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Výstavba nového
mosta ovplyvní
ivot mnohých
Bratislavèanov

Miliardový dlh
mesta je splatný
u v auguste
tohto roku

BRATISLAVA
Výstavba Mosta Koická, ktorá sa
zaèala 1. februára, má trva 28 mesiacov, ukonèená by teda mala by 31.
mája 2005, keï by mal by most odovzdaný investorovi - akciovej spoloènosti Metro Bratislava.
Èo vetko prinesie výstavba mosta,
ktorú na základe výsledkov tendra na
zhotovite¾a realizuje akciová spoloènos
Doprastav? Ako uviedol vedúci projektu
výstavby Mosta Koická Pavel Takáè z
Doprastavu, jedným z k¾úèových termínov je júl 2003. Na tento termín je naplánované zaèatie montáe oce¾ovej kontrukcie hlavného mostného objektu na
dunajskom nábreí na bratislavskej strane. V tom èase by mal by u pripravený aj mostný pilier èíslo 11 na bratislavskej strane nábreia. Montá hlavného
mostného po¾a na nábreí má trva do
júla 2004. Po tomto termíne bude Doprastav pracova na príprave na presunutie celého hlavného mostného po¾a
nad Dunaj. Je nutné vybudova pod
zmontovanou kontrukciou doèasný prístav na umiestnenie lodí, pomocou ktorých prepravia mostnú kontrukciu do
definitívnej polohy. Táto k¾úèová èas
výstavby nového mosta je technicky
nároèná, pretoe bude treba presúva
kontrukciu s hmotnosou rádovo tisíce
ton. Táto èas výstavby sa má uskutoèni koncom augusta 2004.
K tomuto termínu, samozrejme, u musí
by pripravený aj pilier v toku Dunaja,
ktorého budovanie sa má zaèa koncom
tohto roka, uviedol P. Takáè. Na zaèiatku jeho výstavby vybudujeme umelý ostrov, z ktorého bude moné realizova
vetky potrebné práce na zakladaní piliera. Samotné budovanie kontrukcie
mosta bude súbené na bratislavskom i
petralskom brehu Dunaja.
Ako dodal P. Takáè, na most nadväzuje
mnoho èinností týkajúcich sa jeho napojenia na mestské komunikácie. Významné je najmä napojenie na Koickú ulicu,
ktoré si vyiada prebudovanie kriovatiek ulíc Koická - Pribinova, Koická Landererova - Prístavná a Koická Prievozská. Kriovatka Pribinova Koická má by rieená ako mimoúrovòová, ostatné budú prieseèné. Poèas
rekontrukcie týchto komunikácií bude
doprava na nich zachovaná len v najnutnejej miere, treba preto ráta s obmedzeniami. Pokia¾ ide o úsek Koickej
ulice po Miletièovu ulicu, je naplánovaná úprava a rekontrukcia kriovatky
Koická - Miletièova, prièom Koická
ulica bude vyúsova na Miletièovu v
plnej írke, teda v tyroch jazdných pruhoch. Stavenisko kriovatky Miletièova
- Koická bude odovzdané po 30. septembri tohto roka.
(lau)

