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Predsedom VÚC
chcú by
a trnásti

Dopravný
podnik zvyuje
ceny cestovného

BRATISLAVA
Pre vo¾by do samosprávy bratislavského vyieho územného celku bolo
zaregistrovaných 14 kandidátov na
predsedu VÚC a 312 kandidátov na
poslancov regionálneho parlamentu
(270 straníckych a 42 nezávislých).
Zastupite¾stvo bratislavského VÚC
bude ma 46 poslancov. Tu je v abecednom poradí zoznam kandidátov na
predsedu bratislavského VÚC:
~ ~ ~
Rastislav Blako (SDSS)
Milan Èiè (HZDS-Smer-SD¼-SOP-SZS)
Karol Fajnor (KSS)
Jozef Chajdiak (nezávislý)
Milan Mojslav Metod Moj - Kováè
(Slovenská ¾udová únia)
Viliam Mokráò (Kresanská ¾udová strana)
Zoltán Németh (nezávislý)
Alfréd Nicholson (nezávislý)
tefan Ösze (Robotnícka strana ROSA)
Stanislav Pánis (Slovenská národná jednota)
Jaroslav Paka (SNS)
¼ubo Roman (SDKÚ-KDH-ANO-SMK-DS)
Andrej Trnovec (Slovenská ¾udová strana)
Erika Vincoureková (¼udová strana)
~ ~ ~
Uzávierka kandidátok pre regionálne
vo¾by bola 22. októbra, teda 40 dní pred
vo¾bami. Volebná kampaò sa zaèína 17
dní a konèí sa 48 hodín pred vo¾bami.
Voliè sa o mieste a èase konania volieb
dozvie od miestneho zastupite¾stva 25 dní
pred ich konaním. Na rozdiel od parlamentných volieb mu vak nebudú volebné
lístky doruèené vopred domov, ale dostane
ich a po vstupe do volebnej miestnosti.
Voliè, ktorý nemôe pre zdravotné postihnutie alebo preto, e nevie èíta alebo písa
sám voli, si môe do priestoru urèeného
na úpravu hlasovacieho lístka pozva
iného volièa, nie vak èlena okrskovej
volebnej komisie. Za volièa, ktorý nemôe
zo zdravotných dôvodov vloi obálku do
volebnej schránky, môe tak urobi na
jeho poiadanie iný voliè.
Kým poslanci regionálneho parlamentu
budú môc svoju zastupite¾skú funkciu
vykonáva súbene s iným pracovným
pomerom, predseda VÚC nebude môc
ma iný pracovný pomer. Za to bude
dostáva mesaèný plat vo výke 53 300
korún. Bude ma nárok aj na pauálne
náhrady súvisiace s výkonom funkcie vo
výke 26 400 korún roène, sluobné auto
a primerané technické zabezpeèenie poèítaè, telefón a podobne. Po odchode z
funkcie mu bude vyplatené dvojmesaèné
odstupné.
Stále nie je rozhodnuté, kde bude sídlo samosprávy bratislavského regiónu. Rozhodnú o tom má ministerstvo vnútra,
ktoré o návrh poiadalo Krajský úrad v
Bratislave. Jeho prednosta Branislav
Longauer navrhol, aby sídlo bratislavského regiónu bolo v budove bývalého
parlamentu na upnom námestí. (ado)

BRATISLAVA
Bratislavský Dopravný podnik zvyuje od 15. novembra ceny cestovných
lístkov. Cestovný lístok s èasovou platnosou 10 minút zdraie zo súèasných
10 na 12 korún. V priemere o 4 a 6
percent budú vyie aj ceny predplatných cestovných lístkov. Cena roèného
predplatné lístka a 30- a 60-minútových lístkov zostávajú nezmenené.
Pokuta za èiernu jazdu vzrastie z 1000
na 1200 korún.
Mesaèný lístok pre 1. pásmo bude stá
490 korún, trojmesaèný 1290, mesaèný
iacky, tudentský a dôchodcovský 245 a
trojmesaèný 645 korún. Pre 2. pásmo sa
cena obyèajného mesaèného lístka
zvyuje na 380 korún, trojmesaèného na
1000 korún, mesaèného iackeho, tudentského a dôchodcovského na 190
korún a trojmesaèného na 500. Celosieový mesaèný lístok bude stá 580,
z¾avnený 290 korún. Trojmesaèný
celosieový lístok zdraie na 1520 korún
a iacky, tudentský a dôchodcovský na
760 korún. Ceny roèných predplatných
lístkov sa nemenia.
Pod¾a vyjadrenia zástupcov Dopravného
podniku, príèinou zvýenia ceny cestovného bol rast rozhodujúcich vstupných komodít, ako sú náhradné dielce,
pohonné hmoty, materiál a energie o 5 a
13 percent. Pod zvýenú cenu sa podpísal
aj negatívny vývoj kurzu koruny voèi
referenèným menám, ktorý zvyuje ceny
tovaru, ktorý dopravný podnik platí v
cudzej mene. To sa týka napríklad
ko¾ajníc, výhybiek, náhradných dielcov
pre elektrièky, trolejbusy a autobusy.
Výnosy z vyieho cestovného pôjdu aj
na údrbu a opravy prestarlého vozového
parku. Pod¾a informácie z Dopravného
podniku je vye 60 percent autobusov v
bratislavskej mestskej hromadnej
doprave po èase ivotnosti. Dopravný
podnik chce v budúcom roku investova
aj do obnovy elektrièkových tratí a technickej infratruktúry.
Platnos doterajích cestovných lístkov
sa skonèí o polnoci 14. novembra.
Výmenu starých lístkov za nové, maximálne vak 30 kusov, zabezpeèujú
vetky predajne dopravného podniku,
nad 30 kusov v sídle dopravcu na
Olejkárskej ulici 1 v priestoroch provízneho predaja. Vymeni lístky bude
moné od 15. novembra do 31. januára
2002. Za starý lístok dostanete nový lístok v protihodnote predloených lístkov.
Spolu s novými cenami sa od polovice
novembra zmení aj grafická úprava cestovných lístkov na jednu cestu s èasovou
platnosou. Podrobnejie informácie o
spôsobe výmeny cestovných lístkov
nájdete aj na internetovej stránke a v
predajniach dopravného podniku, tie na
informaèných letákoch vo vozidlách a
zastávkach MHD.
(mer)

Takto dnes vyzerá dopravné znaèenie na Prístavnom moste. Slovenská správa ciest vak, pod¾a vyjadrenia jej zástupcov,
nemá vedomos o tom, e by s ním boli problémy.
FOTO - Jana Miauerová

Motoristov èakajú v centre viaceré zmeny
STARÉ MESTO
U v najbliom období si budú
musie motoristi zvyka na viaceré
zmeny v organizácii dopravy v centre
Bratislavy.
Najaktuálnejou je zmena organizácie
dopravy v kriovatke na Hurbanovom
námestí. U od pondelka 5. novembra sa
tu hlavnou cestou stane trasa elektrièiek
v smere zo upného námestia na
Obchodnú ulicu, zatia¾ èo trasa automobilovej dopravy z Hodovho námestia na
Námestie SNP bude ved¾ajou cestou.
Cestnú svetelnú signalizáciu vypnú. Od
tohto opatrenia si s¾ubujú najmä spomalenie jazdy námestím. Zároveò sa preferenciou elektrièkovej dopravy zníia
èasové straty cestujúcich. Vodièi by mali

Hurbanovým námestím v najbliích
dòoch prechádza so zvýenou pozornosou a repektova pokyny dopravnej
polície.
Zmena neobíde ani kriovatku Ulice 29.
augusta s Mickiewiczovou ulicou. Hlavnou cestou sa stane trasa z Ulice 29.
augusta do¾ava na Mickiewiczovu ulicu,
prièom ved¾ajou cestou bude Mickiewiczova ulica v smere od Amerického
námestia. Toto opatrenie, ktorého úèinnos platí tie od 5. novembra, prinesie
okrem preferencie MHD aj spreh¾adnenie odboèovania v kriovatke a zvýenie
jej priepustnosti v smere od pitálskej
ulice.
Od nového roku sa pripravujú ïalie
opatrenia. Zavedie sa jednotný systém

zásobovania v zóne s dopravným
obmedzením. Zásobova sa bude môc
len v pracovných dòoch od 6.00 h do
10.00 h a od 16.00 h do 18.00 h. V ostatnom èase budú zásobovacie boxy k dispozícii obyvate¾om, ktorí vlastnia neprenosné parkovacie karty.
Od 1. januára zaène v centrálnej mestskej
oblasti plati aj obmedzená rýchlos pre
motorové vozidlá na 30 km/h. Výnimkou
budú iba ulice ohranièujúce Zónu 30, t.j.
Karadièova, Dostojevského rad, Vajanského nábreie a Rázusovo nábreie,
kde bude dovolená najvyia rýchlos
50 km/h. Toto opatrenie má chráni predovetkým chodcov a zvýi bezpeènos
premávky v bezprostrednom centre
mesta.
(miv)

S prevodom bytov do osobného vlastníctva sú spojené mnohé zloité problémy. O tom, ako ich riei a ako sa v
nich orientova, sme sa zhovárali s
predsedníèkou bratislavského regionálneho centra Zdruenia spoloèenstiev vlastníkov bytov (ZSVB) na
Slovensku Alenou SZABOVOU.
- ¼udia sa musia rozhodova, èi zveria
správu domu správcovi, alebo si zaloia
spoloèenstvo vlastníkov bytov a budú si
svoj majetok spravova sami. Pritom si
neraz nevedia rady. Zdruenie vzniklo
práve preto, aby ¾uïom v tomto smere
pomohlo. Sme poradensko-konzultaèné
stredisko, ktoré poskytuje konzultácie
nielen vlastníkom bytov, vznikajúcim i
u fungujúcim spoloèenstvám vlastníkov
bytov, ale aj irokej verejnosti. Zdruenie
je nezisková mimovládna organizácia.

