinského - Vazovova - Krína - pitálska
- Nám. ¼. túra - nábreie - Karlova Ves.
Linka è. 4 obojsmerne cez Nám. ¼. túra
a Jesenského ulicu. Linka è. 5 obojsmerne: Karlova Ves - nábreie - tunel - Nám.
SNP - pitálska - Americké nám. - Radlinského - Raèianske mýto - Raèa. Linka
è. 6 ST Nové Mesto - Trnavské mýto Krína - pitálska - Nám. SNP - Kapucínska - tunel - nábreie - afárikovo
nám. - pitálska - Krína -Trnavské mýto
- ST Nové Mesto. Linka è. 7 nebude
premáva. Linka è. 9 obojsmerne cez
tunel, Nám. SNP, pitálsku a Krínu
ulicu. Linky è. 11 a 14 cez Nám. ¼. túra
a afárikovo nám. Linka è. 12 Karlova
Ves - nábreie - afárikovo nám. - Nám.
¼. túra - nábreie - Karlova Ves. Zastávky Pri kríi a Dolné Krèace, Potová,
Vysoká obojsmerne a Technická univerzita smer Obchodná ulica budú zruené.
Náhradnú dopravu bude zabezpeèova
autobusová linka X12 po trase Dúbravka, Pri kríi - Karlova Ves, Borská.
Zastavova bude obojsmerne na zastávkach: Pri kríi, OD Saratov, Drobného,
Alexyho, vantnerova, Damborského,
Horné Krèace, Dolné Krèace, Borská.
Výluka elektrièiek medzi Karlovou Vsou
a Dúbravkou bude trva pribline do 22.
augusta, výluka elektrièiek cez Obchodnú potrvá a do zaèiatku septembra.
Od 28. júna zaène plati letné obmedzenie premávky liniek MHD. Od tohto dòa
nepremávajú linky èíslo 7, 131 a 180.
Linky èíslo 22 a 84 budú premáva do 2.
júla, od 3. júla a do konca prázdnin premáva nebudú. Prázdninové obmedzenie
premávky potrvá do 31. augusta vrátane.
tandardný prevádzkový reim v pracovných dòoch zaène od 2. septembra. Premávka na linke 131 bude obnovená 5.
septembra.
(ver)

Zelený júl v Detskom
klube v Poluse!
Ak sa najbliie
vyberiete s demi do
Polusu, neo¾utujete!
Pokia¾ vy môete
vyui z¾avy a do 75% vo Ve¾kom letnom výpredaji, vae deti sa vybláznia v
Detskom klube. Okrem zelených sobôt
s hrami na SHREKovskú tematiku
(Spievanie so Shrekom, èi Bruné
tance s Fionou), sme pre ne pripravili
kopec veselých hier a zábavy. Cez víkend
od piatka 9. 7. do nedele 11. 7. to budú
predvádzané pesnièky, epkanie, kúzelné
obrázky, hádanie masiek a ve¾a iných.
Nasledujúci víkend od 16. 7. do 18. 7.
pocvièíme zruènos aj fantáziu napríklad
v hrách Udríme lopty?, alebo Had.
Preto neváhajte, víkendy v Poluse sú ako
ité pre celú rodinu!
Podrobný program klubu, ako aj ïalie
informácie nájdete na www.poluscitycenter.sk, alebo na www.mamatata.sk.

Pamätajú aj
na zdravotne
postihnutých
NOVÉ MESTO
Podmienkami pre zdravotne postihnutých spoluobèanov v mestskej èasti
Bratislava - Nové Mesto, najmä z h¾adiska budovania bezbariérových prístupov, sa v uplynulých dòoch zaoberala tamojia miestna rada.
Informovala nás o tom hovorkyòa starostu mestskej èasti Bratislava - Nové Mesto
Valéria Reháèková. Po vybudovaní bezbariérových chodníkov pri rekontrukciách vetkých komunikácií, poskytovaním priestorov Klubov dôchodcov a
jedálne na portovej ulici 5 na ich stretnutia a vybudovaní bytového bezbariérového domu s minitelocvièòou v suteréne
na portovej ulici sa pripravuje bezbariérový prístup pre spoluobèanov so zdravotným handicapom - vozíèkarov do spoloèenskej sály Strediska kultúry na Vajnorskej.
(brn)

Vodárne
robia v meste
prieskum

BRATISLAVA
Bratislavská vodárenská spoloènos
uskutoèòuje od 28. júna do 11. júla
reprezentatívny prieskum na zistenie
spokojnosti zákazníkov so slubami v
oblasti kvality vody, zásobovania
vodou a odkanalizovania odpadovej
vody.
Domácnosti a ostatných odberate¾ov
osloví Bratislavská vodárenská spoloènos prostredníctvom anketárov, ktorí
budú vidite¾ne oznaèení identifikaènými títkami a bez vyzvania sa preukáu
obèianskym preukazom a poverením
Bratislavskej vodárenskej spoloènosti
na vykonanie prieskumu trhu. Bratislavská vodárenská spoloènos vopred
ïakuje za porozumenie a ochotu odpoveda na anketové otázky. Cie¾om anonymného prieskumu je zvýi kvalitu
sluieb, a tým zároveò spokojnos
zákazníkov.
(brn)

Chcú zvýi
poèet miest
na parkovanie

PETRALKA
Zmenou dopravného znaèenia na
Topo¾èianskej ulici zaèali od 23. júna
zjednosmeròova niektoré ulice vo
vnútri obytných súborov v mestskej
èasti Petralka.
Petralský miestny úrad tým chce riei
nedostatok parkovacích miest v mestskej
èasti. Informovala o tom hovorkyòa petralského starostu Milka Podmajerská.
Zmenou premávky vo vnútri obytných
blokov by v Hájoch malo vzniknú 1953
a na Lúkach 1228 nových parkovacích
miest, uviedla Podmajerská. Pod¾a nej
na niektorých z týchto miest autá stáli aj
predtým, avak vytvorením systému bude
parkovanie legálne a zvýi sa tu aj bezpeènos premávky. Pod¾a Podmajerskej
mestská èas zo svojho rozpoètu na zjednosmernenie ulíc na tento rok vyèlenila
200-tisíc korún.
V stredu 23. júna sa zmenilo dopravné
znaèenie na Topo¾èianskej ulici v smere
od intavskej ulice po výjazd za budovou
Technopolu na Pajtúnskej ulici. Ïalie
podobné opatrenia sa pod¾a M- Podmajerskej zatia¾ nepripravujú.
(ver, sita)
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Lanovka zo eleznej studnièky na Kolibu
mono bude premáva u na budúci rok
NOVÉ MESTO
Mestská èas Bratislava - Nové Mesto
skúma monosti rekontrukcie sedaèkovej lanovej dráhy Koliba -elezná
studnièka. Naposledy sa o tejto téme
hovorilo na rokovaní novomestskej
miestnej rady 22. júna.
Po nieko¾koroènom márnom úsilí o zverenie pozemkov pod lanovkou do správy
mestskej èasti, v záujme opätovného
sprevádzkovania sedaèky spájajúcej dve
uvedené lokality, koneène blýska na lepie èasy. Ako nás informovala hovorkyòa
novomestského starostu Valéria Reháèková, základným predpokladom na realizáciu tohto nepochybne nároèného projektu je rovnaký názor starostu Nového
Mesta Richard Frimmel a primátora Bratislavy Andreja Ïurkovského nielen na
prípravu a následné sprevádzkovanie
zariadenia, ale aj èasového horizontu,
ktorý odhadujú na rok. V záujme
dôkladného zhodnotenia situácie a posú-

denia vetkých reálnych moností absolvujú v najbliom období zástupcovia
samosprávy mnohé nároèné rokovania s
odborníkmi z oblasti statiky, dráhového
ústavu a prevádzkovate¾mi podobných
zariadení. Podmienkou na realizáciu
tohto zámeru je, samozrejme, najmä
majetkovo-právne vyrovnanie a získanie
potrebných finanèných prostriedkov.
V prípade odkúpenia pozemku a stavieb by bola následnou etapou rekontrukcia technológií (vrátane nového
strojového zariadenia), objektov stavieb
(horná a dolná stanica lanovky), elektrických rozvodov (nová trafostanica...)
a podobne.
Dokumentácia k sedaèkovej lanovej
dráhe na eleznej studnièke bola schválená v r. 1976, take lanovka by mohla
ma nárok aj na vyhlásenie za národnú
technickú pamiatku. Hodinová kapacita
dvojsedaèky na Kolibe bola 560 osôb za
hodinu, èo v Bratislave bude ete dlho

staèi. V èase výstavby bola norma
zaaenia vyia ako dnes, èo znamená,
e aj z tohto h¾adiska je rekontrukcia
pôvodnej lanovky reálna.
Ako starosta R. Frimmel zdôraznil,
treba si uvedomi, e vloené investície
(len výkup odhaduje na 20 miliónov
korún) sa nikdy nevrátia, ale aspoò
vlastné náklady na prevádzku by mali
by kryté vstupným. Celková suma za
rekontrukciu lanovej dráhy sa zatia¾
presne stanovi nedá. V prípade vyhovujúcich technických a bezpeènostných
parametrov jestvujúcich nosných ståpov,
pätiek a základov staníc, stane sa rekontrukcia celoroène prevádzkovanej
lanovky reálna.
Starosta zdôraznil, e od zámeru ustúpi
len v prípade, ak nebude záruka vetkých poadovaných technických a bezpeènostných parametrov, èo je takmer
prís¾ub, e do roka lanovka v Bratislave
opä pôjde.
(lau)