BRATISLAVA
Prioritou nového vedenia magistrátu
je zníenie dlhovej sluby mesta. V
tomto období intenzívne analyzuje
monosti splatenia záväzkov Bratislavy, ktorých výka v súèasnosti presahuje tyri miliardy korún.
Záväzky hlavného mesta v súèasnosti
predstavujú 4,11 miliardy korún. V
auguste 1999 zobralo mesto úver od
Wiener Städtische Allgemeine Versicherung vo výke 10,6 milióna eur,
(pod¾a aktuálneho kurzu 442 miliónov
korún), ktorý je splatný koncom
augusta 2004. V auguste 2000 zobralo
mesto ïalí úver od Deutsche Bank
Luxemburg vo výke 10,95 miliardy
japonských jenov (pod¾a aktuálneho
kurzu 3,67 miliardy korún). Istina a
úroky z tohto úveru sú splatné k 18.
augustu tohto roka. Hospodárenie
mesta sa za uplynulý rok pravdepodobne skonèí s prebytkom vye 900
miliónov korún, ktorý bude pouitý na
splatenie úveru a bude súèasou rozpoètu mesta na tento rok. Preto mesto
potrebuje získa na splatenie úveru
ete asi 2,7 miliardy korún. Konkrétny
spôsob rieenia má by známy najneskôr v júni tohto roka. Návrh na
retrukturalizáciu dlhovej sluby bude
predmetom rokovania a schva¾ovania
v mestskom zastupite¾stve.
Pokia¾ ide o spôsob splatenia záväzkov,
námestník primátora pre hospodársky
rozvoj a stratégiu Braòo Hochel predpokladá, e pravdepodobne pôjde o kombináciu preklenovacieho úveru a vydania
obligácií. Poskytnutie úverových zdrojov
by sa malo opiera o aktivity mesta a
jeho vlastnícke práva v obchodných spoloènostiach, a nie o ïalí predaj majetku.
Súèasnú ve¾kos majetku mesta primátor
Andrej Ïurkovský odhadol na 30 miliárd
korún.
Primátor mesta vidí rezervy vo zvýení
efektívnosti mestských príspevkových
organizácií, ako aj v prehodnotení
majetkových úèastí mesta v obchodných spoloènostiach. Zároveò deklaroval úmysel odpreda nepotrebné majetkové úèasti mesta. Ïalie rezervy vidí aj
v racionalizácii chodu samotného
magistrátu a avizoval skoré zmeny jeho
organizaènej truktúry, ktoré sa nezaobídu bez zníenia poètu zamestnancov
magistrátu.
Primátor Ïurkovský pripomenul, e v
minulosti sa s majetkom nakladalo nehospodárne. Za temnú kapitolu mesta
oznaèil kauzu Slovenskej kreditnej
banky, pri krachu ktorej ete v minulom
funkènom období mesto prilo o vye
360 miliónov korún. Súèasné vedenie
hlavného mesta sa bude usilova vymôc
aspoò èas z týchto peòazí.
(juh)

V týchto miestach by mali vybudova nový vjazd do podzemných garáí hotela Carlton.

FOTO - Vladimír Miauer

Vybudujú nový vjazd do garáí Carltonu
STARÉ MESTO
Na Hviezdoslavovom námestí a v okolí
mono opä nastane stavebný ruch èoskoro by tu mali zaèa budova nový
vjazd do podzemných garáí hotela
Carlton. Súèasne sa má rekontruova
aj tra elektrièiek na Mostovej ulici.
Impulzom na preloenie vjazdu do garáí
bola poiadavka Ve¾vyslanectva USA
premiestni vjazd do podzemných garáí
ïalej od budovy americkej ambasády na
Hviezdoslavovom námestí. Poiadavku
vzniesla ambasáda z bezpeènostných
dôvodov po teroristických útokoch 11.
septembra 2001. Vybudovanie nového
vjazdu sa spojilo s rekontrukciou úseku
elektrièkovej trate na Mostovej ulici do
jednej akcie. Vybudovanie nového vjazdu do garáí Carltonu si vyiada zmenu
organizácie dopravy, uviedol Vladimír
Vranský, riadite¾ Ateliéru obchodu a

cestovného ruchu, ktorý sa podie¾a na
príprave celej akcie. Ako dodal, zmena
nastane v tom smere, e Mostová ulica,
po ktorej mohli doteraz prechádza len
elektrièky, sa po rekontrukcii stane
komunikáciou, po ktorej budú jazdi
motorové vozidlá. Existujúci vjazd do
podzemných garáí ostane zachovaný,
ale budú v òom umiestnené zábrany,
ktoré znemonia prejazd áut. Ak by sa v
budúcnosti ambasáda USA odsahovala,
pôvodný vjazd by mohol by znovu uvedený do prevádzky. Nový vjazd bude
situovaný na zaèiatku Mostovej ulice,
medzi hotelom Carlton a parèíkom, na
ktorom je socha pripomínajúca oslobodenie Bratislavy. Okrem nového vjazdu sa
bude realizova aj komplexná rekontrukcia elektrièkovej trate a trolejových
vedení, kontatoval V. Vranský.
Súèasou rieenia sú aj antivibraèné izo-