Ná rozhovor

ktorej èlenom sa môe sta kadé zaregistrované spoloèenstvo vlastníkov bytov.
Èlenovia získavajú výhody v podobe
pravidelného prísunu informácií o rieení
lokálnych problémov, legislatíve, daòových zákonoch a pod. Zdruenie spoloèenstiev vlastníkov bytov na Slovensku
tie organizuje kolenia a semináre, týkajúce sa tejto problematiky.
Kde vás záujemcovia o konzultáciu èi
pomoc pri zaloení spoloèenstva vlastníkov bytov nájdu?
- Zdruenie spoloèenstiev vlastníkov
bytov sídli v Bratislave na Nábreí armádneho generála L. Svobodu 1. Kadú
stredu medzi 16. a 19. hodinou máme
konzultaèné hodiny. ¼udia sa s nami
môu kontaktova aj telefonicky na èísle
5441 6848.
Zhováral sa Ivan Laurovský

Pomáhajú spoloèenstvám vlastníkov bytov
Na èo vetko sa zameriavate vo vaej
poradenskej èinnosti?
- Okruh otázok, ktoré musia vlastníci
bytov, resp. nimi vytvorené spoloèenstvá
riei, je pomerne iroký. Preto sa vo
svojom poradenstve zaoberáme vetkým, èo súvisí s problematikou zakladania týchto spoloèenstiev, s ich èinnosou
a so správou domov. Konzultova u nás
mono i daòové otázky, rozúètovanie
cien za sluby, problémy s neplatièmi a
mnohé iné praktické záleitosti spojené s
výkonom správy domov. Poskytujeme aj
informácie, na ktoré orgány a intitúcie
sa treba v konkrétnych prípadoch obráti.
Kto sa môe sta èlenom zdruenia?
- ZSVB je dobrovo¾ná organizácia,

V Univerzitke
je výah pre
imobilných ¾udí
STARÉ MESTO
Imobilní návtevníci Univerzitnej
kninici môu od utorka vyuíva
nový výah. Jeho vybudovanie je súèasou celkovej rekontrukcie jej historických objektov, do ktoré sa postupne stanú bezbariérovými.
S výstavba výahu, ktorý poèas októbra
testovali v skúobnej prevádzke sa zaèalo v auguste tohto roku. Rekontrukèné
práce, ktoré budú trva a do roku 2004,
vyuívajú v kninici na skompletizovanie fondu. V automatickom výpoiènom systéme sú zatia¾ len publikácie od
osemdesiatych rokov. V súèasnosti sa
súbene pouíva kartièkový aj poèítaèový systém, ktorý by mal zosta v prevádzke aj v budúcnosti. Celý kninièný
fond vak bude postupne fungova v
automatickom systéme. V Univerzitnej
kninici je 11 tudovní, roène sa v nej
zrealizuje 640 000 výpoièiek pre takmer
17 tisíc èitate¾ov.
(brn)

Prvý záujemca o Au Café sa s mestom súdi
PETRALKA
Situácia okolo obnovy historickej
kaviarne Au Café, o ktorej sme informovali v predchádzajúcom vydaní, je
zloitejia, ako sa pôvodne zdalo.
Magistrát deklaruje, e obnovy sa ujme
spoloènos Olympia (pod¾a naich informácií za òou stojí exminister, herec a
kandidát na predsedu bratislavského
VÚC ¼ubo Roman). Faktom je vak aj
to, e predolý záujemca o obnovu
kaviarne Frantiek Heffner, s ktorým
mesto uzatvorilo nájomnú zmluvu a
potom od nej odstúpilo, sa s mestom súdi
o náhradu nieko¾komiliónovej kody.
Mesto zmluvu s F. Heffnerom vypovedalo s tým, e v zmysle jedného z ustanovení zmluvy naò prelo vlastíctvo vetkého,
èo u bolo pri obnove Au Café vybudované. Ako nám povedal F. Heffner, v
roku 1996 mesto schválilo prevzatie rozpracovaného projektu od vtedajieho in-

vestora - spoloènosti Galéria Heffner.
Bola to DS, ktorá si predsavzala, e Au
Café je dobrý predvolebný ah pre
obèanov Bratislavy a presadila prevzatie
stavby, staveniska a vetkého, èo s tým
súvisí, od právoplatného vlastníka u aj
mylienky revitalizova spomínaný objekt, a dofinancova projekt z mestských
obligácií, uviedol. Vetko ilo pod¾a
plánu mocných, ktorí ani netuili, ko¾ko
prostriedkov je v poèiatkoch stavby
preinvestovaných.
F. Heffner pod¾a svojich slov v roku
1996 po výzve magistrátu, aby odovzdal
projekt, poskytol vetku dokumentáciu, o
ktorú ho poiadali. Magistrát naahoval
èas a potom vlastné prieahy vyuil ako
zámienku na vypovedanie nájomnej
zmluvy, uviedol. Potom prevzali dokumentáciu, zmluvy, záväzky a nakladajú s
tým ako s vlastným majetkom.
F. Heffner po odstúpení mesta od zmluvy

iadal urovnanie finanèných vzahov, èo
bezúspene urgoval aj v roku 1997.
Keïe mesto nereagovalo, na Okresnom
súde Bratislava I podal alobu, prièom
zároveò poiadal náhradu kody, ktorú
mu svojím konaním spôsobil magistrát.
V tejto veci súd ete nerozhodol. Pod¾a
F. Heffnera vak súd u rozhodol o
návrhu na vypratanie pozemku, ktorý
podalo na súd na základe jednostranného
odstúpenia od zmluvy mesto - konanie v
tejto veci v októbri tohto roka súd pozastavil, pretoe na vypratanie nebol
dôvod. Stavebné povolenie i nájomnú
zmluvu mám stále ja, vyhlásil Heffner.
Ako sa obnova Au Café bude vyvíja
ïalej, ukáe èas. U doterajie dianie
ukazuje, e aj zo sympatickej mylienky
obnovi ducha minulosti a oivi to, èo v
naom meste bolo pred mnohými rokmi
pojmom, sa môe nakoniec sta
zamotaná kauza...
(lau)

V Petralke
pribudnú
semafory

PETRALKA
Petralské mestské zastupite¾stvo sa
na októbrovom rokovaní zaoberalo
vybudovaním svetelnej kriovatky
Rusovská - Hálova. Výstavba svetelnej
signalizácie doteraz viazla na nedostatku finanèných prostriedkov.
Náklady aj s úpravami územia, ktoré by
si svetelná signalizácia vyiadala, predstavujú 12 miliónov korún, èo bolo
nedosiahnute¾né tak pre správcu danej
komunikácie, teda hlavné mesto, ako aj
pre mestskú èas Petralka. Rokovania
napokon zakotvili na èiastkovom rieení,
keï firma Siemens ponúkla zrealizova
1. etapu so svojim vkladom technológie
v hodnote 1 milión korún a zvyok potrebných financií zdruia mesto a mestská èas. Bratislavèania si tak budú môc
pravdepodobne u koncom tohto roka
vydýchnu a jedna z najrizikovejích
petralských kriovatiek u nebude príèinou mnohých dopravných nehôd.
Petralskí poslanci schválili veobecne
záväzné nariadenie o dodriavaní èistoty a
poriadku v Petralke. Nové VZN zoh¾adòuje realitu zmien v tejto oblasti v legislatíve a iných skutoènostiach v poslednom
èase, najmä zákon o odpadoch. Nariadenie
kladie väèí dôraz na povinnos nenarúa
vzh¾ad èi prostredie mestskej èasti, hovorí
aj o zákaze kreslenia èi písania na plochy a
objekty, ktoré nie sú na tento úèel
vyhradené, èi o zákaze èinností, ktoré obaujú hlukom èi svetelnými efektami v
èase od 22,00 do 6,00 hod. Dotýka sa i
zákazu znemoòova odvoz domového
odpadu zablokovaním kontajnerového stojiska autami. pecifikuje napríklad aj okolnosti èistenia verejných priestranstiev v
zimnom období.
(mp)

iadajú odloi
platnos VZN
o odpadoch
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NOVÉ MESTO
Poslanci mestskej èasti Nové Mesto
navrhli odloi úèinnos platnosti
veobecne záväzných nariadení o
nakladaní s komunálnymi odpadmi na
území hlavného mesta. Pod¾a nich
toti stále nie je jasné, èo budú mestské
èasti robi po 1. januári 2002, odkedy
majú by nariadenia úèinné.
Pod¾a navrhovaných VZN nebudú môc
obce riei likvidáciu komunálneho
odpadu, pretoe pod¾a obchodného
zákonníka môu odpad likvidova len
subjekty za úèelom podnikania. Poslanci
povaujú za neprijate¾né aj vytvorenie
monopolu, ktorý vznikne centralizáciou
odpadového hospodárstva. Doteraz túto
èinnos vykonávala spoloènos OLO,
pod¾a nového návrhu to bude magistrát.
Obyvatelia majú ma právo vybra si
toho, kto zlikviduje komunálny odpad
rýchlo, kvalitne a lacno. Návrh VZN
vak nesvedèí o tom, e by sa h¾adal spôsob ako likvidova odpad èo najlacnejie. Likvidácia tony odpadu v OLO stojí
vye tyritisíc korún, Nové Mesto
likviduje v súèasnosti ten istý objem za
1720 korún. Naïalej zostáva nejasné aj
to ako bude plati vlastník bytu a záhradky a ako vlastník rodinného domu so
záhradkou. Novomestskí poslanci vyjadrili výhrady aj k sadzobníku poplatkov, k
intervalu zberu a poplatku za stratu nádoby. Takisto nedorieená zostáva aj otázka
postihu ¾udí ijúcich v Bratislave bez
trvalého i prechodného pobytu, ktorí za
likvidáciu odpadu neplatia.
(brn)

Vianoce v IKEA èas pre rados

Autorom pôvodného projektu obnovenia kaviarne Au café bol architekt ¼ubomír Boháè. Spolu s Frantikom Heffnerom
obohatili mylienku revitalizácie pôvodnej kaviarensko-retauraènej funkcie objektu o funkciu malej galérie, ubytovacej
kapacity a poièovne bicyklov a kolieskových korèulí. Objekt mal ma rustikálny výraz a spolu s vy¾ahèenými dvornými
krídlami mali vytvori nádvorie s taneèným parketom. V letnej sezóne mala kaviareò poskytnú posedenie priamo pred
objektom na nábreí Dunaja alebo v závetrí nádvoria.
VIZUALIZÁCIA - Ateliér A.R.T.

Bratislava definitívne prila o 175 miliónov
BRATISLAVA
Hlavné mesto Bratislava u definitívne
prilo o 175 miliónov korún, ktoré sa
pokúsilo zachráni zo skrachovanej
Slovenskej kreditnej banky. Informoval
o tom ekonomický server eTREND.
Celkovo zostalo mestu Bratislava po krachu SKB na úètoch v tejto banke 370 miliónov korún, ktoré sa mesto snailo zachráni zápoètom s firmami, ktoré naopak
banke dlhovali. Jedna z takýchto firiem Fenix plus, a.s., Pieany, sa vak dostala
do konkufrzu a tak Bratislava svoje peniaze u neuvidí.
Spoloènos Fenix plus, a.s., mala namiesto
banky mestu vráti 185 miliónov korún.
Pod¾a dohody z mája 2000 mal FP túto
sumu s úrokom osem percent uhradi do
konca roku 2002. Zaplatili vak iba prvých
desa miliónov korún, ïalie dohodnuté
termíny splátok firma ignorovala.
Bratislave ostalo po krachu SKB na jej
úètoch spolu 370 miliónov korún. Okrem
firmy Fenix plus sa mestskí poslanci v máji 2000 rozhodli odblokova túto sumu aj
cez ïalie spoloènosti, ktoré podobne ako
Fénix plus preli pod vplyv skupiny okolo
Salviafarmy, a.s., Nové Mesto nad Váhom
rodiny Kovácsovcov. Pred nimi kontrolo-

vali Fenix plus, tak isto ako aj SKB, ¾udia
zo skupiny podnikate¾ov Mariána Janèoeka a Frantika Hodorovského.
Zástupcovia mesta boli upozoròovaní na
moné riziká takýchto zápoètov cez
spoloènosti, ktoré v tom èase èerpali úvery
zo spriaznenej SKB. Napriek tomu mestské zastupite¾stvo na návrh primátora
mesta rozhodlo o takomto spôsobe získania zamrznutých peòazí. Najväèiu èas
mal sprostredkova práve Fenix plus.
Peniaze vypoièané z SKB sa v èase uzavretia zmluvy so spoloènosou FP reálne
nachádzali vo firme. Po nieko¾kých mesiacoch sme zistili, e vlastníci spoloènos
FP tunelujú, a preto sa mesto rozhodlo da
túto firmu do konkurzu. V rámci konkurzu
bude mesto namieta právne úkony za
posledné obdobie, prostredníctvom ktorých dolo k vytunelovaniu spoloènosti
Fenix plus, uvádza k vzniknutej situácii
Kancelária primátora mesta Bratislava.
Dlník sa proti vyhláseniu konkurzu
bránil. V decembri 2000 dokonca získal
podpis primátora Jozefa Moravèíka pod
dodatkom k zmluve. V òom dostal monos dlh zaplati poh¾adávkami k likvidovanej Perspektíve - Drustevnej
zdravotnej poisovni (Perspektíva DZP).