Mesto chce zve¾adi eleznú studnièku
BRATISLAVA
Mesto chce revitalizova eleznú
studnièku pomocou komerèného sektora formou dlhodobého prenájmu.
Pri tomto zámere spolupracuje s Mestskými lesmi, ktoré sú vyhlasovate¾mi
verejného konania.
Priestor, ktorý by mesto chcelo zve¾adi,
zahàòa Partizánsku lúku a lúku s amfiteátrom v dolnej èasti eleznej studnièky.
Cie¾om revitalizácie je vybudova a prevádzkova kultúrny, relaxaèný a oddychový areál, prièom by mali by rekon-

truované alebo zlikvidované a nanovo
vybudované existujúce sociálne zariadenia. Postavi by sa mala by aj èistiareò
odpadových vôd a tandardné gastronomické zariadenia umiestnené v doèasných stavbách. Pod¾a námestníèky primátora Tatiany Mikuovej môe podnikate¾, ktorý dostane do nájmu konkrétnu
plochu, okrem uvedených povinných
investícií navrhnú aj iné aktivity, jedinou
podmienkou mesta je, e tu nebudú vybudované trvalé stavby.
Prihláky do výberového konania je

moné posiela do 31. júla na adresu
Mestských lesov. Vyhodnocova prísluné návrhy bude komisia zloená zo
zástupcov mesta a Mestských lesov do
31. augusta.
Mesto u na eleznej studnièke vybudovalo parkovacie plochy, na ktorých pribudlo sto parkovacích miest. Je predpoklad, e pribudnú aj detské ihriská a cyklistické chodníky. H¾adá sa aj sponzor na
obnovu turistického znaèenia. Jednou z
priorít mesta je aj oprava komunikácií,
ktoré sú v nevyhovujúcom stave. (lau)

Angličtina
pre všetkých

6 audio CD + kniha
PRE ZAČIATOČNÍKOV
I MIERNE POKROČILÝCH

Jednoducho – dohovoriť sa!
Bratislava, Turčianska 50
9-16.30 h tel. 02/53418776-7
www.hemisfery.sk

Katalóg zdarma

Autorizovaní distribútori (MOC – jednotné):
Štúdio Škerák, Klincova 12, 02/55422392
• Relaxans, Junácka 10, 0905 932899 •
LS Zetis, Herlianska 45, 0903 652279
OBJEDNÁVAM SI:
Angličtina pre všetkých
pre začiatočníkov i mierne pokročilých
6 CD a kniha

Angličtina pre všetkých II

1990 Sk

pre pokročilých - 4 CD a kniha

1490 Sk

Pri kúpe obidvoch do 31.7.04
dostanete darček v hodnote

390 Sk

KÚPIME RODINNÝ DOM
lokalita Mudroòova a okolie
0903 205 915

PREDÁME LUKRATÍVNY
STAVEBNÝ POZEMOK

5300 m2 BA II., priamo pri dialniènom okruhu
0903 457 041

DETSKÉ CENTRUM KVIETOK
súkromná materská kola
Blumentálska 16, Bratislava

PRIJME OD AUGUSTA 2004
DETI OD 3 ROKOV
AJ PREDKOLÁKOV
bliie info: 5542 2233, 0907 723 465

PREDAJ

1 izb. byt, OV, ÚK, 38 m2, 4/4p., Krasòany
(Raèa)
1.32 mil. Sk
2 izb. byt, OV, 54 m2, príz./2p., Krasòany
(Raèa)
1.48 mil. Sk
1 izb. byt, OV, ÚK, 38 m2, 3/4p., Vajnorská,
tiché pros. + parkovanie
1.75 mil. Sk
3 izb. byt, OV, ÚK, 64 m2, 2/4p., Gelnická
(Raèa)
2.35 mil. Sk

Poponáhľajte sa!
Astra Classic II
teraz už od 419 000 Sk.

PRENÁJOM

3 izb. byt, OV, ÚK, 64 m2, 3/4p., Vajnorská
15 000 Sk/mes.

LBM reality

0903 971 663

Opel. Svieže myšlienky – lepšie autá.

Akčná ponuka Opel!
• Astra Classic II s klimatizáciou, CD prehrávačom, ABS, airbagom, hmlovými svetlami
a koženým volantom už od 419 900 Sk!
• Corsa s klimatizáciou, ABS a airbagom už od 339 900 Sk!
• Corsa Prima s ABS a airbagom vodiča už od 294 900 Sk!

MaH s.r.o.
Autorizovaný díler OPEL

◆ Bratislava, Polianky 15, tel.: 02/692 51 111
◆ Bratislava-Petržalka, Panónska cesta 43,tel.: 02/682 084 11
◆ e-mail: mah@mah.sk, internet: www.opelmah.sk

Svätovojteská 11, 831 03 Bratislava
Telefón: 02/4463 0224
0908 791 619
Fax: 02/4463 0225
0915 730 268
www.r-e-a-l.sk
rtrend@rtrend.sk
PREDAJ - BYTY, DOMY

- garz. DB, Lachova, 27 m2, 6/12p.,pôvodný stav
- 1-izb. OV, Homolova, 3/4p.,35 m2, plast. okná
- 2-izb. OV Kresánková, 57 m2, 3/7p., novost, gará, sam. kúrenie
- 2-izb. OV Vajnorská, 50 m2, 4/4p.,, kompl, rek, zariadený
- 3-izb. OV Závadská, 68 m2, 1/7p., èiast.rek., pl. podlaha, zask. log.
- 3- izb. OV Raèianska, 63 m2, 11/13p., parkety v izbách, nová KL
- 4-izb. OV Belopotockého, 120 m2, 1/5p.,terasa 10 m, loggia, zrek.
- 5-izb. Rod. dom, Horné Oreany, 180 m2 zast. plocha, zrekon.
- 4-izb. Rod. dom Záhorská Ves, 180 m2, 12 á
- SP Most pri Bratislave, 639 m2, VIS, =22 m
- Obch. priestor, Centrum, 80 m2, výklad, zrek.
- Obch. priestor, Petralka, 70 m2, výklad, zázemie

1,05 mil. Sk
1,15 mil. Sk
2,62 mil. Sk
2,28 mil. Sk
2,45 mil. Sk
2,22 mil. Sk
6 mil. Sk
2,65 mil. Sk
3,2 mil. Sk
2500 Sk/m2
7,5 mil. Sk
1,3 mil. Sk

Ïalie
spomienky
na Valonskú IV.
LIST ÈITATE¼A
V èase, keï som il na Valonskej ulici,
u nás televízia ete len zaèínala,
nákup televízneho prijímaèa nebol
dostupný kadému, a preto trávi
deò v sobotu alebo v nede¾u poobede
v zábavnom parku - na Firnáli - bolo
pre deti, ale aj pre dospelých skutoèným sviatkom.
V roku 1952 vak tento zábavný park
musel ustúpi tvrdej realite - bol premiestnený na pravý breh Dunaja do
Petralky a na jeho mieste boli postavené provizórne ubikácie a závodná
kuchyòa pre stavebných robotníkov
firmy Montostav, ktorá zaèala stavbu
dneného pavilónu teoretických vied
Slovenskej vysokej koly technickej.
Aby som nevynechal ani druhú stranu
Valonskej ulice, znova sa vrátim na jej
zaèiatok - na Kollárovo námestie a
pokraèujem po jej pravej strane. Èelnú
budovu predstavovala u spomínaná
lekáreò, ktorá tvorila klin Radlinského a
Valonskej ulice.
Prvý dom od lekárne - to bol zadný
trakt budovy postavenej na Radlinského ulici a v tomto hrubom múre akoby
prevàtaný do mohutnej steny bol vchod
do opravovne motocyklov. Pracoval
tam môj dobrý známy a neskôr priate¾ súèasne opravár motocyklov - Rudko
Sedlák. I napriek priate¾stvu a potrebe
aj mne opravi motorku, rachot ním
opravených motoriek iiel na nervy
nielen mne, ale za tie roky sme si naòho
akosi zvykli a mono, e keby sme ho
denne nepoèuli, asi by nám bol aj
chýbal.
Ved¾ajou budovou bola stará poschodová budova bývalej ovody - materskej
koly, ktorá vak bola èiastoène opravená a zmenila sa na základnú kolu, kam
chodili aj moje deti. V roku 1958 bola
základná kola zruená, koláci boli presunutí do blízkej koly na kolskej ulici
a v priestoroch budovy zriadili domov
dôchodcov, ktorý tu bol a do zbúrania
budovy v roku 1963.
Ïalou budovou naej ulice bol ve¾ký
dom, ktorý vak mal vo svojich útrobách len jednu obrovskú halu - dielòu
na umeleckú výrobu divadelných kulís
pre Slovenské národné divadlo. Tam sa
dováalo ve¾ké mnostvo dreva, dosák
a rôzne prísluenstvo pre potreby divadelníctva. krípanie motorovej píly,
vôòa olejových, syntetických farieb a
acetónu boli v tom èase akýmsi domácim prísluenstvom patriacim do tejto
èasti naej ulice.
tefan Behúò, Valonská 17
(Pokraèovanie v budúcom vydaní)