lácie, ktoré podstatne zníia hluènos a
írenie vibrácií do okolitých budov,
najmä Slovenského národného divadla a
Reduty. Je predpoklad, e v rámci rekontrukcie sa podarí dokonèi chodník zo
strany Carltonu a zrekontruova celý
parèík okolo sochy.
Na financovaní prác sa zrejme bude podie¾a nieko¾ko subjektov - okrem firmy
Bratcarl, ktorá je majite¾om Carltonu a
práce na vjazde objednala, má èas prostriedkov poskytnú Ve¾vyslanectvo
USA a èas hlavné mesto Bratislava.
Oèakávame, e platné stavebné povolenie, ktoré umoní zaèatie stavebných
prác, získame asi 15. apríla tohto roka,
uviedol V. Vranský. Predpokladáme, e
stavebné práce zaènú okamite po vydaní
stavebného povolenia. Najneskorí termín dokonèenia celej akcie bol stanovený
na prvý september tohto roka.
(juh)

Akáko¾vek priorita je závislá od peòazí
Nové vedenie mesta u naplno pracuje. O najdôleitejích prioritách na
najbliie obdobie, údajných holoruboch v lesoparku, ale aj o aktuálnej
situácii v oblasti kolstva sme sa
pozhovárali s námestníkom primátora
tefanom HOLÈÍKOM.
- Kadá priorita, ktorú by som chcel realizova, je závislá od peòazí. V prípade,
ak by boli peniaze, by som v prvom rade
zabezpeèil rekontrukciu priestorov
suterénu Mestského múzea v Starej radnici (prednáková sieò) a rekontrukciu
Apponyiho paláca, v ktorom sa nachádza Vinohradnícke múzeum. Okrem
toho by som kúpil spä zariadenie lekárne Salvator. Ïalej by som sa postaral o
postavenie pomníka M. R. tefánikovi a
J. Haydnovi.

Ná rozhovor
Do vaich kompetencií patrí aj ochrana ivotného prostredia. Ako sa staviate k medializovaným informáciám
o celoploných holoruboch v Mestskom lesoparku?
- Povaujem za zlomyse¾nos, e sa
hovorí o holoruboch. aba dreva v
mestských lesoch, vrátane lesoparku, sa
realizuje na základe schválených dlhodobých lesných hospodárskych plánov.
Pod¾a mojich informácií, ktoré sú
potvrdené aj konzultáciami s odborníkmi, sa na území lesoparku nerealizovali
nijaké výruby, ktoré by neboli v súlade
so schváleným lesným hospodárskym
plánom.

Ïalou oblasou, ktorá je vo vaej
kompetencii, je kolstvo, ktoré prechádza z pôsobnosti tátu na samosprávu. Èo v tejto sfére pokladáte v
súèasnom období za najdôleitejie?
- Financie. Mesto prevzalo od tátu
základné koly, ktoré vzápätí odovzdáva
mestským èastiam. Z h¾adiska finanèných tokov mesto tie pôsobí ako
sprostredkovate¾ medzi tátom a cirkevnými a súkromnými kolami. Ponecháva
si zo zákona vo svojej správe len základné umelecké koly a centrá vo¾ného
èasu. tát síce tieto organizácie mestu
odovzdal, ale bez dostatoèného finanèného zabezpeèenia. Mnohé z týchto kôl
nie sú ani vo vlastných objektoch, teda
bude potrebné nájs im nové umiestnenie.
Zhováral sa Juraj Handzo

Chcú dokonèi
stavbu zaèatú
v roku 1988
VRAKUÒA
Ete v roku 1988 zaèali vo Vrakuni
stava kultúrny dom, ktorý nie je
dokonèený dodnes. V súèasnosti ho
mestská èas chce dobudova, ale
jeho vyuitie bude iné - pôjde o polyfunkèný objekt.
Dokonèenie stavby hodlá vedenie mestskej rozdeli na tri etapy. Na realizáciu
prvej si vzalo 20-miliónovú pôièku.
Pod¾a starostky Vrakune ¼udmily Lackovej chce mestská èas polyfunkèný dom
dokonèi, aj keby sa musel preda
posledný obecný majetok. Miestna radnica do stavby u vloila to¾ko peòazí, e
by bolo ve¾kou kodou nepokraèova v
jej výstavbe. Ako sa ïalej vyjadrila starostka ¼. Lacková, stava budú dovtedy,
dokedy budú staèi financie.
(brn)