Fenix plus s¾uboval previes na mesto
takéto poh¾adávky za 699 miliónov korún.
Aj tento s¾ub ostal nesplnený.
Tesne pred vstupom do konkurzu evidoval
Fenix plus - pôvodne distribútor lieèiv celkové poh¾adávky iba za 118,5 milióna
korún. Dlh k mestu nevykryje ani zostávajúci hmotný majetok za 3,2 milióna korún
èi finanèné investície vykazované v hodnote 26,5 milióna korún.
Okrem Fenixu plus svoje úvery v SKB
vymenili za dlh k mestu Bratislava aj
ïalie spoloènosti - ST-C, a.s., Martin a
Chirana Injecta, a.s., Dolný Kubín. Tie tie
patrili do skupiny Janèoek-Hodorovský.
Od minulého roka sa vak tieto spoloènosti dostali spolu s Fenixom plus pod vplyv
rodiny Kovácsovcov z Nového Mesta nad
Váhom. Tí kontrolujú aj firmy Salviafarm,
a.s., Nové mesto nad Váhom a Salvia
Holding, s.r.o., Nové Mesto nad Váhom.
Vrátenie celého bratislavského vkladu v
SKB tak ostalo na jedinom podnikate¾skom zoskupení. Prvá z ich firiem zatia¾
zlyhala, uvádza eTREND.
Prípadu vkladov mesta Bratislava v skrachovanej Slovenskej kreditnej banke sa
budeme podrobnejie venova v budúcom
vydaní novín.
(brn)

IKEA
V tomto duchu odtartoval obchodný
dom IKEA predaj vianoèného tovaru.
Aby Vianoce naozaj ostali sviatkami
radosti, ponúka IKEA mnostvo milých tipov na darèeky pre vaich blízkych i na dekoráciu domovov.
Tohtoroèné dve kolekcie vianoèného tovaru v dvoch rozlièných týloch vytvoria
takú náladu, akú h¾adáte. Séria JULFRID je stelesnením príjemných tradièných Vianoc, sústredených v okolí tepla
kuchyne, zatia¾ èo JULNYTT predstavuje novú vianoènú kolekciu s modernými
nápadmi z celého sveta.
Okrem nápadov na darèeky a sviatoèné
dekorácie si prídu na svoje aj labuníci najmä tí, ktorí ob¾ubujú kandinávsku
kuchyòu. Retaurácia IKEA toti práve
teraz ponúka védske predvianoèné menu - lososový filet s citrónovou omáèkou,
zemiakmi, parg¾ou a k tomu zákusok s
kávou - za 129 korún. Alebo potrebujete
nieèo na zahriatie? Zastavte sa pred
východom z obchodného domu v bistre a
ochutnajte korenistý horúci nápoj Glögg
s mand¾ami a hrozienkami.
(ikea)

Predám obývaèkovú stenu,
drevo - masív - dub.
Zostava obsahuje
ete skrinku s 2 zásuvkami.
Cena: 20.000,- Sk / dohoda moná
Tel.: 0905 615 195

Pozemky
budú predáva
pod¾a kritérií
STARÉ MESTO
Staromestskí poslanci sa odhodlali
rok pred koncom prebiehajúceho
volebného obdobia schváli kritériá
výberu uchádzaèov o kúpu pozemkov
na stavebné úèely.
Tento krok zdôvodnili narastajúcim
poètom iadostí o kúpu pozemkov,
ktoré sa nachádzajú v katastrálnom
území Starého Mesta. V súèasnosti
miestny úrad eviduje viacerých iadate¾ov o kúpu toho istého pozemku,
alebo pozemkov v tej istej lokalite.
Schválené kritériá majú pomôc vybra
z uchádzaèov o kúpu toho najvhodnejieho.
Pod¾a týchto kritérií sa iadate¾ o kúpu
pozemku musí zaviaza, e sa bude
podie¾a na vybudovaní dopravnej a
technickej infratruktúry v prípadoch,
ak ete nie je vybudovaná. Musí ma
tie urovnané vetky finanèné záväzky
voèi mestskej èasti a musí dokáza
svoju bezúhonnos. Pri výbere sa bude
prihliada aj na to, e uchádzaè má
trvalý pobyt v mestskej èasti Staré
Mesto. Nájom pozemku, ktorý má by
predmetom predaja, ete nezakladá jeho
nájomcovi prednostné právo na jeho
kúpu. A napokon, pri výbere uchádzaèov, ktorí v rovnakej miere spåòajú uvedené kritériá, sa bude prihliada na
ponúknutú kúpnu cenu.
(miv)

Investor hotela na Tobruckej ulici s¾úbil,
e zrútenú fasádu domu postavia nanovo
STARÉ MESTO
Zaèiatkom októbra spadla na Tobruckej ulici èas fasády domu, vïaka
ktorej bol tento objekt vyhlásený za
kultúrnu pamiatku. Stalo sa tak poèas
prác, pri ktorých chce investor - firma
Senetus - na tomto pozemku vybudova hotel.
Ako sa nám podarilo zisti, stavebné povolenie bolo tejto firme vydané aj na základe záväzného stanoviska odboru
regionálneho rozvoja Okresného úradu
Bratislava I po záväznom vyjadrení pamiatkového ústavu. Predloený projekt
rátal so zachovaním èelnej fasády, zvyok
stavby mohol by asanovaný, uviedol
vedúci odboru regionálneho rozvoja OÚ
BA 1 Ján Mackoviè. Pamiatkový ústav s
týmto projektom súhlasil.
V osudný deò, v piatok 5. októbra, dolo
k narueniu fasády. V pondelok 8.

októbra sme od stavebníka dostali oznámenie, e pri zabezpeèovacích prácach
na tejto èelnej fasáde sa jej èas zrútila,
uviedol J. Mackoviè. Kontaktovali statika, ktorý sa vyjadril v tom zmysle, e
vzh¾adom na ohrozenie ivota a zdravia
je nutné stenu v celom rozsahu ihneï
zbúra.
Okresný úrad zaèal 11. októbra priestupkové konanie proti investorovi. V pondelok 22. októbra sa uskutoènilo ústne
pojednávanie, na ktorom zástupca firmy
vypovedal o okolnostiach zrútenia.
S¾úbil, e vyhotovia kópiu zrútenej
uliènej fasády, uviedol J. Mackoviè,
pod¾a ktorého budú investorovi uloené
sankcie v zmysle pamiatkového zákona.
A èo na to firma Senetus? Jej riadite¾ku
Evu Nagyovú mrzia najmä zverejnené
zmienky o monom ohrození statiky
okolitých domov. Dodávate¾om stavby

je firma Keller, ktorá je pecialistom na
statické zabezpeèenie stavebnej jamy a
okolitých budov, uviedla. Okolité stavby nezávisle od toho preveruje aj firma
VÚIS. Statiku okolitých budov teda
urèite nenaruíme.
E. Nagyová ubezpeèila, e pre Senetus
nebude problém postavi repliku fasády.
Pôvodná fasáda bola v zlom stave, preto
sme si v rámci prípravných prác dali
urobi predbený prieskum a máme
dostatok podkladov na to, aby sme ju
mohli obnovi.
Ako dodala, pôvodnú fasádu Senetus
chce preto, e ju povauje za týlový
prvok, dotvárajúci charakter i budúce
logo malého, ale komfortného tvorhviezdièkového hotelíka so iestimi nadzemnými a dvomi podzemnými podlaiami, ktorý má vyrás na Tobruckej
ulici.
(lau)

Starosta
Ïurkovský
je za minibus

STARÉ MESTO
Starosta mestskej èasti Staré Mesto
Andrej Ïurkovský privítal petíciu
obèanov Kalvárie za zavedenie
pravidelnej linky MHD do tejto oblasti
Starého Mesta. Petícia je legitímnym
prejavom interesu obyvate¾ov o veci
verejné vo svojej komunite. Oèakávam
od nej, e nám pomôe objektívne
zisti, aký by bol reálny záujem o
vyuívanie minibusu v tejto oblasti,
povedal A. Ïurkovský.
Mestská èas Staré Mesto zaèala uvaova o zabezpeèení verejnej dopravy
formou nízkopodlaného minibusu do
tejto lokality u pred rokom. Monosti
jeho vyuitia sú najmä v lokalite Mudroòovej ulice, Kalvárie a pod Slavínom
medzi ulekovou ulicou a Búdkovou
cestou.
Takýto autobus sa vyrába napríklad v
susednom Maïarsku. Jeho kapacita je 20
a 50 cestujúcich, má nízku podlahu, èo
podstatne u¾ahèuje nástup aj výstup osôb
so zníenou pohyblivosou. Vozidlo je
dlhé iba 7,8 metra, èo ho predurèuje na
dopravnú obsluhu územia so zvlneným
reliéfom a vnútromestskými komunikáciami, kde sa bené autobusy s dåkou 11
metrov nedokáu bezpeène otáèa.
Autobus stojí okolo 3,5 milióna korún,
ïalie milióny vyaduje jeho celoroèná
prevádzka. Napriek tomu, e financovanie MHD je úlohou samosprávy
hlavného mesta, v jeho dnenej finanènej
situácii mono len ako predpoklada
ïalie investície do MHD, obáva sa
starosta. Preto u o prípadnom nákupe
minibusu pre Staré Mesto pred èasom
sám rokoval s riadite¾om DPB Jánom
Zacharom. Výku prípadného príspevku
mestskej èasti na kúpu a prevádzku autobusu môe ovplyvni aj rozbiehajúca sa
petícia obèanov.
(miv)

Takto vyzerala fasáda domu na Tobruckej ulici, ktorá pri rekontrukcii spadla. Investor tvrdí, e zrútenú fasádu domu
postavia nanovo. Pôjde o hotel, ktorý bude ma 6 podlaí, z toho dve v podzemí. Práve podzemné podlaia robia starosti
majite¾om a obyvate¾om okolitých domov. Pri ich håbení je toti riziko naruenia statiky susedných domov. Investor hotela
obavy susedov odmieta a tvrdí, e technológia vyhåbenia stavebnej jamy je úplne bezpeèná. Garantom by mal by dodávate¾ firma Keller, ktorá má s podobnými stavbami bohaté skúsenosti.
FOTO - Senetus

Polus City Center sa teí vysokému záujmu
Poèet návtevníkov, ktorí zavítajú do
obchodno-zábavného centra na Vajnorskej ulici láme vetky rekordy.
Prekvapením sa stal najmä tohtoroèný
august, poèas ktorého Polus City
Center navtívilo viac ¾udí, ako v èase
vlaòajích predvianoèných nákupov.
Neutíchajúci záujem o obchodné centrum svedèí o spokojnosti tých, ktorí ho
navtívili.
V piatok 26. októbra 2001 vyhlásila
Medzinárodná rada nákupných centier
(International Council of Shopping
Centers) v rámci kadoroènej jesennej
konferencie Manament a marketing
nákupných centier výsledky 30. roèníka
marketingovej súae MAXI Awards,
konajúcej sa na Floride v USA. Nákupnozábavné centrum Polus City Center, ktoré
bolo úèastníkom súae sa stalo výhercom
a drite¾om ocenenia MAXI v kategórii
Uvádzacia kampaò novootvorených
nákupných centier za svoju úvodnú kampaò Spolu - Polus, ktorú realizovalo na
jeseò roku 2000. Ide o ve¾ký úspech na
medzinárodnom poli nielen pre Polus City
Center, investiènú spoloènos TriGranit