Kostol urulíniek bol pôvodne modlitebòou
Vo východnej èasti mesta, medzi klátorom frantikánov a Laurinskou bránou, na miestach dneného klátora
urulíniek, Klobuèníckej, Urulínskej a
Nedbalovej ulice, ili v stredoveku a
ranom novoveku menej majetní obèania mesta, najmä remeselníci.
V porovnaní s Ventúrskou, Panskou èi
Michalskou ulicou alebo Hlavným námestím to bola pomerne chudobná tvr.
Od polovice 16. storoèia bolo mesto
skoro výluène v rukách protestantov. Len
okolo rezidencie arcibiskupa bola enkláva verných pápeovi.
Po postavení modlitebne nemecky hovoriacich evanjelikov (1638) sa ukázala
potreba modlitebne aj pre evanjelikov slovenskej a maïarskej národnosti. Postavili
ho tesne pri mestských hradbách za záhra-

Pamätníci histórie
dou frantikánskeho klátora na mieste
starieho metianskeho domu. Jednoduchý jednoloïový kostolík, dostavaný v
roku 1658, mal nad prieèelím aj veu s
vlastnými zvonmi. V susedstve kostola sa
dodnes zachovali èasti starieho objektu
(pravdepodobne zo 16. storoèia).
V júli 1672 museli evanjelici kostoly odovzda vrchnosti. Mení z nich dostali
urulínky, ktoré sem prili z Viedne.
Postupne získavali susedné objekty a na
ich mieste vyrástol rozsiahly klátorný
areál. Jeho stavebný vývoj sa zavàil v
období medzi dvoma svetovými vojnami.
Zariadenie kostola, ako aj dnená forma
vee sú a z 18. storoèia.

Pri modernizácii kostola, ktorý je
zasvätený loretánskej Panne Márii, pred
rokom 1990 z neho vyhodili originálne
opukové dladice (znovu pouité v kaplnke sv. Barbory v Grassalkovichovom
paláci) a zo stien odstránili obrazy rádových svätíc. Zachovaná, naastie, ostala
kamenná pokladnièka pri vchode,
pochádzajúca ete z obdobia evanjelikov,
s nápisom a datovaním 1659.
Zabudnutou pamiatkou na stene lode
kostola je kamenná pamätná tabu¾a od
sochára Alojza Rigeleho z roku 1923,
venovaná pamiatke vestranne umelecky
nadaného kòaza pátra Feliciána Jozefa
Móczika, ktorého zavradil psychicky
naruený atentátnik v roku 1917.
tefan Holèík
FOTO - Oto Limpus

Najelegantnejia sála Bratislavy je v Redute
V majetku starej známej preporskej
lekárskej rodiny, ktorej èlenovia sa viac
ako sto rokov starali o zdravie obyvate¾ov mesta, sa zachovalo viacero unikátnych historických fotografických záberov. Patrí k nim aj záber, ktorý mono
datova do prvej polovice roku 1911.
Vtedy toti búrali historickú krajinskú
sýpku na mieste dnenej Reduty.
Dala ju postavi Mária Terézia pod¾a projektu architekta Franza Antona Hillebrandta (1774). Keï u objekt doslúil,
mesto ho od eráru odkúpilo s plánom prestava ho na kultúrne centrum. Nakoniec
sa vak rozhodlo nahradi ho novostavbou. Objekt bol postavený z ve¾mi kvalitných tehál z mestskej tehelne s nápisom
CIVPO. Pri búraní tehly starostlivo èistili,

Spomienkový album
aby ich mohli znovu poui. Znovu pouili aj kamenný barokový portál (jeden z
dvoch), ktorý ako prvok dekorácie osadili
na nádvorí novopostavenej Reduty, ktoré
slúilo ako èas retaurácie.
Sýpka bola na úzkych stranách - smerom
k Dunaju a smerom k divadlu ozdobená
vysokými ozdobnými títmi. Tie síce pri
búraní zanikli, ale kópia jedného z nich sa
objavila ako zavàenie nového traktu radnice, ktorý postavili medzi Primaciálnym
palácom a Apponyiho palácom. Dodnes
je vidite¾ný z nádvoria Apponyiho paláca.
Zvyky sýpky odstránili poèas roku 1911.
Vyhåbili aj stavebnú jamu pre suterén

novostavby. Potom tam vyrástol objekt
Reduty v neobarokovom týle. V súai
zvíazil projekt, ktorý navrhli architekti
Marcel Komor a Dezider Jakab v Budapeti. Dokonèenie stavby oddialila prvá
svetová vojna, take ho mohli odovzda
verejnosti a v roku 1919. Kritické hlasy
vyèítali budove neslohovos a nevhodnú
prezdobenos v èase, keï sa u v celej
strednej Európe uplatòovala moderná
architektúra. Napriek tomu je hlavná sála
Reduty dodnes najelegantnejím svetským priestorom v Bratislave. Poskytuje
slávnostné prostredie pri najvýznamnejích tátnických aktoch v meste, ako
nedávno pri inaugurácii prezidenta Slovenskej republiky.
tefan Holèík
FOTO - archív J. Payera a Oto Limpus
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1981: V Bratislave
sa ete vôbec
nestrie¾alo
Polstoroèie s Bratislavou
Po Bratislave sa potulujú maïarské herecké hviezdy. Koliba vyrába slovenský
film pod¾a románu Ladislava Balleka
POMOCNÍK. Na jar sa prechádzame po
eleznej studnièke s malým Melom,
synom Milky Vááryovej. Bol taký malý,
e ete ani do kôlky nechodil. Nevyznal
sa v prírode. Schmatol do ruky ivú abu
a chcel ju zjes! abe sme zachránili
ivot v poslednej chvíli. Radostne skoèila
do mláky. V tom istom èase za ve¾kou
mlákou zachránili ivot bodygardi prezidentovi Reaganovi. Na pápea strie¾al
priamo v Ríme dáky obèan tureckého
pôvodu. V Bratislave sa v roku 1981 ete
vôbec nestrie¾alo. Iba ak v petralskom
lunaparku na papierové rue.
V Starej trnici je ete stále televízne túdio,
kde sa vyrábajú inscenácie a zábavné programy. Obrovská budova v Mlynskej doline
u je postavená - ale televízia sa rozahuje aj
v budove Tatra banky, aj v trnici. Lasicovcom sa narodila v posledný februárový deò
uteená Hanka. V plesovej sezóne PKO
hostí rodákov zo Zemplína, potom Myjavcov, Liptákov, Oravcov - akurát Bratislavèania svoj regionálny ples - u tradiène - nemávajú. Osemdesiatky sa nedoil legendárny operný spevák Janko BLAHO (nar.
1902). Opera smúti. Skalický tenor dospieval. Marián Labuda si priviezol z dovolenky
v Juhoslávii nesmierne dojímavú dalmatínsku pesnièku OPROSTI MI PAPE, ktorú
sme sa vetci nauèili a kedyko¾vek sme ju
zaspievali, rozplakali sme sa. Bolo to vyznanie lásky a obdivu syna k otcovi. Podaktorí
sme sa stali toho roku tyridsiatnikmi, reisér
Martin Holý je pädesiatnik a Ivan TEREN
s hrdo vztýèenou hlavou naèal esdesiatku.
Leto v roku 1981 bolo dlhé a horúce.
Anvara Sadata v Káhire prestrie¾ali vlastní
vojaci pri pochode pred tribúnou ako sito.
Pred naou prvomájovou tribúnou vládne
spontánne nadenie pracujúcich. Zamestnanci divadiel kráèajú v sprievode v poradí: Slovenské národné divadlo, Nová scéna
a tátne bábkové divadlo. Ja - zamestnanec
Novej scény mám dve monosti: keï
zrýchlim krok, ocitám sa v Národnom, ak
v sprievode zaostanem - som v Bábkovom!
Strana a vláda zdraví z prvomájovej tribúny svoj ¾ud. Minister kultúry uvidel v
sprievode svojho vnúèika a artovne mu
pohrozil prstom. Vnúèik sedel na ramenách pracovníkovi istého bratislavského
vydavate¾stva. Hroziaci prst ministra na
tribúne na smr vystrail celé vydavate¾stvo. Také to boli èasy! Nikto nemusel
strie¾a ako v Egypte. Staèilo zdvihnú
prst a - podnik sa zosypal v hrôze. Musím
prizna, e nás s Lasicom príjemne prekvapil bako Mináè, ktorý prijal nae
pozvanie do televízneho programu Ktosi je
za dverami. Povaovali sme to za výrazné
víazstvo smelosti nad okúòavosou. Veï
sme to aj patriène oslávili v hradnej retaurácii, ktorú ¾ud nazýval U algovièa.
A aby som nezabudol na to najdôleitejie
v roku l981 - MUDr. Ivan Klaèanský vydal
dcéru Katarínu za náho vzácneho priate¾a
Borisa Farkaa! Pri svadobnom stole v
starom dobrom Carltone som sa venoval
ich nezabudnute¾nej starej mame. Bratislavská bulharská enkláva sa zila na premiére Stratjevovej komédie AUTOBUS,
ale teta Branka Tvaroková, ktorej vnuk
tudoval priamo v Bulharsku, sa premiéry
u nedoila.
SN, 12. marca 1998
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Kultúrne