Na údrbu ciest
dávajú milión
mesaène

DÚBRAVKA
Miestny úrad v bratislavskej mestskej èasti Dúbravka poiadal kompetentných o výklad, v èej kompetencii
je odpratávanie snehu na konkrétnych cestách. Ide o spresnenie zákona
o premávke na pozemných komunikáciách.
Ako uviedol hovorca mestskej èasti
¼ubomír Navrátil, ide najmä o cesty 3. a
4. triedy, prípadne príjazdové komunikácie k objektom. Cestné komunikácie 1. a
2. triedy má na starosti Magistrát hl.
mesta Bratislavy. To znamená, e vetky
cesty, kde premávajú spoje MHD, udriavajú firmy poverené magistrátom. O
vetky ostatné komunikácie zverené
mestskej èasti sa stará dúbravský miestny úrad. O chodníky a príjazdové cesty
do objektov by sa mali stara správcovia
a majitelia pri¾ahlých nehnute¾ností.
Mestská èas Dúbravka poèas priemernej zimy vynakladá na údrbu komunikácií a milión korún mesaène. Pomerne
ve¾ká èas týchto peòazí ide na údrbu
chodníkov, ktorú vak robí nad rámec
svojich povinností. Mestská èas nevlastní iadne nehnute¾nosti, take nemá ani
povinnos odpratáva sneh z pri¾ahlých
chodníkov.
(sita)

Spa¾ovòa má
dostatoènú
kapacitu

OPRAVA
V predchádzajúcom vydaní naich
novín sme v èlánku o zrekontruovanej
spa¾ovni komunálneho odpadu nedopatrením uviedli, e kapacita spa¾ovne
je 134-tisíc ton odpadu roène a súèasné
mnostvo odpadu je 155-tisíc ton.
Správna informácia znie, e kapacita
spa¾ovne je 134-tisíc ton a súèasné
mnostvo vyprodukovaného odpadu je
115-tisíc ton. Nepresnos vznikla pre
nedôslednos pri prepisovaní. Za chybu
sa èitate¾om ospravedlòujeme.
(red)

Nechá stavebný úrad zbúra èiernu stavbu
Dodokovej vily vo tvrti pod Slavínom?
STARÉ MESTO
Prípad èiernej stavby na Paického
ulici, známy ako kauza Dodokova vila,
sa vleèie u dlhí èas. Situácia zostáva
patová - stavebník obviòuje úrady z
obtrukcií, úrady trvajú na tom, e
stavba je nelegálna.
Inkriminovaný objekt v blízkosti Slavína
nie je obyèajný rodinný dom a ani výraz
vila nie je dos výstiný - je to megalomansky obrovská viacpodlaná stavba,
ktorá skôr pripomína sídlo ve¾kej firmy.
Z jej výstavby sa stala kauza, ktorou sa
u zaoberali viaceré orgány. Mestská
èas Bratislava - Staré Mesto trvá na svojom stanovisku, e stavba rodinného
domu Andreja Dodoka bola realizovaná
bez stavebného povolenia na pozemkoch, ktoré boli v èase zaèatia tejto nelegálnej stavby pod¾a platnej územno-plánovacej dokumentácie súèasou plôch
definovaných pre funkcie zelene - teda
nestavebnými plochami. V redakcii
máme k dispozícii vyjadrenie mestskej
èasti k celej záleitosti, z ktorého vyplýva, e o platnom právnom stave na tomto