Group a reklamnú agentúru Mark/BBDO,
ale aj celé Slovensko, ktoré uspelo v
konkurencii 220 finalistov nákupných centier z celého sveta. Slovensku, ktoré je v
oblasti nákupných centier zaèiatoèníkom,
sa to podarilo medzi krajinami, kde majú
nakupné centrá svoju dlhoroènú tradíciu.
Ceny MAXI sa kadoroène ude¾ujú od
roku 1972 nákupným centrám a
spoloènostiam, ktoré implementovali
najúspenejie marketingové kampane
poèas minulého roka. Hodnotí sa stratégia,
kreativita, implementácia, cenová efektivita a dosah a výsledky kampane.
V súèasnosti je z celkovej predajnej
plochy centra urèenej na prenájom, ktorá
predstavuje spolu 23 980 tvorcových
metrov, prenajatých viac ako 23 630 tvorcových metrov. Neprenajaté teda iba po
necelom roku prevádzky zostáva jediné
percento. Okrem multikina spoloènosti
Ster Century a hypermarketu Carrefour je
v Polus City Center otvorených 158 prevádzok a ïalie tri sú tesne pred otvorením
a návtevníci s nimi teda môu ráta ete
pred vianoènými sviatkami. Patria k nim
expozitúra Tatra banky, obchod Versace a

predajòa striebra Laura. Posledná menovaná prevádzka spolu s akvaristickou
predajòou Aqua city a predajòou nábytku
a bytových doplnkov Famm patrí k nájomcom, ktorí sa rozhodli po prvých skúsenostiach v obchodnom centre svoje priestory
rozíri. Pripomíname, e na zaèiatku
tohto roka poèet nájomcov predstavoval
147 a prenajaté priestory k tomu istému
dátumu zapåòali pribline 21 700 tvorcových metrov plochy. V roku 2001 teda v
Polus City Center pribudlo, alebo ete
pribudne, spolu 24 predajní.
Polus City Center zaèali stava v lete 1999.
Postavené bolo za rekordných 16 mesiacov. Projekt, ktorý v tomto roku vyhlásili
za Stavbu roka, zrealizovalo 51 slovenských a 19 zahranièných firiem a patrí k
významným investíciám v Bratislave ako
aj na celom Slovensku. Prví nájomníci sa
zaèali zariaïova v septembri uplynulého
roka. V súèasnosti sa Polus City Center
pripravuje na svoje druhé Vianoce, ktoré
opä prinesú iroký sortiment tovaru, ktorý
spotrebite¾ nakúpi nielen pod jednou strechou, ale aj v príjemnom prostredí spojenom s oddychom a so zábavou.
(rè)

V Starom Meste
bude nonstop
zimná sluba
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STARÉ MESTO
Komunikácie III. a IV. kategórie na
území Starého Mesta bude poèas zimnej sezóny èisti miestny podnik verejnoprospených sluieb VEPOS na
základe plánu zimnej sluby. Udriavanie zjazdnosti hlavných ciest I. a II.
kategórie v centre Bratislavy bude
vak aj poèas tejto zimy zodpovednosou magistrátu.
Pre VEPOS zaèina stav bdelosti od 15.
novembra a potrvá do konca marca
budúceho roku. Pochopite¾ne, v prípade
mimoriadnych poveternostných podmienok môe táb zimnej sluby zaèiatok a koniec zimnej sluby operatívne
zmeni.
Operaèný plán zimnej údrby v Starom
Meste predpokladá v tomto roku
zabezpeèenie zjazdnosti 259 komunikácií III. a IV. triedy v celkovej dåke 63,5
km (plocha viac ako 403 tisíc tvorcových metrov), ïalej schodnos 29 chodníkov a schodov v kopcovitom teréne
mestskej èasti v dåke okolo 35 km
(plocha 80 tisíc tvorcových metrov),
ako aj èistenie 21 verejných parkovísk.
Bez zimnej údrby nezostanú ani
vybrané detské ihriská a trhoviská.
K dispozícii má VEPOS sypaèe, traktory
a multikáry s radlicami, nakladaèe, vyklápaèe, ale aj celkom 46 pracovníkov
pre ruèné odhàòanie snehu na miestach,
kam sa mechanizmy nedostanú. Zimná
údrba bude v Starom Meste zabezpeèená predovetkým mechanickým odhàòaním snehu a jeho odvozom. Posyp
inertným materiálom sa bude pouíva
iba ojedinele, najmä v kopcovitých terénoch a v prípade výskytu po¾adovice.
Zimná sluba v Starom Meste sa riadi
pod¾a presne stanovených noriem. Zásah
na komunikáciách musí zaèa v pracovnom èase do 2 hodín od vyhlásenia
niektorého z troch stupòov aktivity,
zatia¾ èo v noci a v dòoch pracovného
pokoja do 6 hodín. Èistenie sa musí
skonèi do 24 hodín po spáde snehu,
resp. po¾adovice. Za schodnos chodníkov sú zodpovední vdy majitelia,
nájomcovia alebo uívatelia pri¾ahlých
nehnute¾ností.
Nad priebehom zimnej sluby v Starom
Meste bude bdie osemèlenný operaèný
táb, ktorý vedie Jozef Cepek, riadite¾
VEPOSu. Ktorýko¾vek obèan môe
poiada o zásah zimnej sluby dispeèerskú slubu telefonicky na èíslach:
5249 5698 alebo 0903 247 209.
Zoznam vetkých komunikácií, chodníkov, schodov a parkovísk, na ktorých je
udriavanie zjazdnosti v zimnom období
zodpovednosou podniku VEPOS Bratislava - Staré Mesto, zverejnia na oficiálnej webstránke mestskej èasti Staré
Mesto www.bratislava-city.sk k 15.
novembru 2001.
(miv)
V hlbokom zármutku oznamujeme,
e ná manel, otec, svokor
a starý otec Belko

Ing. Vojtech Bátora, CSc.
nás opustil dòa 22. októbra 2001
vo veku 77 rokov
Smútiaca rodina
Interná amb. so zameraním na lieèbu hypertenzie
poskytuje komplexnú zdravotnú starostlivos
s dôrazom na srdcovo-cievne ochorenia

Krvný tlak 14/90 u nie je normálny, kombinácia
vysokého krvného tlaku, isch. choroby srdca, cukrovky,
cholesterolu, nadváhy a fajèenia je ve¾mi nebezpeèná!
VYKONÁVAME: diagnostiku, nastavenie a kontrolu
lieèby á krvného tlaku, vyetrenie tukov v krvi,
cholesterolu a doporuèenia Tel.: 0903 955 413

V Inchebe bude
výstava kníh
PETRALKA
Vo Výstavnom a kongresovom centre
Incheba bude od 8. do 11. novembra
kniný ve¾trh Bibliotéka a výstava
vzdelávania a didaktickej techniky
Pedagogika. Vstup na výstavu je bezplatný kadý deò od 10. do 18. hodiny.
Viac ako 100 vydavate¾ov, v prvom rade
slovenských, ale tie èeských, maïarských, po¾ských, panielskych a tureckých pripravilo ponuku svojej najnovej
produkcie. Okrem beletrie, poézie, kníh
pre deti, populárno-náuèných publikácii
tu návtevníci nájdu slovníky, jazykové
uèebnice, atlasy, encyklopédie a odbornú
literatúru. Súbená výstava Pedagogika
ponúka pestrú mozaiku uèebných pomôcok, vzdelávacích programov a sluieb
pre uèite¾ov, rodièov, tudentov i iakov.
Múzeum kolstva a pedagogiky pripravilo expozíciu triedy osemroènej strednej
koly z 50. rokov 20. storoèia. Spestrením podujatí je sprievodný program pre
ve¾kých aj malých a anketa o najob¾úbenejiu knihu Bibliotéky s kninými výhrami pre desiatich vyrebovaných úèastníkov.
(vyv)

Budú ma psy
svoje pasy?
LIST ÈITATE¼A
Ako som bol kríom-kráom po
Anglicku, vimol som si, e kadý
majite¾ psa mal tzv. petpas.
V òom sú okrem mena psa záznamy, ako
sú rodokmeò, nadobudnutie od koho a
ako a kedy, oèkovanie proti besnote, èi
niekedy ublíil niekomu a kedy, eventuálne priestupkové konanie a iné dôleité skutoènosti. Keï sa pes stratí, èíslo
na obojku sa zhoduje s èíslom v petpase a
niet pochýb o hodnovernosti, ak sa pes
nájde, e komu vlastne patrí. Dostatoène
bývajú rozírené aj cennejie rasy a pri
nich to má svoje opodstatnenie. Ak pes
niekomu ublíi, priestupkové konanie pre
úrady je nielen jednoduchie, ale aj rýchlejie. Pes býva neraz v rukách zlomyse¾ného majite¾a ako zbraò na vynútenie si èohosi. Alebo psovi sa dáva ve¾a
vo¾nosti a tento terorizuje ostatných èlenov domácnosti a neraz celého èiniaka.
Alexander arovský,
Devínska Nová Ves

sKupón - DARCEK
52 x 90 mm

Obèania protestujú proti cyklotrónovému
centru, odborníci ich obavy odmietajú
KARLOVA VES
Nechceme zomrie na rakovinu kvôli
cyklotrónu! Neplytvajte tátnymi peniazmi - sú z naich daní! Týmito heslami uvádzajú petíciu proti výstavbe
cyklotrónového centra (CC) SR v
areáli Slovenského metrologického
ústavu (SMÚ) jej organizátori.
Dodajme, e CC SR je obrovský projekt, ktorý svojím významom presahuje hranice Bratislavy, ale aj celej
republiky.
BURCUJÚCA PETÍCIA
Organizátori petície (mená èlenov petièného výboru máme v redakcii) tvrdia, e
cyklotróny sú významnými zdrojmi
kodlivého rádioaktívneho iarenia a z
h¾adiska nebezpeènosti patria do tej istej
kategórie ako jadrové reaktory. Pri
predpokladanej ivotnosti 30 rokov
budú vypúa rádioaktívne kvapalné
odpady do kanalizácie a zamorova
ovzduie rádioaktívnymi plynmi a
aerosólmi, uvádzajú. Rádioaktívne
iarenie produkované cyklotrónmi sa
bude prejavova vznikom radiaèných
polí, ktoré budú zasahova aj mimo
hraníc SMÚ a po obytné bloky.
Pre ve¾ký rozsah petície ju nezverejòujeme celú, spomeòme ete iba, e organizátori kritizujú investora - Úrad pre
normalizáciu, metrológiu a skúobníctvo
(ÚNMS) SR - napríklad aj za to, e plytvá peniazmi daòových poplatníkov.
Tvrdia toti, e realizácia CC SR znehodnotí najnoví objekt Slovenského
metrologického ústavu, ktorý stál 150
miliónov a výstavba mimo areálu by
stála iba polovicu nákladov, ktoré si
vyiada výstavba v SMÚ.