29.
Program júl
1.7. 18.00 h Golden Gate Boys Choir and Bellringers a Bratislavský chlapčenský zbor / Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca /
Vstupné: 40,-Sk
1.7. 20.00 h Vrije Universiteit Orkest Amsterdam / 90-členný
univerzitný amatérsky symfonický orchester / Pod záštitou holandského veľvyslanectva pri príležitosti zahájenia predsedníctva Holandska
v Európskej únii / Primaciálne námestie
2.7. 19.30 h PACORA / koncert jazz-folkovej skupiny / Nádvorie
Starej radnice / Vstupné: 100,-Sk
4.7. 17.00 h „Promenádna nedeľa“ / Cyklus dychovej a ľudovej
hudby na nábreží Dunaja / dychová hudba Záhorienka / areál PKO
5.7. 17.00 h „Rozprávková Radnica“ / Cyklus divadelných pondelkov
pre deti Ako Vendelín spiace kráľovstvo vyslobodil / účinkuje Teatro
Pimprlo Žilina / Nádvorie Starej radnice / Vstupné: 30,-Sk
6.7. 20.00 h Priateľstvo ponad oceán / hudobno-tanečný program
v rámci IV. Európskeho kongresu CEISAL latinoamerikanistov / účinkujú: Latino Flash, Magisterial – súbor mexických tancov a hudby,
folklórny súbor Ekonóm / Primaciálne námestie
7.7. 20.00 h „Live Jazz pod vežou“ / Cyklus Jazzové stredy
na nádvorí Starej radnice Vlado Vizár Jazz Quartet / Nádvorie
Starej radnice / Vstupné: 100,-Sk
8.7. 19.30 h „Balady a pesničkári na nádvorí“ / Hudobný cyklus
na Radničnom námestí Žalman a spol. / Nádvorie Starej radnice /
Vstupné: 100,-Sk
9.7. 19.00 h „Buddha Bar at the River“ / Párty plná nu jazzových
beatov / areál PKO
10.7. 15.00 h „Rodinné soboty“ / Cyklus programov pre rodiny /
Bratislavská ZOO
11.7. 18.00 h Koncert pre Sisi a Františka Jozefa / program venovaný
150 výročiu svadby rakúskej cisárovnej Alžbety-Sisi a Františka Jozefa /
Nádvorie Starej radnice
11.7. 17.00 h „Promenádna nedeľa“ / Cyklus dychovej a ľudovej
hudby na nábreží Dunaja Chorvátske piesne a tance v podaní Mužského speváckeho zboru a folklórnej skupiny z Jaroviec / areál PKO
12.7. 17.00 h „Rozprávková Radnica“ / Cyklus divadelných pondelkov pre deti O Karkuľke / účinkuje: Divadlo Dunajka, Kuchyňa /
Nádvorie Starej radnice Vstupné: 30,-Sk
12.7. 19.00 h Medzinárodná letná akadémia hudby / účinkujú frekventanti kurzov z Česka, Nórska, Fínska, Austrálie a Číny / koncertná
sieň Klarisky / Vstupné: 60,-Sk
13.7. 19.00 h Medzinárodná letná akadémia hudby / účinkujú frekventanti kurzov z Česka, Nórska, Fínska, Austrálie a Číny / koncertná
sieň Klarisky / Vstupné: 60,-Sk
14.7. 20.00 h „Live Jazz pod vežou“ / Cyklus Jazzové stredy na nádvorí Starej radnice / Tradiotional and Revival Jazz Band / Nádvorie
Starej radnice / Vstupné: 100,-Sk
15.7. 19.30 h „Balady a pesničkári na nádvorí“ / Hudobný cyklus
na Radničnom námestí Wabi Daněk a Miloš Dvořáček / Nádvorie
Starej radnice / Vstupné: 100,-Sk
17.7. 10.00 h Deň stromu a Región Čierny Hron / prezentácia mikroregiónu Čierny Hron / Hlavné námestie
18.7. 17.00 h „Promenádna nedeľa“ / Cyklus dychovej a ľudovej
hudby na nábreží Dunaja / dychová hudba Veselá muzika / areál PKO

18.7. 17.00 h Tai-pin Bunun Native Children‘s Choir / Detský
folklórny súbor z Taiwanu / Nádvorie Starej radnice / Vstupné: 40,-Sk
19.7. 17.00 h „Rozprávková Radnica“ / Cyklus divadelných pondelkov pre deti / O kohútikovi a sliepočke / účinkuje Divadlo Piraňa,
Bratislava / Nádvorie Starej radnice / Vstupné: 30,-Sk

Cykly kultú
ROZPRÁVKOVÉ PONDELKY
Tradičné rozprávkové pondelky pre malé i veľké deti nám pripomenú, ako je to medzi dobrom a zlom a ponúknu najmä
tým menším možnosť vstúpiť priamo do deja a byť na chvíľu
veľkým hrdinom, odvážným námorníkom či princeznou... To
všetko na nádvorí Starej radnice...

21.7. 20.00 h „Live Jazz pod vežou“ / Cyklus Jazzové stredy
na nádvorí Starej radnice Nový Traditional / Nádvorie Starej radnice /
Vstupné: 100,-Sk
22.7. 19.30 „Balady a pesničkári na nádvorí“ / Hudobný cyklus
na Radničnom nádvorí Jednofázové kvasenie a O.P.T. / Nádvorie
Starej radnice / Vstupné: 100,-Sk
23.7. 19.00 h „Buddha Bar at the River“ / Párty plná nu jazzových
beatov / areál PKO
24.7. 15.00 h „Rodinné soboty“ / Cyklus programov pre rodiny /
hrad Devín
25.7. 17.00 h „Promenádna nedeľa“ / Cyklus dychovej a ľudovej
hudby na nábreží Dunaja / Ľudová hudba Jarabina / areál PKO
26.7. 17.00 h Programy pre deti / Zvieratká v ZOO / účinkuje
Divadlo Strigy, Bratislava / Nádvorie Starej radnice / Vstupné: 30,-Sk
26.7. 20.30 h „Letné Shakespearovské hry na hrade“ / Rómeo
a Júlia / Bratislavský hrad / Vstupné: 400,- a 450,-Sk
27.7. 20.30 h „Letné Shakespearovské hry na hrade“ /
Rómeo a Júlia / Bratislavský hrad / Vstupné: 400,- a 450,-Sk
28.7. 20.00 h „Live Jazz pod vežou“ / Cyklus Jazzové stredy
na nádvorí Starej radnice Peter Lipa, Tatár, Buntaj, Gašpar /
Nádvorie Starej radnice / Vstupné: 100,-Sk

JAZZOVÉ STREDY
„Live jazz pod vežou“ okrem výbornej muziky v príjemnom prostredí nádvoria Starej
radnice prinesie osvedčené jazzové formácie i mladšie talenty. Doplnok ku hudobnému programu bude Kufríková fotogaléria s
názvom Jazz-foto Slovakia.
BALADICKÉ ŠTVRTKY
Prvýkrát v histórii Kultúrneho leta každý júlový a augustový
štvrtok ožije Nádvorie Starej radnice folkovými baladami v
podaní výnimočných hudobných formácií českej a slovenskej
hudobnej scény ako sú P. L. Žalman, Wabi Daněk, Druhá tráva
či Funny Fellows a ďalší.