území bol stavebník informovaný a po
zaèatí nepovolenej stavebnej èinnosti bol
viacnásobne upozornený, e koná v rozpore so zákonom. A. Dodok trval na tom,
e na ním realizovanej stavbe dodral
priestorové regulatívy priestorového
usporiadania navrhované v tom èase ete
len v rozpracovanej územno-plánovacej
dokumentácii, v rámci ktorej sa uvaovalo o monom preklasifikovaní plôch na
obytnú funkciu.
Stanovisko mestskej èasti vychádzalo z
toho, e tieto skutoènosti stavebníka nijako neoprávòovali na zaèatie stavby bez
stavebného povolenia na plochách, ktoré
boli stále urèené na funkciu zelene. Predpoklad moného preklasifikovania funkcie toti zostáva len predpokladom a do
okamihu schválenia orgánmi územného
plánovania. V tomto prípade bolo týmto
orgánom Miestne zastupite¾stvo mestskej èasti Staré Mesto a Mestské zastupite¾stvo hlavného mesta Bratislavy.
Miestne zastupite¾stvo odsúhlasilo
zmenu funkèného vyuitia èasti plôch,
mestské zastupite¾stvo s tým vak nesú-

hlasilo a zmena bola predloená na rokovanie miestneho zastupite¾stva v pôvodnom rozsahu, teda vrátane parciel patriacich A. Dodokovi. Keïe mestské zastupite¾stvo zmenu funkèného vyuitia
týchto plôch neschválilo, mestská èas
nemohla vyda (a ani nevydala) súhlasné
záväzné stanovisko k èinnosti na území,
ktoré nebolo preklasifikované na stavebné plochy a stále je preòho definovaná
funkcia zelene.
Mestská èas naïalej trvá na svojom
zápornom stanovisku k legalizácii nepovolenej stavby. Do kauzy sa zamieala
nielen kancelária prezidenta republiky,
ale aj Správa sluieb diplomatickému
zboru, ktorá chcela zohra úlohu sprostredkovate¾a predaja, resp. kúpy tejto
stavbe pre zastupite¾ský úrad nemenovanej krajiny. Keïe pod¾a mestskej èasti
je stavba nelegálna, je potrebné ju
odstráni. Ak vak zoh¾adníme gigantické rozmery Dodokovej vily a existujúce
pomery v tejto republike, predstava, e
stavba bude zbúraná, nadobúda mierne
nerealistický nádych...
(juh)

Jedným z najznámejích prípadov èiernych stavieb v Bratislave je tzv. Dodokova vila na Paického ulici vo vilovej tvrti
pod Slavínom, ktorá sa vyznaèuje doslova megalomanskými rozmermi.
FOTO - Vladimír Miauer

Mestu sa z 370 miliónov vrátilo trnás

BRATISLAVA
Mestu Bratislava sa zatia¾ vrátil iba zlomok z hodnoty svojich poh¾adávok voèi
Slovenskej kreditnej banke (SKB),
ktoré mesto v máji roku 2000 postúpilo
piatim spoloènostiam.
Informáciu o stave rieenia poh¾adávky
hlavného mesta voèi SKB v uplynulých
dòoch predloil prvý námestník primátora
Branislav Hochel. Celková výka poh¾adávky, ktorú Bratislava eviduje voèi skrachovanej SKB, predstavuje sumu
370 464 569 korún. Mesto vak zatia¾
dostalo naspä iba necelých 14 miliónov.
Pieanská spoloènos Fenix plus prevzala od mesta poh¾adávku v hodnote
185 miliónov korún a pri podpise zmluvy
o odstúpení splatila 10 miliónov. Pod¾a
zmluvne ustanoveného splátkového kalen-
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dára mala firma do konca roka 2000 zaplati mestu 25 miliónov, do marca 2001
ïalích 25 miliónov, do konca roka 2001
50 miliónov a do konca roka 2002 mala
uhradi poslednú splátku 75 miliónov.
Okrem prvých 10 miliónov vak Fenix
plus nesplatil ani korunu. V súèasnosti v
tejto veci koná správkyòa konkurznej podstaty a orgány èinné v trestnom konaní.
Firme Salvia Farm z Nového Mesta nad
Váhom odstúpilo mesto Bratislava poh¾adávku v cene tyroch miliónov korún.
Pod¾a splátkového kalendára mala sumu
splati v dvoch splátkach - do konca roka
2001 dva milióny korún a zostávajúce dva
milióny do konca roka 2002. Doteraz
firma mestu uhradila vye 1,7 milióna
korún a pod¾a dostupných informácií sa
bude snai svoje záväzky vyrovnáva