NAÈO NÁM JE CYKLOTRÓN?
O vyjadrenie sme poiadali jedného z
najkompetentnejích - prof. RNDr. Jána
Ruièku, DrSc. z ÚNMS, ktorý je výkonným tajomníkom Koordinaènej rady CC
SR. U tvrdenie v nadpise petície je
priam urákou vetkých odborníkov, ktorí
sa na projekte podie¾ajú, uviedol.
Pravdou je presný opak - cyklotrón je tu
práve na to, aby pomáhal lieèi rakovinu.
Na èo slúia cyklotróny a pozitrónové
tomografy? Cyklotróny okrem toho, e sú
vhodnými zariadeniami na lieèbu i diagnostiku najmä nádorových ochorení, vyrábajú
rádionuklidy na diagnostiku týchto zhubných ochorení pomocou pozitrónovej emisnej tomografie (PET). Zariadenia, ktoré
vyuívajú pozitrónové iarenie nuklidov na
zobrazenie orgánov pacienta, dokáu zdanlivo nemoné: ak sa pacientovi podá kontrastný roztok, obsahujúci rádioaktívny
prvok, dokáu na základe jeho putovania v
organizme odhali nielen rozvíjajúci sa
rakovinový nádor, ale dokonca aj miesto,
kde by mohol v budúcnosti vzniknú.
Umoòujú teda diagnostikovanie obávaných onkologických ochorení vo ve¾mi
vèasnom tádiu, èo môe by pre postihnutého osudovo dôleité. Technológia je
známa u asi 70 rokov, prvý cyklotrón bol
postavený v roku 1932, uviedol prof.
Ruièka., V celosvetovom meradle sa uvedenými technikami vyetruje roène a jeden
milión ¾udí. V najbliích piatich rokoch sa
poèet zariadení, aké budujeme v SMÚ, vo
svete strojnásobí.
Aby sme plne pochopili, o èo ide, treba
uvies aj to, e pri tejto metóde diagnostiky
sa vyuívajú rádionuklidy s ve¾mi
krátkym polèasom rozpadu - od dvoch do
110 minút. Preto je ich dovoz problema-

tický - za pár hodín prestanú existova a
nie sú pouite¾né na pôvodný úèel.
Projekt CC SR umoní Slovensku ma
vlastnú výrobu rádiofarmák, èo odbúra
problémy pri diagnostikovaní a lieèbe nádorových, ale aj srdcovocievnych a mozgových ochorení, ktoré sú najèastejími
príèinami úmrtia obyvate¾ov Slovenska.
NÁKLADY A RIZIKÁ
Za uráajúce pokladá prof. Ruièka aj tvrdenia organizátorov petície o plytvaní peniazmi daòových poplatníkov. Cyklotrónové centrum je budované z prostriedkov
pochádzajúcich z deblokácií, daòových
poplatníkov teda nestojí ani korunu, kontatoval. Investície sú minimálne, pretoe
sa vyuívajú u existujúce objekty v SMÚ.
Treba doda, e kapacity SMÚ sú predimenzované, pretoe pôvodne mal slúi
pre celú bývalú ÈSSR.
Obavy z rádioaktívneho oiarenia pokladá
prof. Ruièka za úplne neopodstatnené.
CC SR je navrhované tak, aby bol jeho
vplyv na zdravie pracovníkov a obyvate¾stva v okolí zanedbate¾ný. Vykonala sa
túdia hodnotenia oiarenia obyvate¾stva
prírodnými zdrojmi ionizujúceho iarenia
na území okolo lokality výstavby CC SR v
Karlovej Vsi do vzdialenosti 500 m a túdia hodnotiaca oiarenie obyvate¾stva v
dôsledku prevádzky CC SR. Z týchto
túdií, rátajúcich s rôznymi zhodami okolností, vyplýva, e u v prvých obytných
domoch pri CC SR je efektívna dávka v
dôsledku prevádzky CC SR viac ako 100krát menia v porovnaní s efektívnou
dávkou od prírodného pozadia. Inak
povedané, radiaèná záa obyvate¾stva v
dôsledku prevádzky CC SR bude zanedbate¾ná.
(lau)

U Filipa je obsluha pomalá a nespo¾ahlivá
Pri naom hodnotení bratislavských
retaurácie sme tentoraz zostali v historickom centre mesta - na Bielej ulici.
Je tu kaviareò a retaurácia U FILIPA,
ktorá by mala pripomína známeho
bratislavského hudobníka Jara Filipa.
V interiéri retaurácie sme vak nenali
niè, èo by ho pripomínalo. Azda len jeho
pesnièky, ktorá tu hosom spríjemòujú
posedenie v retaurácii. Vnútorné priestory retaurácie U Filipa sú v rustikálnom týle, dnes tak typickom pre
mnohé bratislavské kaviarne, retaurácie a puby. Oranové steny a tmavý
mobiliár z masívneho dreva pôsobia
harmonicky, vhodným doplnkom sú
staré poh¾adnice Bratislavy na stenách.
V retaurácii U Filipa sme neboli po prvý
raz. Nae predchádzajúce skúsenosti neboli
najlepie, prièom najväèie výhrady sme
mali k obsluhe. ia¾, aj pri naej poslednej
návteve boli najväèou slabinou èaníci,
resp. rýchlos a kvalita obsluhy. Na úvod
sme si objednali mieaný nápoj, ktorý sa na
stôl dostal a po tritvrte hodine od objednávky. Po viacerých upozorneniach a
doobjednaní ïalích nápojov sme sa predsa len doèkali. Táto pomalos obluhy a
nezáujem o nás vak pokraèoval aj naïalej.
Výhovorka, e pri ved¾ajom stole mali
väèiu organizovanú skupinu, neobstojí.
Ak na to retaurácia nemá kapacity, mala
by zvái, èi prijíma väèie objednávky.

Bedeker gurmána
Dvaja èaníci, z ktorých bol jeden ete aj
barmanom, je na retauráciu takéhoto typu
predsa len málo.
Ako studené predjedlo sme si dali údeného lososa s kaviárom. Na nae prekvapenie nám ho vak neservírovali na tanieri, ale na drevenom podnose. Ako sa neskôr ukázalo, vetky jedlá tu servírujú výluène na dreve, èo sa niekomu môe zda
síce originálne, v iadnom prípade to vak
nie je hygienické a u vôbec nie vhodné
pre retauráciu. Pri údenom bravèovom
kolene niekde na salai by to bolo optimálny servis, pre retauráciu v centre
hlavného mesta to je pod¾a nás nedôstojné. Drevo je toti materiál, ktorý absorbuje chute a pachy jedál, preto servírova
rôzne jedlá na rovnakých drevených podnosoch nebol pod¾a nás najlepí nápad.
Z ponuky troch polievok sme dali prednos kapustnici a krémovej cesnakovej
polievke v bosniaku, ktorý vak pripomínal skôr malý peceò chleba. Ocenili sme
dobrý nápad - prílohu tvorila opeèená
striedka vydlabaná z bosniaka, s èím sme
sa doteraz v bratislavských retauráciách
nestretli. Jednému z nás vak k polievke
chybala lyica. Dvakrát sme museli èaníka upozorni, e by sme radi polievku aj
ochutnali, ale nemáme èím. Doèkali sme

sa, ale opä to trvalo pridlho. Ako teplé
predjedlo sme si dali abacie stehienka na
cesnaku a zemiakovú dolku s bryndzou a
anglickou slaninou. Peèivo k predjedlám a
polievkam by malo by samozrejmosou,
tu sme ho vak dostali a na poiadanie.
Viaceré hlavné jedlá mali prívlastok Filip,
nedozvedeli sme sa vak, èi majú nejakú
súvislos s Jarom Filipom, alebo malo ís
len o zvýraznenie pecialít. Vybrali sme si
kuracie medailóniky Filip a k tomu ryu so
ampiòónmi. Prílohy sme sa vak nedoèkali - èaník na òu jednoducho zabudol.
Sklamaný sme vak boli aj z medailónikov,
ktoré pripomínali skôr rezance. Malo ís o
kuracie na prírodno s ovocím. Jedlo vak
nato¾ko presladili, e bolo a nestrávite¾né.
Viac astia sme mali pri výbere ostatných
jedál - steak z diviaka s brusnicovou
omáèkou bol chutný, rovnako ako steak z
lososa a jahòacie kotlety s bazalkou.
Pri hodnotení retaurácie U FILIPA sme
boli v rozpakoch. Prijemný interiér, ale
mizerná obsluha, celkom sluná kuchyòa
(s výnimkou kuracích medailónikov),
ale jedlo dostanete na dreve. koda,
pretoe v centre hlavného mesta by mali
by len tie najlepie retaurácie.
Nae hodnotenie: 00
Maximálny poèet: 5 hviezdièiek
O naej návteve nebola retaurácia informovaná. Útratu za konzumáciu si redakcia
platila sama.
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Napísali ste nám
Chcel by som upriami pozornos
Dopravného podniku mesta Bratislavy
na problém èistoty zastávok mestskej
hromadnej dopravy. Viem, e jeho pracovníci v pracovných dòoch vyprázdòujú odpadkové koe na zastávkach i
zametajú ich. Avak, v sobotu a v
nede¾u tak nerobia. Vypuklé je to najmä
v centre mesta na Námestí SNP,
Obchodnej, Kamennom námestí, afárikovom námestí atï., ale takisto aj na
Vajnorskej, pred Polus City Center vade tam sú koe na odpadky úplne
preplnené a ¾udia, keïe nemajú kam
odpad odhodi, hádu ho na zem.
Potom sa neraz stane, e samotný vodiè
elektrièky musí odstráni z ko¾ajníc
plastovú f¾au alebo iný predmet.
Domnievam sa, e zodpovední pracovníci DPMB by sa mali nad tým zamyslie a aj cez víkend zabezpeèi èistenie
zastávok a odvoz odpadu aspoò v centre
mesta.
Pavol Ïuri, Staré Mesto
~ ~ ~
Povaujem sa za úplného laika, a preto
by som bol rád, ak by mi naslovo vzatí
odborníci vysvetlili nieko¾ko záhad v
organizácii dopravy Bratislavy. Napríklad, preèo bola zruená monos
odboèi v smere z Raèianskej na
Pioniersku, preèo je Lehotského a
kovránèia slepá, keï tam denne
prichádza mnostvo klientov ÈSOB a
sú nútení cúva a toèi sa s autami v
úzkej ulièke, preèo je slepá Mariánska,
Medená, preèo je Námestie SNP prejazdné iba jedným smerom aj to od
polovice, aký má zmysel nedotiahnutá
odboèka zo Starého mosta na
Dostojevského rad? Preèo máme
koneèné MHD v centre mesta (11, 12,
14, 34, afárikovo nám.), preèo máme
linky s trasou, ktorá má 5-6 zástavok
(210...)? Napríklad pri elektrièkách keby sme vynechali zbytoèné koneèné
(Karlova Ves, Nové Mesto, Vinohrady,
atï. - nech ostanú manipulaènými), tak
pri riadnych a zmysluplných koneèných (je ich 5 - Dúbravka, Hlavná
stanica, Raèa, Zlaté piesky, Ruinov) a
spojení kadej s kadou by nám staèilo
len 10 liniek! Preèo je okolo SNM a na
túrovej roky jednoko¾ajka a elektrièky
naïalej hrkocú po Jesenského a
Mostovej okolo Slovenského národného divadla, Carltonu a filharmónie,
èím navye ruia návtevníkov týchto
kultúrnych stánkov? Preèo ide mesto
stava za miliardy tunel pod Sitinou,
keï sa dá Patrónka vyriei obdobne
ako Hodovo nám. za desatinu ceny?
Naozaj sa u nebudem èudova, ak
bude ma 203 koneènú pri YMCE
(vak tam chodí mnostvo spojov) a v
Dúbravke zruia autobusy (vak tam
chodia 3 linky elektrièiek).
Ondrej Kleibl, Bratislava

BEDEKER VYJDE V NOVEMBRI

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

1-izb., OV, Krína, 41m2, 1p., výah, pôv. stav
2-gar., OV, Cyprichova, 50m2, 2/3p., balkón
2-izb., DB, Veternicova, 52m2, 3.p.,loggia
2-izb., OV, Nám. SNP, 60 m2, 3/5p., lux. rek
2,5-izb., OV, Sasinkova, zv. príz., 82 m2, vl. kúr.
3-izb., OV, Pukinova, 130 m2, 3/3p., tehla, terasa
3-izb., OV, ulekova, 3/5p., 113 m2, gar., terasa
4-izb., OV, Tekovská, 95m2, 4/4p.
5-izb., mez., Tichá, OV, 181 m2, 3 ter.,4.p., gará
RD Prievoz, 4 izby, lux., 3á
SP Albetin Dvor, 1037 m2, VIS
2-podl. mur. chata v Senci, 3á poz., ú.pl. 150 m2
H¾adáme v I. resp. II. obvode 2 - 3 izb. byty
Prenájom:

2-izb.,zar., Legionárska, zrek., 55 m2, 1.p.
2-izb., nez., Sch. Trnavského, upr.
2-izb., zar., M.C. Sklodowskej
èas RD Dúbravka, 3i, lux. zar.
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

0,88 mil. Sk
0,92 mil. Sk
1,05 mil. Sk
2,4 mil. Sk
2,27 mil. Sk
3,7 mil. Sk
5,9 mil. Sk
2,3 mil. Sk
5,8 mil. Sk
5 mil. Sk
1,2 mil. Sk
dohodou

15 tis. Sk/m.
10 tis. Sk/m.
10 tis. Sk/m.
1 300,- DEM/m.