28.7. 20.30 h „Letné Shakespearovské hry na hrade“ /
Rómeo a Júlia / Bratislavský hrad / Vstupné: 400,- a 450,-Sk
29.7. 19.30 h „Balady a pesničkári na Radničnom námestí“ / Hudobný cyklus na Radničnom námestí Robert Křesťan a Druhá Tráva /
Nádvorie Starej radnice / Vstupné: 100,-Sk
29.7. 20.30 h „Letné Shakespearovské hry na hrade“ /
Rómeo a Júlia / Bratislavský hrad / Vstupné: 400,- a 450,-Sk
30.7. 19.00 h „Buddha Bar at the River“ / Párty plná nu jazzových
beatov / areál PKO
30.7. 20.30 h „Letné Shakespearovské hry na hrade“ /
Rómeo a Júlia / Bratislavský hrad / Vstupné: 400,- a 450,-Sk
31.7. 15.00 h „Rodinné soboty“ / Cyklus programov pre rodiny /
Bratislavská ZOO
31.7 20.30 h „Letné Shakespearovské hry na hrade“ /
Rómeo a Júlia / Bratislavský hrad / Vstupné: 400,- a 450,-k

DISCO PIATKY
Piatkové večery na nábreží v areáli PKO budú patriť DJ-om
z bratislavského Buddha Baru a ich hosťom. Budete si môcť
zatancovať na to najlepšie, čo sa momentálne produkuje vo
svete tanečnej hudby ovplyvnenej jazzom a funkom a k tomu
sa patrične občerstviť.
RODINNÉ SOBOTY
Za rodinami sa vyberieme takmer každú prázdninovú sobotu
tam, kde radi trávia svoj voľný čas – teda do historického
centra, do ZOO a na Devín. V trojhodinových programoch
prinesieme zaujímavý kultúrno-súťažný program, do ktorého
sa budete môcť aj aktívne zapojiť.

PROMENÁDNE NEDELE
Nedele na nábeží Dunaja v areáli
PKO sú návratom a oživením promenádnych programov, na ktoré mnohí
často nostalgicky spomínajú. O dobrú
náladu sa postarajú ľudové a dychové súbory. Prvých sto návštevníkov
bude čakať milá pozornosť - kávička
a štrúdla zdarma.
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Z ĎALŠÍCH CYKLOV VYBERÁME:
„LETNÉ SHAKESPEAROVSKÉ HRY NA HRADE“
Hubovo naštudovanie Romea a Júlie sľubuje roztancované,
energické predstavenie s baletnými scénami a „neokukanými“ hlavnými predstaviteľmi v kombinácii s renomovanými
hereckými hviezdami. Anglickú verziu slávnej tragédie predstaví TNT Theatre Britain a The American Drama Group Europe.

1.8. 17.00 h „Promenádna nedeľa“ / Cyklus dychovej a ľudovej
hudby na nábreží Dunaja hrá Ľudová hudba FS Lipa / areál PKO
1.8. 20.30 h „Letné Shakespearovské hry na hrade“ /
Romeo and Juliet / Bratislavský hrad / Vstupné: 300,- a 350,-Sk
2.8. 17.00 h „Rozprávková Radnica“ / Cyklus divadelných pondelkov
pre deti Klaun Pepele / účinkuje: Divadlo Žihadlo, Malacky / Nádvorie
Starej radnice / Vstupné: 30,-Sk
2.8. 20.30 h „Letné Shakespearovské hry na hrade“ /
Romeo and Juliet / Bratislavský hrad / Vstupné: 300,- a 350,-Sk
4.8. 20.00 h „Live Jazz pod vežou“ / Cyklus Jazzové stredy na
nádvorí Starej radnice / Deja vu / 3. nádvorie Primaciálneho paláca /
Vstupné: 100,-Sk
5.8. 19.30 h „Balady a pesničkári na nádvorí“ / Hudobný cyklus
na Radničnom námestí / Salamander a hostia / Nádvorie Starej radnice / Vstupné: 100,-Sk
6.8. 19.00 h „Buddha Bar at the River“ / Párty plná nu jazzových
beatov / areál PKO
6.8. 18.00 h The festival chorus and orchestra / USA Veľký evanjelický chrám Panenská ul. / Vstupné: 60,- Sk

„DNI ORGANOVEJ HUDBY“
Na 28. ročníku Dní organovej hudby sa v komornom prostredí kaplnky Bratislavského hradu predstavia významní organoví umelci z Nemecka, Poľska, Talianska a Slovenska.
„LETNÝ BAŽANT KINEMATOGRAF“
V rámci Letného Bažant kinematografu si budete môcť
v príjemnom prostredí Hlavného námestia pozrieť nasledovné filmy: 25.8. Knoflikáři, 26.8. Divoké včely, 27.8. Nuda
v Brne, 28.8. Záhrada a 29.8. Pupendo.

„KONVERGENCIE“
Piaty ročník Konvergencií, ktorý sa
uskutoční v termíne od 16. do 19.
septembra, bude opäť zameraný
na prezentáciu výnimočnej svetovej a slovenskej komornej tvorby.
Medzi účinkujúcimi sa objavia napr. Opera Aperta ensemble Post-Minimal-Set z Bratislavy, Robert Cohen, či Vladimír
Mendelssohn, potomok slávneho skladateľa. Cyklus ukončí
Ida Kelarová s vyše 50-členným speváckym zborom APSORA
a skupinou Romano rat.

Okrem toho na Vás čaká
30 ďalších zaujímavých
sprievodných podujatí na rôznych miestach
Bratislavy!

7.8. 15.00 h „Rodinné soboty“ / Cyklus programov pre rodiny / Hlavné/Františkánske námestie
8.8. 19.00 h Hummelov komorný orchester / koncert / koncertná
sieň Klarisky / Vstupné: 90,-Sk
8.8. 17.00 h „Promenáda na nábreží“ / Cyklus dychovej a ľudovej
hudby na nábreží Dunaja / dychová hudba Veselá muzika / areál PKO
9.8. 17.00 h „Rozprávková Radnica“ / Cyklus divadelných pondelkov
pre deti / O kukučke, ktorá prestala kukať / účinkuje: Divadlo Piraňa,
Bratislava / Nádvorie Starej radnice Vstupné: 30,-Sk
10.8. 20.00 h Jumping Drums / koncert / Vodná veža
11.8. 20.00 h „Live Jazz pod vežou“ / Cyklus Jazzové stredy na
nádvorí Starej radnice / Boboš Blues Sextet / Nádvorie Starej
radnice / Vstupné: 100,-Sk
12.8. 19.00 h Dni organovej hudby – 28. ročník Felix Friedrich,
Nemecko / Hudobná sieň Bratislavského hradu / Vstupné: 100,-Sk
12.8. 19.30 h „Balady a pesničkári na nádvorí“ / Hudobný cyklus
na Radničnom námestí / Pavel Dobeš a Tomáš Kotrba / Nádvorie
Starej radnice / Vstupné: 100,-Sk
13.8. 19.00 h „Buddha Bar at the River“ / Párty plná nu jazzových
beatov / areál PKO
14.8. 15.00 h „Rodinné soboty“ / Cyklus programov pre rodiny /
hrad Devín
15.8. 19.00 h Dni organovej hudby – 28. ročník Bernadetta Šuňavská, Slovensko / Hudobná sieň Bratislavského hradu / Vstupné: 100,-Sk
15.8. 17.00 h „Promenádna nedeľa“ / Cyklus dychovej a ľudovej
hudby na nábreží Dunaja / Hudba Andreja Záhorca / areál PKO
16.8. 17.00 h „Rozprávková Radnica“ / Cyklus divadelných pondelkov pre deti / Mama, kúp mi psíka! / účinkuje: Divadlo Strigy,
Bratislava / Nádvorie Starej radnice / Vstupné: 30,-Sk
17.8. 19.00 h Dni organovej hudby – 28. ročník Piotr Rojek,
Poľsko / Hudobná sieň Bratislavského hradu / Vstupné: 100,-Sk