hneï, ako bude ma peniaze k dispozícii.
Poh¾adávku v hodnote asi 12 miliónov
korún prevzala spoloènos Chirana Injecta
z Dolného Kubína. Pri podpise zmluvy
mala zaplati tri milióny, do konca roka
2000 ïalie tyri milióny a do konca roka
2001 mala uhradi zvyok svojho dlhu.
Zatia¾ firma splatila 1 400 000 korún,
mestu vak pris¾úbila, e sumu bude po
meních èiastkach ïalej spláca.
Martinská firma ST-C prevzala poh¾adávku v hodnote takmer 65 miliónov a firma
Salvia Holding z Nového Mesta nad
Váhom prevzala poh¾adávku v hodnote
105 miliónov. Obe spoloènosti mali tento
dlh postupne vyrovna do konca minulého
roka, ale doteraz nesplatili ani korunu a v
máji 2001 bol na firmy podaný návrh na
konkurz.
(sita)
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Projekt na
ochranu iakov
sa rozbieha
STARÉ MESTO
Bezpeèná cesta domov je názov projektu zameraného na zvýenie bezpeènosti iakov základných kôl pri ich
príchode do koly a odchode domov,
ktorý v uplynulých dòoch zaèali v Starom Meste.
Cie¾om projektu, ktorý vznikol na základe iniciatívy starostu Starého Mesta Petra
Èiernika, je zabezpeèi hliadkovanie pri
základných kolách v èase zaèiatku a
konca vyuèovania, aby deti mohli bezpeène prechádza cez frekventované èi
inak rizikové ulice a kriovatky. Táto
èinnos má tie eliminova prípadné
aktivity drogových dílerov. Hliadkovanie
majú spoèiatku zabezpeèi prísluníci
Policajného zboru a mestskej polície,
neskôr by sa na òom mali podie¾a aj
dobrovo¾níci, ktorí prejdú predpísaným
kolením. Projekt ráta aj s úpravami
dopravného znaèenia, ktoré rodièom
umonia vo vymedzenom èase zaparkova pri kole, aby deti mohli z ich áut
bezpeène vystupova a po vyuèovaní do
nich nastupova.
Od 20. januára hliadkujú mestskí policajti pred Základnou kolou na Mudroòovej
ulici, od 23. januára aj pred Základnou
kolou na Zochovej ulici. Projekt, ktorý
by sa mal postupne rozíri do vetkých
základných kôl na území Starého
Mesta, slávnostne otvorili 4. februára na
Základnej kole M. R. tefánika na
Grösslingovej ulici.
Nie je úèelné a ani moné, aby sme
kadý deò postavili pred koly policajtov, ktorí by mali dozera na bezpeènos
detí, vysvetlil riadite¾ Okresného riadite¾stva Policajného zboru Bratislava I
Gabriel Allö. Hlavným úèelom projektu
je zapoji doòho ïalie organizácie,
sponzorov, rodièov, uèite¾ov, ako aj
mestskú políciu i naich prísluníkov.
My vetci sa dohodneme, akým spôsobom budeme koordinovane striedavo
vykonáva v urèitých kritických hodinách pred kolami sluby. Nie je to teda
myslené tak, e kadý deò bude stá
pred kolou prísluník Policajného
zboru.
Pod¾a okresného policajného riadite¾a
konkrétny postup v prípade koly na
Grösslingovej ulici dohodnú s jej riadite¾kou. Z jeho ïalích slov vyplynulo, e
Policajný zbor sa bude podie¾a aj na
koleniach dobrovo¾níkov a policajti sa
budú zúèastòova na besedách s demi.
Tento projekt treba kvitova, pretoe
pohyb detí najmä v centre mesta je
vzh¾adom na nárast poètu motorových
vozidiel stále problematickejí, uviedol
velite¾ Okresnej stanice Mestskej polície
Bratislava I Jozef Hitka. Mestská polícia nie je personálne vybavená na to, aby
mohla zabezpeèi túto èinnos pri kadej
kole, ale jednotlivým kolám sa budeme
snai pomôc. Napríklad na Grösslingovej ulici budeme hliadkova v spolupráci
s Policajným zborom, na Mudroòovej
ulici a na Zochovej ulici to zabezpeèujeme sami.
Ako podotkol P. Èiernik, o tomto projekte
uvaoval u dlhí èas. Vyjadril nádej, e sa
do projektu podarí v èo najväèej miere
zapája aj rodièov detí.
(juh)

(do 160 000 km) platí pre všetky
modely osobných
a ľahkých
úžitkových vozidiel

SERVIS V CENE AUTA
Vrátane prác, materiálu a náplní predpísaných výrobcom
(filtre, sviečky, oleje, kvapaliny ...)