Turnaj Tatra banka Open 2001 pôvodne
bez Slováka, ale s výrazne niím vstupným
Olympijský víaz z Barcelony Mark
Rosset zo vajèiarska je spolu s finalistom Wimbledonu 1997 a finalistom
US Open 1993 Francúzom Piolinom
najväèou hviezdou 2. roèníka challengerovho turnaja ATP Tatra banka
Open, ktorý sa uskutoèní od 3. do 11.
novembra. Jeho dejiskom je u
tradiène kongresová hala C bratislavskej Incheby a dotácia sa vyplhala na
100 000 dolárov.
Okrem oboch spomínaných tenistov sa
pri Dunaji predstavia ïalí zaujímaví
hráèi - medzi nimi napríklad obhajca trofeje Talian Sanguinetti a Rus Lunyj,
ktorý sa v súèasnom rebríèku pohybuje
okolo 60. miesta, èo je najvyie zo
vetkých prihlásených. Keïe Dominik
Hrbatý sa v termíne turnaja rozhodol
dovolenkova, slovenský tenis, ktorý
momentálne nedisponuje hráèmi automaticky zaradenými do hlavnej súae,
bude v kvalifikácii zastupova tvorica

Kuèera, Borgula, Beck a varc. Kvarteto
sa tam dostalo vïaka vo¾ným kartám,
ale ich poèet sa mohol v priebehu tohto
týdòa zvýi. Medzinárodný sekretár
Slovenského tenisového zväzu a zástupca turnaja ¼ubomír Páleník navye veril,
e priamo do hlavnej súae sa dostane
Kuèera, ktorý bol pripravený ako druhý
náhradník, ,,prièom nasledujúcim kandidátom na vo¾nú kartu by zostal
Krolák, dodal Páleník.
,,trnás prihlásených hráèov je v prvej
stovke, èo berieme ako záruku kvalitného tenisu, dodal ïalej ¼ubomír
Páleník. Oproti minulému roku preiel
turnaj kozmetickou zmenou. Z jeho
názvu vypadlo oznaèenie ,,Slovak.
,,Dôvod bol èisto praktický, v médiách
sa kvôli dlhému názvu èasto zabúdalo na
oznaèenie hlavného sponzora. Tatra
banka so zmenou súhlasila, dohodli sme
sa aj na ïalej spolupráci a pre budúce
roèníky by sme chceli pouvaova o

zvýení dotácie, vysvetlil ¼ubomír
Páleník.
Turnaj sa zaèína v sobotu 3. novembra.
Okrem dvojhier je na programe aj
tvorhra, kde sa predstaví estnás
párov. Hlavná súa sa ,,rozbehne v
pondelok 5. novembra, finále odohrajú v
nede¾u 11. novembra o 15. h. Pre víaza
turnaja je pripravených 14 400 dolárov a
80 bodov do Entry rebríèka ATP,
neúspenejí z finále si odnesie 8000
dolárov a 56 bodov. Vstupné na prvých
pä dní - od pondelka do piatku - je
30 korún, èie o 20 korún menej ako
vlani, semifinálové a finálové lístky
vyjdú na 50 korún, prièom pred rokom
to bolo 150!
Na osvieenie pamäti - víazom 1. roèníka sa stal spomínaný Sanguinetti, ktorý
vo finále zdolal Nemca Schüttlera 7:5,
6:1. Najlepí slovenský zástupca Ján
Krolák skonèil v semifinále na
Nemcovej rakete.
(mm)

Na lákavé ponuky si treba dáva pozor
Klientmi Fóra spotrebite¾ov sú takmer
výluène sociálne slabí obyvatelia, predovetkým dôchodcovia. Je zvlátne,
e práve táto skupina ¾udí je mimoriadne vïaèným cie¾om obchodníkov s
ilúziami.
S príchodom jesene sa opä mnoia v
schránkach pozvánky na rôzne predajné
akcie. S ob¾ubou sa na nich zúèastòujem
a pozorujem reakcie úèastníkov. Díler
melie ústami dobre nauèený text - mimochodom pripravený vysoko kvalifikovaným psychoporadcom predaja - a
zúèastnení dôchodcovia zaènú podlieha
s¾ubom. A tak rôzne zázraèné magnety
na vetko, poste¾né súpravy odstraòujúce
reumatické problémy èi matrace,
zaruèene zdravotné, ktoré okrem zdravého spánku majú ete aj schopnos
znekodnenia roztoèov, zaèínajú pôsobi
na podvedomie úèastníkov.
Tieto akcie sú vynikajúco organizované.
Poèítajú s tým, e Slovaè vdy etrí
aspoò na pohreb. Samozrejme predstava,
e zakúpený výrobok posunie pohreb o
pár rokov a umoní kvalitnejí ivot, je

Zákazník je pán
lákavá. A ete milá dílerka rozdáva aj
hodnotné darèeky! Jediné, èo úèastníkom
spravidla prekáa je, e zmluvu musia
podpísa na mieste. Veï si to - pod¾a slov
predvádzajúceho - môu dodatoène rozmyslie. Pod¾a zákona áno - do 7 dní.
Videla som vak nieko¾ko formulárov, na
ktorých je text de facto vzdávajúci sa
tohto práva. Neviem, neviem ako by v
týchto prípadoch rozhodol súd.
Z toho istého súdka je aj problém rôznych
zasielate¾ských firiem, ktoré s¾ubujú vysoké výhry ak... Ak si zakúpite rôzny
vysoko predraený tovar! Ich formulácie
sú nato¾ko sugestívne, e im opä starí
dôchodcovia obèas naletia. Brakový
tovar zaruèene dostanú - ale o milióne ani
slychu. Darmo potom sklamaní za nami
prídu, pod¾a naej legislatívy takýto
prís¾ub neumoòuje súdnu cestu.
Za azda najhorí prístup k spotrebite¾om
vak povaujem tzv. aktualizáciu telefónnych kariet. Chápem, e telekomunikácie

sa snaia zabráni kodám z pouívania
tzv. veèných kariet. Aj to viem pochopi,
e pri zmene ceny za hovor, alebo dåku
impulzu sa vydávajú vdy nové karty.
Ale spôsob, akým sa to dotýka
spotrebite¾ov povaujem za absolútne
chybný. Po prvé, nie vdy sú u v predaji, aspoò v èase zmeny nové karty. Po
druhé, nechápem, preèo v èase èipov nie
je moné dotelefonova zaplatenú èiastku
za zmenených podmienok. Pretoe fakt,
e tisíckam uívate¾ov prepadne napr.
100 korún povaujem za neodôvodnené
obohacovanie. Proti tomu sú SOI-kou
kontatované predraenia o 4 koruny na
100 korún úplný uviks. Desiatky
rozhorèených, opä dôchodcov, ktorým
tieto karty kupujú deti, mi v priebehu
posledného mesiaca volalo. Vraj mám
nieèo urobi. Málokto vie, e obèianske
zdruenia nemajú ve¾ké právomoci. Ak v
takýchto prípadoch nezakroèí tátna kontrola, ve¾a sa nezmení. Ja sa iba snaím
prísluným orgánom otvára oèi. ia¾
èasto neúspene.
Marta Èerná,
Fórum spotrebite¾ov

Cenník reklamy nájdete aj na webe

www.bratislavskenoviny.sk

RENAULT KESTLER
166 x 100 mm

Na Tehelnom
poli niè nové,
okrem trénera
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BRATISLAVA
Pár stoviek najvernejích fanúikov
na Tehelnom poli si u zvyklo, e tréneri Slovana sa menia pod¾a roèného
obdobia. Prvá polovica Mars superligy 2001/2002 nie je výnimkou.
V horúcom lete si sadol na lavièku Anton
Dragúò, s príchodom babieho leta ho vystriedal Jozef Prochotský, prvé chladnejie rána posadili do trénerského kresla
Miroslava Svobodu. Jemu vak u dopredu oznámili, e v zime skonèí a na jarnú
èas príde nový kormidelník... Vetky
slovanistické zmeny sú vlastne výsledkom úpadku, ktorý posledné mesiace
sprevádza nedávneho slovenského majstra. Slovan sa v lige motká tesne nad
mustvami, ktoré bojujú len a len o
záchranu, v Slovenskom pohári skonèil
skôr, ne zaèal, v Pohári UEFA nepreiel
cez Liberec. Miliónové posily z leta, z
minulej zimy, z predminulého leta sa
potichuèky vytrácajú, preraïujú do béèka,
vypadávajú z reprezentácii (proti Tigrom
sedeli na lavièke Neèas, N. Hrnèár,
Pecko...). Miroslav Svoboda absolvoval
premiéru proti 1. FC Koice. Slovan síce
v súboji s mustvom, ktoré má ete viac
problémov, ne on sám, zvíazil, ale èo
bude ïalej, je vo hviezdach. Tie belasé, sú
nevyspytate¾né!
(mm)

V Slovenskom
pohári skonèil
aj Inter

BRATISLAVA
Nestáva sa èasto, aby medzi poslednými tyrmi mustvami Slovenského
pohára chýbal zástupca futbalovej
Bratislavy.
Tento roèník vak zo strany hlavného
mesta zostane navdy zapísaný ako nevydarený. Po rýchlych rozlúèkach Slovana
a Petralky priiel pred desiatimi dòami
na rad obhajca minuloroèného prvenstva
- Inter. Pri Slneèných jazerách pod¾ahol
domácemu druholigovému Sencu 1:3 a
okrem hanby si priviezol aj vylúèeného
uchanèoka. Kvarteto semifinalistov je
teda z miest mimo Bratislavy a slovanisti,
interisti i Petralèania sa môu èervena:
O postup do finále bude bojova treoligový Bardejov, ktorého dres obliekajú amatéri chodiaci na tréningy bicyklami, zatia¾ èo bratislavskí ,,profíci u
dávno sedia za pecou...
(mm)