18.8. 20.00 h „Live Jazz pod vežou“ / Cyklus Jazzové stredy
na nádvorí Starej radnice / Aftertee / Nádvorie Starej radnice /
Vstupné: 100,-Sk
19.8. 19.00 h Dni organovej hudby – 28. ročník / Marek Vrábel
Slovensko / Hudobná sieň Bratisl. hradu / Vstupné: 100,-Sk
19.8. 19.30 h „Balady a pesničkári na nádvorí“ / Hudobný cyklus
na Radničnom námestí / Funny Fellows a Zuzana Haásová /
Nádvorie Starej radnice / Vstupné: 100,-Sk
20.8. 17.00 h Rong-Shing Chorus / Detský spevácky zbor z Taiwanu /
koncertná sieň Klarisky / Vstupné: 40,-Sk
20.8. 19.00 h „Buddha Bar at the River“ / Párty plná nu jazzových
beatov / areál PKO
21.8. 15.00 h „Rodinné soboty“ / Cyklus programov pre rodiny /
Bratislavská ZOO
22.8. 17.00 h „Promenádna nedeľa“ / Cyklus dychovej a ľudovej
hudby na nábreží Dunaja / dyhová hudba Záhorienka / areál PKO
22.8. 19.00 h Dni organovej hudby – 28. ročník / Giovanni Clavorá
Braulin, Taliansko / Hudobná sieň Bratisl. hradu / Vstupné: 100,-Sk
23.8. 17.00 h „Rozprávková Radnica“ / Cyklus divadelných pondelkov pre deti / Poď na našu Šašoloď / účinkuje: Divadlo Dunajka,
Kuchyňa / Nádvorie Starej radnice / Vstupné: 30,-Sk
24.8. 17.00 h Kto nájde živú vodu / pásmo k SNP / Zichyho paláca
24.8. 19.00 h Dni organovej hudby – 28. ročník / Monika Melcová,
Slovensko / Hudobná sieň Bratisl. hradu / Vstupné: 100,-Sk
25.8. 20.00 h „Live Jazz pod vežou“ / Cyklus Jazzové stredy
na nádvorí Starej radnice / SHJ Quartet a Imrich Discantini /
Nádvorie Starej radnice / Vstupné: 100,-Sk
25.8. 20.00 h Letný Bažant kinematograf / plánované Hlavné námestie ako v roku 2003
26.8. 19.00 h Dni organovej hudby – 28. ročník / Marianna Gazdíková, Slovensko / Hudobná sieň Bratisl. hradu / Vstupné: 100,-Sk
26.8. 19.30 h „Balady a pesničkári na nádvorí“ / Hudobný cyklus
na Radničnom námestí / Samson Lenk a jeho Parta / Nádvorie
Starej radnice / Vstupné: 100,-Sk
26.8. 20.00 h Letný Bažant kinematograf / plánované Hlavné námestie ako v roku 2003
27.8. 19.00 h „Buddha Bar at the River“ / Párty plná nu jazzových
beatov / areál PKO
27.8. 20.00 h Letný Bažant kinematograf / plánované Hlavné námestie ako v roku 2003
28.8. 15.00 h „Rodinné soboty“ / Cyklus programov pre rodiny /
Bratislavská ZOO
28.8. 20.00 h Letný Bažant kinematograf / plánované Hlavné námestie ako v roku 2003
29.8. 17.00 h „Promenádna nedeľa“ / Cyklus dychovej a ľudovej
hudby na nábreží Dunaja / Hudba bratov Kuštárovcov / areál PKO
29.8. 20.00 h Letný Bažant kinematograf / plánované Hlavné námestie ako v roku 2003
30.8. 17.00 h „Rozprávková Radnica“ / Cyklus divadelných pondelkov pre deti / Čin-Čin / účinkuje: Staré divadlo, Nitra / Nádvorie Starej
radnice / Vstupné: 30,-Sk
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Petralka konèí,
P R E D Á M Nástupkyòou Martiny Moravcovej by mala

TÝLOVÚ TALIANSKU
JEDÁLEÒ SMOTANOVEJ
FARBY ZA 1/2 CENU.
) 0903 560 204

LAST MINUTE

Chorvátsko a Čierna Hora
12 dní, pavilón, polpenzia, klubové služby
od 3.7. len 6.490 Sk
10 dní, ubytovanie vo vilkách, polpenzia
od 6.7. len 5.490 Sk
14 dní, hotel, polpenzia, klubové služby
od 2.7. len 6.490 Sk
12 dní, hotel, polpenzia, klub, letecky
od 3.7. len 9.990 Sk
doprava autobusom Karosa Lux od +1.190 Sk

Španielsko a Malorka
13 dní, hotel, polpenzia, lux. klim. autobus
od 9.7. len 9.990 Sk
12 dní, hotel, polpenzia, bazén, letecky
od 4.7. len 13.990 Sk

Bulharsko - Slnečné pobr. a Nesebar
14 dní, hotel, raňajky, bazén, autobusom
od 9.7. len 7.990 Sk

Grécko - Olympská riviéra
13 dní, ubytovanie v štúdiu, autobusom
od 6.7. len 6.490 Sk
11 dní, ubytovanie v štúdiu, letecky
od 7.7. len 9.990 Sk

Korfu, Kréta, Rhodos a Kos
11 dní, penzión, polpenzia, letecky
od 7.7. len 10.990 Sk
15 dní, hotel, raňajky, bazén, letecky
od 5.7. len 12.990 Sk
8 dní, ubytovanie v štúdiu, bazén, letecky
od 7.7. len 9.990 Sk

Turecko - Alanya a Marmaris
12 dní, hotel, polpenzia, bazén, letecky
od 4.7. len 11.990 Sk

Egypt - Hurghada a Sharm el Sheikh
15 dní, hotel, polpenzia, letecky - Sl. Aerolínie
od 6.7. len 12.990 Sk
V uvedených cenách je zahrnuté: individuálna, autobusová,
kombinovaná, resp. letecká doprava (výhradne so Slovenskými
aerolíniami, a.s.), ubytovanie v hoteloch, penziónoch alebo pavilónoch so stravou, resp. v štúdiách s kuchynkou, delegát CK,
poistenie voči insolventnosti CK, DPH

ČAKÁME NA VÁS AJ KAŽDÚ SOBOTU !
Bratislava: Mickiewiczova 2, tel.: 5293 2811-13
Bratislava: Dulovo nám. 14, tel.: 5556 6004, 5556 8860
str. 607
www.tiptravel.sk, central@tiptravel.sk

by Bratislavèanka Denisa Smolenová
BRATISLAVA
Slovenské plávanie má ïalí ve¾ký
talent. Pretekárka Slávie STU Denisa
Smolenová oslávila pred nieko¾kými
mesiacmi (14. februára) pätnáste
narodeniny, ale u teraz patrí k plavcom, s ktorými je zviazaná budúcnos
tohto portu na Slovensku. Jej súèasná výkonnos je dokonca na takej
úrovni, e sa s òou ete stále ráta ako
s jednou z kandidátok na olympiádu v
gréckych Aténach!
Bratislavská plavkyòa ide razantne v
stopách svojej slávnej kolegyne Martiny
Moravcovej. A darí sa jej to viac ako
dobre. Doteraz napríklad prekonala
jedenás juniorskych rekordov a pláva
rýchlejie ako slovenská rekordmanka
Martina Moravcová v jej veku!
Denisa sa chcela o úèas na OH pobi u
poèas majstrovstiev Európy v Madride,
kde vak limit nezlomila. Napriek tomu,
jeden osobný rekord a ïalie dva výkony na ich úrovni boli dobrým odrazo-

vým mostíkom v seniorskej kategórii.
Som spokojná, prezradila na záver
ME. Poèas celého madridského ampionátu sa vraj drala rád svojich rodièov:
Prízvukovali, aby som bola pokojná,
uvo¾nená a aby som sa nièoho nebála.
Urèitá tréma nakoniec bola, ale taká normálna, niè osobitné. Deviataèka Denisa
skonèila minulý týdeò základnú kolu a
na margo rokov strávených v lavici
tvrdí: Smutno mi nebude za matematikou a fyzikou, najviac mi zase sedel
zemepis. Vysvedèenie vak napriek
tomu patrilo k výstavným - jediná dvojka z matematiky!
Vo vo¾nom èase, ktorého nie je ve¾a,
najradej poèúva hudbu, ob¾úbené skupiny sú Rammstein, Nirvana, z jedál jej
najviac chutia cestoviny. Rada si
zájdem aj do kina, najradej na nieèo
psychologické. Mladia sestra Simona
(12) je tie plavkyòou Slávie STU a ako
vraví Denisa: Poslúcha, no niekedy jej
to ve¾mi nejde! Èo sa týka olympiády,

Atén sa nevzdáva: Madrid nebol mojím
vrcholom. Ten príde na ME juniorov a
odtia¾ by som sa chcela prebojova na
olympiádu. anca tu stále je, európsky
ampionát juniorov bude v polovici júla
a Denisa urobí vetko pre to, aby v Lisabone potvrdila oprávnenos nominácie.
Ak by sa jej to podarilo, na olympiáde
by tartovala ete mladia, ne bola
Moravcová poèas svojej olympijskej
premiéry v Barcelone. Tá mala vtedy
estnás a pol roka, Denisa by mala v
Aténach o rok menej. Dúfam, e sa mi
to podarí, ak nie, svet sa nezrúti, tvrdí
Denisa, ktorú èaká leto plné tréningov.
Okrem Lisabonu idem na sústredenie v
iline a na preteky v americkom meste
Cleveland.
S Martinou ju spája ete jedno - pre obe
je ob¾úbenou disciplínou motýlik. V
Madride spali týdeò v jednej izbe a obe
si to pochva¾ovali: Rozumeli sme si,
tvrdila Denisa na margo naej najlepej
prtovkyne.
(mm)

