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Divadlo LUDUS sa sťahuje do nových
priestorov, BSK ušetrí na nájme
Bratislavský kraj

BRATISLAVSKÝ KRAJ

Divadlo LUDUS, ktoré je v zriaďovateľskej pôsobnosti
Bratislavského samosprávneho kraja (BSK), bude od
novembra pôsobiť v nových priestoroch. Z budovy
Heineken Tower stage na Pribinovej sa presťahuje do priestorov
Alternatívneho divadla na Miletičovej ulici v Bratislave.

10 rokov – od 1. júla 2009 do 1. júla 2019.
V budove na Miletičovej bude BSK platiť
za prenájom 3 400 eur mesačne. V cene
je okrem divadelných, skúšobných, skladových a administratívnych priestorov
zahrnutá aj spotreba energie, využitie

Župa tak mesačne ušetrí cca 4 500 eur,
čo je viac ako polovica sumy, ktorú v súčasnosti platí BSK za mesačný prenájom
v Tower stage. Podľa riaditeľky divadla
LUDUS Dany Kurillovej sú priestory v
Tower stage nevýhodné. „Viackrát sme
listom upozorňovali na nevýhodnú
situáciu, do ktorej sa Divadlo LUDUS
dostalo (nie vlastným pričinením)
po nútenom presťahovaní do divadla
Tower stage na Pribinovej ulici. Nakoľko sme neboli s touto situáciou spokojní, hľadali sme iný priestor na tvorbu a
prezentáciu divadelných hier. Objavili
sme priestor Alternatívneho divadla na
Miletičovej,“ uviedla Kurillová v liste adresovanom Bratislavskému kraju. Budova
na Miletičovej ulici je čiastočne zrekonštruovaná, čerstvo zateplená a vnútorné
priestory na prízemí sú upravené na prevádzku kultúrnych podujatí divadelného
charakteru. Budova v centre mesta je aj
pre divákov dobre dostupná, premávajú
sem autobusy, električky, trolejbusy a dá
sa tu aj parkovať.
Presťahovaním divadla Ludus do nových
priestorov ušetrí Bratislavský kraj mesačne cca 4 500 eur, čo je viac ako polovica

zvukovej a svetelnej techniky, šatne, foyer
s WC, divadelná kaviareň aj upratovanie.
Kapacita na sedenie je 150 miest, na státie 1 000 miest. LUDUS má byť predovšetkým kreatívnym centrom mladých,
scénou o mladých a pre mladých. Jeho
zriaďovateľom je od roku 2002 Bratislavský samosprávny kraj.
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LUDUS má byť predovšetkým kreatívnym centrom mladých, scénou o mladých a pre mladých.
sumy, ktorú v súčasnosti platí BSK za mesačný prenájom v Heineken Tower stage.
V divadle Tower stage platí župa mesačne
nájomné 8 000 eur bez DPH, divadlo využíva administratívne skladové priestory,
divadelné a skúšobné priestory. Kapacita
divadla je cca 350 miest. Zmluva bola bývalým vedením BSK uzavretá na obdobie

Cyklomost prišla podporiť stovka cyklistov
Približne stovka fanúšikov cyklistiky prišla v sobotu 18. septembra
podporiť výstavbu cyklomosta medzi Devínskou Novou Vsou a
Schlosshofom. Podporu vyjadrili jazdou na bicykli z Vajnor do
Devínskej Novej Vsi v dĺžke približne 30 km, ktorú ako súčasť Európskeho týždňa mobility organizoval Bratislavský samosprávny
kraj. „Verím, že sa to stane tradíciou a župa bude pravidelne

Budúca cyklojazda sa predpokladá po dostavbe cyklomostu.
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podporovať cykloturistiku v bratislavskej župe podobným spôsobom. Obzvlášť pri tomto nultom ročníku ma teší podpora
cyklomostu v Devínskej Novej Vsi, ktorej sa nám dostalo od
obyvateľov Bratislavy a celej bratislavskej župy,“ povedal bratislavský župan Pavol Frešo. Výstavba je financovaná z Programu
cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Rakúsko 2007-2013.
Verejnú súťaž na výstavbu mosta vyhrala spoločnosť INGSTEEL,
s.r.o., ktorá predložila najlepšiu, t.j. najnižšiu cenovú ponuku a to
v sume 3,8 miliónov eur. O súťažné podklady prejavilo záujem 23
subjektov a 6 z nich zaslalo v stanovenom termíne svoje ponuky.
Ponuky posudzovala medzinárodná komisia, ktorá mala 13 členov,
pričom päť z nich bolo Rakúšanov. Na výstavbe cyklomostu sa
finančne podieľa okrem BSK aj hlavné mesto Bratislava, Devínska
Nová Ves a Spolková krajina dolné Rakúsko.
Most medzi Devínskou Novou Vsou a obcou Schlosshof bude
postavený v historickej trase a bude slúžiť pre dopravu cyklistov,
peších turistov a záchrannú službu. Most sa po jeho postavení stane dôležitým spojovacím článkom regionálnej siete rakúskych a
slovenských cyklotrás. Rozpočet na výstavbu cyklomosta predstavuje vyše 5,4 milióna €, ktoré budú rozdelené medzi Slovensko
a Rakúsko v pomere približne 53 ku 47 percentám.
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