RENAULT KESTLER
109 x 100 mm

Správy z podsvetia
STARÉ MESTO
NA OLEJKÁRSKEJ ULICI prepadli
neznámi páchatelia Dopravný podnik.
Dvaja mui v policajných uniformách a
jeden v uniforme colníka prili na vártnicu Dopravného podniku a tvrdili, e
majú v tomto podniku nahlásenú lúpe.
Po krátkom rozhovore pod hrozbou
pouitia zvbraní zvalili na zem troch èlenov bezpeènostnej sluby a spútali ich.
Potom preli do oddelenia odbytu cestovných lístkov, odstrihli vedenie poplachového zariadenia, otvorili mreu
k¾úèmi, ktoré nali na vrátnici, a otvorili
trezor. Z koených kufrov zobrali polovicu. Dopravnému podniku spôsobili
kodu 5 764 000 korún, prièom v
hotovosti si odniesli 2 171 000 korún a
zvyok kody predstavujú ukradnuté cestovné lístky. Polícia, ktorá má popis
páchate¾ov i nieko¾ko stôp z miesta èinu,
po nich pátra.
NA HOLEKOVEJ ULICI sa do budovy
elezníc SR v presne nezistenom èase
vlámal neznámy páchate¾. Najprv vylomil
zámku na vchodových dverách a potom aj
na viacerých kanceláriách, odkia¾ ukradol
150 stravných lístkov a 3500 korún.
Potom vylomil dvere na kancelárii Zväzu
zamestnávate¾ov dopravy, pôt a telekomunikácií. Ukradol ohòovzdornú skriòu,
fotoaparát, ïalích 380 stravných lístkov,
vye 52-tisíc korún, 9918 èeských korún a
1462 rakúskych ilingov. Zväzu spôsobil
kodu za vye 113-tisíc korún. Ani to mu
vak nestaèilo, pretoe z kancelárie firmy
Prema Trade ukradol poèítaè s tlaèiaròou
za takmer 93-tisíc korún. Napokon sa vlámal aj do kancelárie firmy Tatra Vagónka,
odkia¾ si odniesol ohòovzdornú skriòu a
dva poèítaèe, spolu v hodnote 182-tisíc
korún.
NA MICKIEWICZOVEJ ULICI v
areáli Fakultnej nemocnice zadrala
hliadka Pohotovostnej motorizovanej
jednotky 33-roèného tefana, ktorý
predtým v neïalekej retaurácii Corgoò
ukradol mobilný telefón 24-roènému
Miroslavovi. Okradnutý mladý mu zaèal
zlodeja prenasledova, zlodej zahrabal
mobil do lístia a sám sa snail ukry za
stánok PNS. To mu vak nepomohlo a
skonèil na polícii.
RUINOV
NA MEDZILABORECKEJ ULICI v
areáli základnej koly za bieleho dòa
prepadli dvaja mui 14-roèného iaka.
Kopali doòho, mlátili ho po celom tele a
spôsobili mu trnú ranu na hornej pere.
Dvaja z uèite¾ov útoèníkov prenasledovali a na Narcisovú ulicu, kde ich
zadrali privolané policajné hliadky.
Bitkárov - 23-roèného Andreja A. a 14roèného tefana S. z Bratislavy - predviedli na policajné oddelenie.
VRAKUÒA
NA ESTÓNSKEJ ULICI nala po telefonickom oznámení na linku 158 hliadka
Pohotovostnej motorizovanej jednotky v
autobuse 33-roèného Duana zaliateho
krvou s reznými ranami na ruke. V autobuse ho prepadli piati páchatelia. Policajti
ich chytili o nieko¾ko minút neskôr na
íravskej ulici. Partia mladíkov vo veku
od 18 do 23 rokov aj s nomi skonèila na
polícii, zraneného Duana v nemocnici
oetrili.
NOVÉ MESTO
NA VAJNORSKEJ ULICI v parku
prepadol 22-roèného Petra 25-roèný
Duan. S noom v ruke od neho pod
hrozbou podrezania a zabitia iadal doklady a peòaenku, ktoré aj dostal. Peter
potom zavolal políciu a pohotovostná
motorizovaná jednotka nala útoèníka
neïaleko miesta èinu. Pri prehliadke u
Juraja nali ulúpenú peòaenku a doklady
a predviedli ho na políciu.
(ver)

Ondrejský
cintorín dnes
nièia vandali

Bratislava
v stredoveku
od A. piesza

Pamätníci histórie
Kadoroène okolo 1. novembra ¾udia
intenzívnejie navtevujú cintoríny,
aby si spomínali na svojich zosnulých.
Nae kroky viedli aj na Ondrejský cintorín, zaloený v 80. rokoch 18.
storoèia namiesto u preplneného
starieho cintorína svätého Ondreja
na mieste terajej Hollého ulice.
V tomto roku bol síce cintorín vzorne
vyèistený a upravený, ale násilne
otvorené a znesvätené rodinné hrobky s
rozbitými rakvami a rozhádzanými
kosami pri betónovom oplotení pri
ulici Vuka Karadièa svedèia o tom, e
ani tento cintorín neuiel pozornosti
vandalov. Pôvodne mení cintorín po
roku 1860 rozírili. Pri jeho východnom
obvode vtedy vznikol rad rodinných
hrobiek, krýpt, súkromných kaplniek a
vzácnych umeleckých náhrobníkov, pod
ktorými odpoèívali èlenovia významných metianskych a ¾achtických
rodín. Napríklad Palugyayovcov,

Dukovcov, Lanfranconiovcov. Pozostalí
nemali monos protestova. Na mieste
hrobiek sa dnes rozírenou ulicou Vuka
Karadièa preháòajú autá. Pozostatky
pochovaných sa stratili. Cintorín toti v
rokoch 1976 a 80 údajne rekontruovali.
V skutoènosti sa tam uskutoènila
neospravedlnite¾ná devastácia. Vtedy
úplne zbytoène znièili pôvodný
barokový vstupný portál cintorína a
odstránili mnostvo pomníkov, najmä
tých s nemeckými a maïarskými nápis-

mi. Vzácny kameò náhrobkov pouili
ako materiál na iných miestach, mree z
hrobov prerobili na nevkusné výplne do
betónovej ohrady. Pomník z hrobky
Lanfranconiovcov, dielo Aloisa Rigeleho
z roku 1920, presunuli na iné miesto.
Bronzové písmená z mien zosnulých sa
stali korisou zlodejov farebných kovov,
take dnes u nikto nemôe zisti, komu
bol pomník venovaný. Aj Alois Rigele je
pochovaný na Ondrejskom cintoríne.
tefan Holèík
FOTO - Jana Miauerová

Na návteve v byte majstra Rigeleho
U onedlho uplynie 1900 rokov od
chvíle, keï pribili Krista na krí.
¼udia oslavujú kadoroène s ve¾kou
slávou a silnými slovami výroèie jeho
narodenia, jeho smrti a jeho
zmàtvychvstania, ale v medzièasoch sa
na neho skoro úplne zabúda.
Nedávno som sa s ním znovu stretla videla som ho ako diea na rukách jeho
otca. Bol to obyèajný robotník odetý len
zásterkou na bedrách. Tento starí mu sa
na chlapca pozeral poh¾adom plným
starostí, ako by sa obával o jeho osud: èo
z neho asi vyrastie, èo s ním bude a
bude dospelý? A rovnaký výraz som
zachytila v poh¾ade mua, ktorého
podobizeò vyformovali ruky trnásroèného chlapca - jeho syna. Boli to tie
isté ruky, ktoré neskôr dokázali da výraz
tvári tesára z Nazaretu.
Uvidela som ho aj na rukách jeho matky,
prostej eny z ¾udu, ktorá iari astím a
pred sebou s láskou a starostlivosou drí
svoje diea. A ju som videla aj ako
krá¾ovnú nebies, v pláti pretkávanom
zlatými niami a s korunou na hlave. No
to vetko sú len vonkajie veci, ktoré jej
pridali ¾udia. Ona ostala stále len milujúcou matkou so svojím dieaom. A
potom som ju uvidela znovu, ako
vychádzala z jaskyne, okolo nej nadpozemská trblietajúca sa iara, ktorá
akoby vychádzala priamo z nej. Je to len
malièká kopia, originál vraj stojí v niektorom klátore v Ríme a hovorí sa o

U starých Preporákov
òom, e je to najkrají obraz Matky
boej, aký vznikol od 13. storoèia.
Len taký umelec, ktorý je vyvolený, aby
Krista sám v ivom pozorovaní preil, je
schopný poda jeho obraz tak, aby bol aj
pre iných ivým záitkom.
Ve¾ká a tíhla, hádam a príli tíhla,
postava zahalená a na pièky nôh do
tkaniny závoja, pod ktorým vidno na
prsiach prekríené ruky, oèi sklopené,
celkom do seba uzavretá ako akási vízia:
Dua.
Mono je to tá istá postava, táto mladá
dievèina, ktorá sedí na skale s poh¾adom
upretým do neznáma, akoby ponad
more, na ktorého okraji práve zalo
slnko. Autor ju nazval Abenddämmerung - zmrákanie.
Mladá skromná dievèina, ete ani nie
celkom dospelá, ale u nie diea, s krèahom v ruke, svätá patrónka vetkých
slúiacich.
Tu je svet celkom iný! - Na stene malé
zarámované plakety: jemné alabastrové
profily na èiernom podklade z bridlice,
manelka a deti umelca, diela, z ktorých
cíti závan vrúcnej lásky. Odzrkad¾ujú
rodinný ivot s hlbokými základmi, sú
ochrannými géniami v svätyni tejto
domácnosti. - Aj v izbe dcér sa otcove
diela s detskou láskou a s tichou vánosou opatrujú ako najvzácnejie pokla-

dy. Steny sú ozdobené reliéfnymi portrétmi významných hudobníkov: sú to predovetkým odliatky diel iných umelcov,
dary od bývalého uèite¾a, skulptúry,
plakety, figúry a reliéfy, ale aj obrázky
tunajích umelcov, na mená ktorých sa
u dávno zabudlo, mono obdivova na
týchto stenách.
Zaujímavé sú staré drevené kazety s
vykladanými ornamentmi svedèiacimi o
umeleckom nadaní, ktoré sa v tejto
rodine prejavuje u oddávna. A
obzvlá príalivý je kúsok, ktorý ako
amatér zhotovil jeden starý otec.
Trpezlivá jemná práca mu trvala roky.
Je to okrúhly stolík s hustým vencom
pestrých kvetov intarzovaným na
stolovej doske. Na jednej zo skriniek
stoja jemné umelecky vyformované
nádoby. Vázy, olejové lampy, krèiaky
na slzy, nájdené v asi 3000 rokov
starých etruských hroboch; svietniky a
lampy z chrámov cudzích náboenstiev,
tepané medené nádoby, aké ete aj dnes
pre kadodenné potreby zhotovujú prísluníci ktoréhosi juného umeniamilovného národa.
Prehrabujeme sa v minulosti, ná
poh¾ad zblúdi do ïalekých krajov - ale
ivot, ktorý sa nás bezprostredne dotýka, a màtvu minulos èi zmeravené
dia¾avy, ktoré sa menia na ivú prítomnos, tie nevidíme.
Elsa Grailich - Ecce homo
preloil a upravil tefan Holèík
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BRATISLAVA
V týchto dòoch sa na pultoch kníhkupectiev objavila unikátna publikácia ilustrovené dejiny Bratislava v stredoveku od historika Antona piesza.
Kniha vychádza a teraz a to aj
napriek tomu, e bola do tlaèe
pripravená u v roku 1991. Autor sa
vydania tejto svojej knihy nedoil.
Knihu Bratislava v stredoveku vydalo vydavate¾stvo PERFEKT v spolupráci s
Mestským múzeom v Bratislave a s finanènou podporou Miestneho úradu Bratislava - Staré Mesto. Kniha má 232 strán
a ponúka poh¾ad na stredovekú Bratislavu v období od 11. do 16. storoèia, keï sa
mesto prudko rozvíjalo, a sa na sklonku
stredoveku stalo jedným z najvýznamnejích miest v Uhorsku. Kniha stojí
399 korún.
(brn)