Záchytka nemá dos peòazí na prevádzku
BRATISLAVA
Èinnos bratislavskej záchytky na
Hraniènej ulici v Centre pre lieèbu
drogových závislostí (CPLDZ) bude
od 1. júla obmedzená z doterajej
nepretritej 24-hodinovej prevádzky
na prevádzku v pracovných dòoch od
7. do 16. hodiny.
Ako uviedol riadite¾ centra ¼ubomír
Okruhlica, iba necelých 70-tisíc korún
mesaène od bratislavského magistrátu
nepostaèuje na jej prevádzku. Z tejto
sumy sa nedajú zabezpeèi náklady na
mzdy pre minimálne osem zdravotníckych pracovníkov (tyri zdravotné sestry
a tyria oetrovatelia) a slubukonajúceho lekára a reijné náklady. Mesaène by
záchytka potrebovala viac ako 210-tisíc
korún. Ako dodal Okruhlica, pokia¾
nebude zabezpeèené primerané finanèné
krytie nákladov, nemôe fungova plná
prevádzka. Z doterajích peòazí toti nie
je moné ani primerane zaisti bezpeènos oetrujúceho personálu. Jediná
zdravotná sestra v slube mimo beného
pracovného èasu a slubukonajúci lekár,

ktorý je na inpekènej izbe, nemôu pri
súèasnom zadraní dvoch a tyroch opitých ochráni pred fyzickým útokom nielen seba, ale ani klientov medzi sebou
navzájom. Polícia je síce povinná prís
na zavolanie, no zostáva len na obmedzený èas. Agresivita klientov vak prichádza opakovane a neoèakávane.
Základnou úlohou záchytiek je zabezpeèi umiestnenie opitých obèanov, ktorí
ohrozujú svojím správaním okolie. Pobyt
klienta na záchytke stojí 600 korún, èo
vak zïaleka nepokryje náklady. Od
roku 2000 zaznamenali v centre a 600percentný nárast klientov. V tomto polroku sa ich poèet vyplhal na 220 osôb.
Záchytná izba je pod¾a Okruhlicu
podobná prevádzka ako napríklad hasièi
èi rýchla zdravotná pomoc, musí ma
stále pripravený minimálny personál v
slube. Za posledných osem rokov
poklesol pod¾a Okruhlicu poèet záchytiek z pôvodných viac ako 40 iba na
súèasné tri, a to v Bratislave, Trnave a v
Koiciach. Funkèná záchytka v hlavnom
meste je najmä v záujme verejnosti.

V prípade, e Centrum pre lieèbu drogových závislostí od 1. júla obmedzí doterajiu nepretritú prevádzku záchytky na
prevádzku v pracovných dòoch, magistrát pravdepodobne zníi jej dotáciu.
Informovala o tom hovorkyòa magistrátu
Eva Chudinová. Mesto má na záchytnú
izbu vyèlenených 900-tisíc korún roène,
ktoré sú vak urèené na nepretritú, 24hodinovú prevádzku, uviedla Chudinová a dodala: Ak centrum prevádzku
obmedzí, budeme nútení príspevok zníi pod¾a poskytovaných sluieb.
Centrum pre lieèbu drogových závislostí
iadalo magistrát o zvýenie príspevkov a
zabezpeèenie nepretritej prevádzky pred
mesiacom, pod¾a Chudinovej magistrát
na to reagoval výzvou na predloenie
finanènej analýzy hospodárenia záchytky,
dodnes vak iadnu odpoveï nedostali.
Na základe analýzy by sme mohli posúdi, èi sú nároky na zvýenie dotácie
oprávnené, povedala. Pod¾a nej si magistrát urobil vlastnú analýzu, na základe
ktorej sme zistili, e nároky na zvýenie
poplatkov sú neoprávnené.
(sita)

Artmedia bude
bratislavská

BRATISLAVA
Futbalisti Artmedie pred novou sezónou posilòujú. Trénerská trojica
Weiss, Hipp, Stranianek privítala na
jednom z prvých tréningov bývalého
hráèa trnavského Spartaka Kostku.
Nikedajia opora bílých andelov a
trojnásobný slovenský reprezentant
hrával posledné sezóny za Synot Staré
Mìsto, kde vak nepredåil zmluvu a
rozhodol sa vráti domov.
Kostka má 31 rokov a manaér Petr Kapar na jeho adresu poznamenal: Je to
skúsený futbalista, ktorý by mal pomôc
nielen v lige, ale aj v európskom pohári.
Ïalím Trnavèanom, po ktorom Petralka poku¾uje, je bývalý hráè Pøíbramu
Róbert Novák. Ten hrával okrem Spartaka aj za Slovan a jeho futbalové miesto je
podobné Kostkovmu - defenzívny stredopoliar. Artmedia u neráta so Záreckým, Pintem a Kusalíkom. Ostrá premiéra novej sezóny sa uskutoèní 18. júla v
Senci na zápase o Superpohár proti iline. Mimochodom, aj keï stále píeme o
Petralèanoch, nový oficiálny názov
klubu je FC Artmedia Bratislava... Údajne kvôli sídlu firmy!
(mm)

Futbalový Inter
trénuje Barmo
BRATISLAVA
Na futbalových Pasienkoch sa nenudia
od zaèiatku letnej prestávky. Kede u
pred koncom minulej bolo jasné, e
tréner Karol Pecze konèí (odiiel do
gréckeho Panioniosu), vedenie ltoèiernych h¾adalo náhradu na lavièke.
Novým kormidelníkom Interu sa stal
generálny manaér Jozef Barmo, ktorý
tak nadviazal na svoju niekdajiu prácu v
áèku. Niekdají ¾avý obranca lto-èiernych bude ma v novej sezóne dve funkcie - okrem trénerskej zostane sedie aj
na manaérskej stolièke. V kádri Interu
prilo pred úvodným kolom k minimálnam zmenám. Na odchode sú len brankár
Hýll, obranca Opral a útoèník Lembakoali. Z posíl sa spomínajú len talenty a
hráèi z vlastnej liahne.
(mm)

Orange vás obklopí 3D zážitkom

s 30 %
utorkovou zľavou
Pošlite SMS správu v tvare ZLAVA UTOROK na krátke číslo 767 v sieti
Orange Slovensko. Obratom vám zašleme SMS správu s autentifikačným
kódom. Platnosť kódu bude overená pri pokladni v kine Orange IMAX
v Avion Shopping Parku v Bratislave. Vychutnajte si 3D zážitok za
zvýhodnenú cenu.




kód získa zákazník Orangeu využívajúci paušál dlhšie ako šesť mesiacov
30 % zľava sa vzťahuje na jednu vstupenku a platí každý utorok
SMS je spoplatnená podľa platného cenníka

www.orange.sk
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Na hrade budú
shakespearovské
slávnosti
DIVADLO
V ponuke Kultúrneho leta figurujú
kadý rok aj akcie pod holým nebom.
Miestom, kde sa v termíne od 26. júla
do 2. augusta budú odohráva divadelné predstavenia Letných shakespearovských slávností, tak bude nádvorie Bratislavského hradu.
Mylienka Letných shakespearovských
slávností sa zrodila krátko po nenej
revolúcii, vïaka snahe Václava Havla
priblíi verejnosti priestory Praského
hradu. Odvtedy sa projekt uchytil vo viacerých mestách a po tvrtýkrát nájdeme
medzi miestami jeho konania aj bratislavskú dominantu. Séria predstavení od
26. do 31. 7. ponúkne kadý veèer o
20.30 inscenáciu Rómeo a Júlia, v ktorej
sa známi praskí herci spolu so slovenskými kolegami predstavia pod reijným
vedením Martina Hubu. Lahôdkou na
záver festivalu budú dva veèery pripravené americko-britským tímom divadelníkov. Shakespearovu tragédiu v angliètine si budú môc diváci vychutna 1. a
2. 8. o 20.30.
(bd)

Luxemburský
orchester
v Redute

HUDBA
O výsledku umeleckej spolupráce
interpretov z rôznych krajín sa môu
presvedèi návtevníci koncertu,
ktorý sa 8. júla zaène o 19.00 v priestoroch Koncertnej siene Slovenskej filharmónie.
Na jednom pódiu sa stretnú èlenovia
luxemburského súboru Orchester Solistes
Européens so slovenským klavírnym sólistom Ladislavom Fanèovièom pod taktovkou Jacka Martina Händlera. Na programe bude Koncert pre klavír a orchester
Georga Gershwina a Symfónia è. 9 Antonína Dvoøáka. Informácie o vstupenkách
sú k dispozícii cez pracovné dni v èase
12.00-18.00 v priestoroch Pressburger
Philharmoniker na idovskej 17.
(bd)

najbliie vyjdú 29. 7.