Spomienkový album
Elsa Grailich navtívila významného
preporského umelca majstra Aloisa
Rigeleho (1879 - 1940) v jeho domácnosti. Preklad jej èlánku o návteve
prináame niie.
Alois Rigele s rodinou obýval nájomný
byt v paláci Lanfraconi, ktorý mal dve
adresy: Krönungshügelplatz 1 alebo
Justilände 5. Dnes sídli v paláci Ministerstvo ivotného prostredia SR. S rodièmi Rigelovcami bývali pôvodne aj ich dve
dcéry. Tie sa vak v 20. rokoch presahovali do sluobných bytov v budove
Dievèenského gymnázia na Dunajskej
ulici, kde a do vysokého veku obe uèili.
Rigele, a okrem neho viaceré rodiny, ili v
nájomných bytoch v paláci, ktorý si dal
roku 1877 postavi úspený stavebný
podnikate¾ Enea Lanfraconi. Postavil mu
ho tunají stavite¾ Ignác Feigler mladí. V
jeho tvorbe je na paláci ojedinelé pouitie
eleznej kontrukcie krovu strechy
zaobleného tvaru, dnes doplnené novými,
neproporènými vikiermi.
Lanfranconiovci mali vo svojich izbách
na prvom poschodí ve¾kú zbierku umeleckých predmetov a archeologických
nálezov. Èas z nich je uloená v zbierke bratislavského Mestského múzea.
Na mieste paláca stála do roku 1876 nízka
jednoposchodová budova s mimoriadne
vysokou strechou. Vzácnu originálnu
fotografiu E. Kozicsa asi z roku 1875 nám
zapoièal pán R. Sz. z Bratislavy. Popred
budovu viedla do dvora hotela Zum grünen Baum (terají Carlton) eleznièná
tra. Mono na òu sa vzahoval nápis
badate¾ný na Kozicsovej fotografii. Je to
èas maïarského slova, ktoré konèí výrazom pálya.
tefan Holèík
FOTO - archív a Jana Miauerová
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Desa dní
súèasnej hudby
HUDBA
U piaty roèník bienálového festivalu
Melos-Étos 2001 v èase 7. - 16. novembra je opä prehliadkou súèasnej
hudby pre ve¾ké publikum. Stále viac
sa sústreïuje na najnoviu hudobnú
tvorbu posledných rokov, hoci dramaturgovia nezabúdajú ani na starie
diela, ktoré vznikli v období po druhej
svetovej vojne.
Z tohtoroèných vrcholov festivalu je to
predovetkým koncert z najnovej
tvorby kultovej postavy súèasnej duchovnej hudby Arvo Pärta v Dóme sv.
Martina, na ktorom sa zúèastní aj skladate¾ osobne.
Tradièný koncert bicích nástrojov so
svetelnou dramaturgiou bude tentoraz
patri Skupine krakovských bicistov, k
atypickým atrakciám patrí i taneèná
kreácia nepoèujúcich skupiny Ateliér
JAMU Brno, príbeh stvorenia sveta, na
hudbu Kompozièného tímu Brno s
názvom Genesis.
(bd)

Premiéra v SND
DIVADLO
Èinohra SND Malá scéna pripravuje
na 10. novembra premiéru predstavenia Scény z manelského ivota od
Ingmara Bergmana pod reisérskym
doh¾adom Vladimíra Strniska.
Divadelnej hre predchádzal najprv
esdielny televízny seriál (premietal sa
aj vo vtedajom Èeskoslovensku) a o
èosi neskôr takmer trojhodinová filmová verzia, ktorá vzbudila vo védsku sedemdesiatych rokov ve¾ký ohlas.
Bergman sa aj tu prejavil ako majster
psychologickej drámy, v trefných dialógoch odha¾ujúci a pomenúvajúci aj tie
najintímnejie problémy medzi muom
a enou, bez zábran ponúkajúci nie
vdy príjemný poh¾ad do naej vlastnej
due.
(bd)

Kam za kultúrou?

Fotografia Martina Kollára z výstavy Slovensko 2001 - Obrazová správa o stave krajiny.

Rôzne tváre fotografie zaplnia Bratislavu
BRATISLAVA
Ako kadý rok, aj tentoraz je november v Bratislave predovetkým mesiacom fotografie. V praxi to znamená
opä monos vidie na rôznych miestach znaèné mnostvo výstav fotografických diel najrozliènejieho charakteru - od èisto umeleckých prác a po
dokumentárnu a urnalistickú fotku.
Hlavným organizátorom podujatia je
spoloènos FOTOFO, ktorá spolupracuje
s mnostvom domácich a zahranièných
intitúcií. Záujmom dramaturgov projektu je okrem iného klás dôraz na systematickú prezentáciu diania v oblasti
fotografie v strednej a východnej Európe,
no zároveò chcú tie ponúknu priestor
na konfrontáciu pièkovej tvorby tohto
regiónu s aktuálnou scénou v zahranièí.

Tridsiatka výstav prezentuje rozmanité
fotografické poetiky, druhy a týly umelcov z celého sveta. Nespornými lákadlami tohto roèníka sú kolektívne výstavy.
Slovenská národná galéria ponúka návtevníkom dosia¾ najväèiu expozíciu
svojho druhu s názvom Slovenská fotografia 1925 - 2000: moderna - postmoderna - postfotografia, predstavujúcu postupný vývoj prístupu k fotografickému
médiu u slovenských umelcov. Slovenským fotografom je venovaná aj prezentácia víazných prác súae FUJIFILM
EUROPRESS PHOTO AWARDS 2001
v Galérii Café Parnas.
V Umeleckej besede slovenskej je intalovaná prehliadka súèasných kandinávskych autorov, Galériu Médium zaplnia
práce uèite¾ov a tudentov z prestínej

Film Kytice
aj u nás
FILM
Èeský kameraman, scenárista a reisér F. A. Brabec sa odhodlal prepracova legendárny cyklus Karla Jaromíra Erbena do filmovej podoby.
Pôvodných es balád a jednu rozprávku
z povinnej kolskej literatúry sa mu
podarilo spoji do jedného filmového
celku so sugestívnou atmosférou. Brabec
k predlohe pristupuje s pietnou úctou k
tradícii - podarilo sa mu citlivo vyrozpráva príbehy bez výraznejích zásahov do
deja, hoci aj mono bez výraznejích
inovácií. Vo filme, ktorý mal nedávno
premieru aj u nás, úèinkujú známe osobnosti èeského filmu: Bolek Polívka,
Karel Roden, Anna Geislerová, Stella
Zázvorková, Jiøí Schmitzer, Dan Bárta,
Jana vandová a Vìra Galatíková. (bd)

najbliie vyjdú 15. 11.

MERCEDES
280 x 30 mm

vysokej koly vo Ve¾kej Británii - Nottingham Trent University, ïalej sa zo zahranièných autorov kolektívne predstavia
súèasní talianski fotografi. V Artotéke na
Kapucínskej ulici je výstava prezentujúca
vyuitie digitálneho fotoaparátu v tvorbe
významných slovenských tvorcov, ako aj
expozícia Hermanovce 2001, zaostrujúca
objektív na ivot východoslovenskej
dediny z poh¾adu rómskych a nerómskych
detí. Nielen pre deti bude zaujímavá séria
rodinných portrétov z 19. storoèia v
Bibiane od autora slávnej knihy Alica v
krajine zázrakov Lewisa Carolla. Pozoruhodnou výstavu je Slovensko 2001 Obrazová správa o stave krajiny Martina
Kollára v Pálffyho paláci. V projekte
Kollár výstine odha¾uje paradoxy ivota
na Slovensku.
Bohu Dúbrava

n 5. novembra o 19.00 bude v èinohre
SND DPOH premiéra programu taneèného divadla Bralen s názvom Spomienky.
n Priaznivci hudby Ivana Mládka si
budú môc vypoèu 6. novembra o 19.00
v PKO skupinu Dìda Mládek Illegal
Band.
n 8. novembra 2001 o 17.00 sa v K.F.A.
GALLERY na Karpatskej ulici uskutoèní
vernisá výstavy moderného nábytku a
dekoraèných prvkov pod názvom Dotyk
Afriky, kde si môete prezrie nové línie
vyuitia skla v úitkovom nábytku v harmónii s africkými motívmi
n 8. novembra o 20.00 budú ma v
petralskom Klube za Zrkadlom koncert
rockeri Phil Shöenfelt a Southern Cross,
15. novembra na tom istom mieste vystúpi
èeská alternatívna kapela U jsme doma.
n V galérii Danubiana v Èunove môete
a do decembra vidie expozíciu s názvom Analogie del presente.
n tátne bábkové divadlo uvedie 7.
novembra o 18.00 premiéru predstavenia
Finist, ktoré vzniko na motívy Musorgského Obrázkov z výstavy. Predstavenie
je urèené deom od pä rokov.
n V DK Dúbravka sa 9. novembra o
17.30 uskutoèní Bizarre Fest - festival
metalovej hudby za úèasti skupín Ancient,
Ceremony, Mysterium, Orkrist a Achromasia.
n V Dome techniky ZVTS na kultétyho
ulici pokraèuje ob¾úbená (nielen) detská a
mládenícka interaktívna výstava Schola
Ludus: H¾adanie sa u zaèalo.
n 16. novembra o 19.00 sa na pôde
èinohry DPOH koná verejná generálka a
predpremiéra Sofoklovej hry Krá¾ Oidipus. Premiéra bude 17. novembra.
n V priestoroch Incheby v rámci medzinárodného kniného ve¾trhu predstaví
Bibiana Najkrajie a knihy Slovenska
roku 2000 a diela ilustrátorov, ktorí získali
ocenenie na BIB 2001.
n V ruinovskom Cultuse - centre pre
kultúru a umenie bude v dòoch 9. a 11.
novembra iesty roèník festivalu Vander
Fest.
n Divadlo AHA pripravuje na 17.
novembra o 19.00 predpremiéru predstavenia E. Albee: Pobreie
n Do 11. novembra je v Esterházyho
paláci SNG sprístupnená výstava Dimenzie dizajnu - 100 klasických stolièiek
n Priaznivcov folkrockového speváka
Vlastu Redla so skupinou, ktorá sa volá
Kadý den jinak, privíta 9. novembra o
19.00 Dom kultúry Zrkadlový háj.
n 15. a 18. novemra bude FK Múzeum
hosova festival Dni juhoslovanského filmu, ktorý sa koná pod zátitou ve¾vyslanectva Federálnej republiky Juhoslávie.
n Výstava Európan Galanda je intalovaná poèas celého novembra vo Vodných
kasáròach SNG
n Na Novej scéne 16. novembra o 19.00
premiérovo uvedú slovenské spracovanie
známeho muzikálového titulu Balada o
zlodejovi koní alebo Cigáni idú do neba.
n Nadácia pre výskum nadania Da Vinci
organizuje 18. novembra o 18.00 benefièný koncert, výaok ktorého je venovaný na podporu výskumu mimoriadne
nadaných detí. Koncert sa uskutoèní v
Moyzesovej sieni na Vajnského nábreí.
n Galéria Mesta Bratislavy v Mirbachovom paláci pozýva na výstavu s názvom
tyri ivly - VZDUCH.