Kam za kultúrou?
n SNG pozýva na doèasné výstavy: Tu a

Domáce podoby naivného umenia predstaví prehliadka Ondreja teberla (sprístupnená od 17. júla 2004 v Galérii insitného umenia v Schaubmarovom mlyne v Pezinku).

Insita alebo odvrátená strana umenia
VÝSTAVA
Naivné umenie, nekolený výtvarný
prejav, art brut èi diela ¾udí spoloèenskej periférie - napriek autenticite a
nesporným estetickým kvalitám sa
tieto výrazové formy rozvíjajú väèinou v tieni oficiálneho umenia. A hoci
nie sú prieniky insitných umelcov na
pôdy galérií dnes a také zriedkavé,
rozsiahla bratislavská prehliadka Insita nemá vo svete obdobu.
Tradícia projektu siaha do roku 1966, no
kvôli normalizaènej prestávke je v
povedomí verejnosti zapísané skôr obnovenie akcie v polovici 90. rokov. Mono
aj vïaka podobe trienále môu by
návtevníci siedneho roèníku Insity opä
prekvapení rozmanitosou tvorivých prístupov 82 autorov z dvadsiatich krajín.
Viac ako 400 diel starostlivo vybrala
medzinárodná jury na èele s Katarínou

Èiernou. Keïe premostenie SNG je
stále v havarijnom stave, centrum prehliadky sa premiestnilo do haly C petralskej Incheby a èas podujatia hostia aj
priestory Dvorany Ministerstva kultúry
na Námestí SNP a pezinskej Galérie
Insitného umenia.
Definícia insitného èi samorastlého
umenia je stále príèinou bezsenných nocí
teoretikov a v súèasnosti je na mieste ete
väèia opatrnos pri pátraní po skutoène
autentickom prejave. Spoloènou vlastnosou fenoménu, ktoré vzniká z prostej
túby po hre tvarov a farieb èi ako produkt duevnej hygieny a artikulácie vnútorného pocitu, tak môu by azda len
èisté emócie a fantasknos. Niektorí maliari sa inpirujú ¾udovým umením, iní
pribliujú svoje snové vidiny, alebo objavujú nové poh¾ady na prírodu a trebárs aj
ve¾komesto plné reklám. Ïalí sa nechajú

vies náboenskými predstavami alebo
ich hra s drobnokresbou privedie na hranicu abstrakcie. Pre umenie outsiderov,
duevne chorých èi áner známy ako art
brut je na druhej strane dôleitejí samotný moment expresie a emócie v surovom stave.
Insita bude sprístupnená do 3. októbra a
okrem monografických výstav víazov
minulých roèníkov ponúka tematickú
expozíciu Tváre a figúry, výberovú kolekciu z rakúskeho Haus der Künstler,
prezentáciu diel mimoriadnych osobností
aj prierez tvorbou slovenskej legendy
Ondreja teberla a súanú prehliadku.
Organizátori navye pripravili sprievodnú
plavbu loïou, ktorá návtevníkov prevezie na druhý breh pred brány Incheby.
Kadú nede¾u o 14.45 bude záujemcov
èaka lektor na nástupiti lode Moskva
pri hoteli Grácia.
Bohu Dúbrava

Rodinná sonda v dokumente Niè ne¾utujem
FILM
Filmový priemysel nie je a taký
postihnutý uhorkovou sezónou ako
napríklad divadlá a aj plán letných filmových premiér s¾ubuje viacero zaujímavých titulov.
Za udalos vak mono oznaèi fakt, e
sa od 1. júla do naej distribúcie dostáva
dokumentárna snímka Niè ne¾utujem
èeskej hereèky a reisérky Teodory
Remundovej.

NEUVERITEªNÁ JARNÁ PONUKA!
U‰etríte aÏ 30.000,- Sk bez DPH *
+ FINPACK Trafic & Master

Absolventka dokumentárnej réie na
FAMU a dcéra Ivy Janurovej Teodora
Remundová má na svojom konte viacero
hereckých úloh - diváci ju mohli vidie
napríklad vo dielach Alice Nellis, èi
poviedkovej mozaike Praha oèami. Celoveèerný film Niè ne¾utujem vznikol rozírením absolventského filmu Standard a
jeho skombinovaním s novým materiálom. V distribuènom liste snímky síce
nájdeme charakteristiku tragikomédia,

no pravdou je, e Niè ne¾utujem je dokumentom, ktorý je tragikomický presne do
takej miery, ako je tragikomický sám
ivot. Remundovej sonda rodiny, v ktorej
predstavite¾ky troch generácii roky ijú v
nekoneèných hádkach, pôsobí skôr
okujúco. Konfrontácie babièky, matky a
dcéry sa odohrávajú priamo pred kamerou a divákovi sa tak naskytá poh¾ad na
deformované, no maximálne obnaené
medzi¾udské vzahy. Bohu Dúbrava

tam - Svet umenia oèami detí (Vodné
kasárne), Ladislav Mednyánszky (Esterházyho palác), Instita 2004 (Dvorana
MK SR, Galéria umenia Incheba, Galéria insitného umenia v Pezinku), Max
Ernst (Vodné kasárne), Socha a objekt
IX. (Vodné kasárne).
n Od 2. do 4. 7. prebehne v areáli Slneèných jazier v Senci open air festival Masters of rock (úèinkuje 25 formácií).
n Galéria Priestor na Somolického 1/B
pozýva od stredy do nedele v èase 12.0019.00 na public-artový projekt Metro, na
ktorom spolupracovalo 22 umelcov.
n 2. 7. vystúpi v Galérii Duna na Radlinského 11 punková legenda Zóna A (SK).
n Rakúske kultúrne fórum na Zelenej 7
pripravilo výstavu Johann Strauss a
hudobný biznis v období biedermeier
(otváracie hodiny pondelok-tvrtok: 10. 18. h, piatok: 10. -16. h).
n 3. 7. o 18.00 bude v DK Dúbravka
koncert metalových skupín Atria , Solipper, Last Chance.
n V Pálffyho paláci na Zámockej ulici
môete vidie výstavu E. Cisároví-Mináriková, A. Horváthová, I. Vidrová-Langerová: Plochy, stopy, priestory.
n Divadlo Aréna na Viedenskej ceste
prichádza opä s letným projektom Detská univerzita (od 7. 7. budú prednáky
kadú stredu o 11.00).
n V Galérii Nova na Batovej 2 je intalovaná prehliadka sôch Rasa Trizmu
(prístupná denne okrem pondelka v èase
13. - 18. h).
n 17. 7. o 18.00 sa v Medickej záhrade
predstaví súbor moderného tanca DAJV.
n Bibiana na Panskej ulici ulici organizuje prehliadku alternatívnych a bábkových divadiel pre deti (júlové predstavenia 4. 7., 11. 7., 18. 7. 25. 7.)
n V Galérii Pohoda na Majakovského
ulici je sprístupnená výstava sôch Jána
apáka.
n 21. 7. o 20.00 bude vo Ve¾kom evanjelickom kostole na Panenskej ulici koncert M. kutu a Komorných sólistov Bratislava pri príleiosti 254. výroènia narodenia J. S. Bacha.
n 24. 7. sa v areáli trkovca uskutoèní
bál so skupinami Akcent a Tropical.
n Galéria mesta Bratislavy deò ponúka
doèasné prehliadky: Milan Patéka (Mirbachov palác), Koloman Sokol: Z pozostalosti (Mirbachov palác). V Pálffyho
paláci môete vidie výstavy Matej
Krén: Passage, Cena Oskara Èepana
2004, Socha a objekt IX.
n 26. 7. o 20.30 sa vo Frantikánskom
kostole predstaví komorný súbor renesanènej hudby Musica Viva.

Vìaka mimoriadnej ponuke FinPack Trafic & Master
získate pri leasingovej kalkulácii e‰te dodatoãnú zºavu
z obstarávacej ceny aÏ do v˘‰ky 40 000,- SK bez DPH. Za
vystavenie leasingovej zmluvy nezaplatíte ani korunu
a prvú riadnu splátku zaplatíte aÏ v druhom mesiaci*.

MoÏnosÈ veºkoodberateºskej
zºavy uÏ pri kúpe jedného
vozidla.

*BliÏ‰ie informácie u vá‰ho partnera Renault.

Kliknite a vyberte si na

KESTLER, spol. s r. o.

KESTLER Co, spol. s r. o.

e-mail: kestler@partner.renault.sk

tel.: 02/4341 1172, 4319 1147

Panónska cesta č. 5, Bratislava - Petržalka, tel.: 02/6720 2711

Krajinská cesta 12, Bratislava - Ružinov