Budúcnosť automobilu.
e-mail: info@mercedes-benz.sk
http://www.mercedes-benz.sk

Správy z podsvetia
STARÉ MESTO
NA BERNOLÁKOVEJ ULICI dvaja
neznámi lúpeníci v noci prepadli 26roèného Bratislavèana. Fyzicky ho
napadli, ukradli mu k¾úèe od osobného
auta koda Fabia modrej farby a potom
na vozidle jednoducho odili. Bratislavskej poièovni, ktorej vozidlo patrilo,
vznikla koda 405 000 korún. Po lúpeníkoch polícia intenzívne pátra.
POD NOVÝM MOSTOM pri bufete
naiel màtvolu neznámeho asi 50-roèného mua robotník, ktorý tam pracoval.
Pod¾a privolaného lekára príèinou smrti
bola pravdepodobne náhla koronárna príhoda. Cudzie zavinenie pri obhliadke
mua nezistil. Telo previezli do Ústavu
súdneho lekárstva na Sasinkovej ulici. Po
totonosti nebohého polícia pátra.
PETRALKA
NA GESSAYOVEJ ULICI upozornili
obèania políciu na mua, ktorý tu mal
kradnú hliníkové lity. Policajti zadrali
44-roèného Humenèana. Vo vreci mal asi
10 kilogramov hliníkových lít. Predviedli ho na policajné oddelenie.
KARLOVA VES
NA KARLOVESKEJ CESTE v smere
do mesta v strede vozovky spozorovala
policajná hliadka skríené motorové
vozidlo zn. AUDI s nápisom TAXI, v
ktorom zápasili dve osoby. Pod¾a taxikára ho klient 46-roèný mu na Mlynských
nivách poiadal, aby ho odviezol do Karlovej Vsi. Poèas jazdy mu klient sediaci
na zadnom sedadle priloil na krk studený predmet a vyhráal sa mu zabitím.
Preto prudko zabrzdil a zaèal s ním zápasi. Tak ich nali policajti. U klienta pána ¼udovíta, ani v aute pri bezpeènostnej prehliadke policajti iadnu zbraò
nenali. Keïe nebol práve najtriezvejí,
jeho verziu udalosti si policajti vypoèuli a po jeho vytriezvení.
NOVÉ MESTO
NA BOJNICKEJ ULICI vykopli
vchodové dvere na byte pána Petra piati
neznámi páchatelia s kuklami na hlavách. S pokrikom, e ide o policajný
zásah, zvalili domáceho aj jeho priate¾ku
na zem, spútali ich a okradli. O retiazku,
mobily, video, CD prehrávaè, doklady,
ale aj peniaze v hotovosti. Po agresívnych návtevníkoch zostala koda 50 000
korún.
NA VAJNORSKEJ ULICI sa vlámal
do priestorov tu sídliacej firmy neznámy
páchate¾. Po vylomení plechových dverí
ukradol rôzne náradie, tyri pneumatiky,
dva fotoaparáty, miniveu, poèítaè, a
nepohrdol ani asi 150 cédeèkami. Zlodej
firme spôsobil asi 700-tisícovú kodu.
DÚBRAVKA
NA FEDÁKOVEJ ULICI neznámy
páchate¾ prepadol 47-roènú enu. Fyzicky ju napadol a ukradol jej koenú kabelku, v ktorej mala 4000 Sk, dioptrické
okuliare, mobilný telefón a dve inzulínové perá. Pátranie polície po lúpeníkovi
zatia¾ nebolo úspené.
RUINOV
NA ULICI IVANA HORVÁTHA v
predajni potravín Rema vznikol za ve¾mi
podozrivých okolností poiar. Oheò
vznikol v èasti skladu predajne, kde sú
uloené minerálne vody a víno. Pracovníci kriminalisticko-expertízneho ústavu
po obhliadke nevedeli jednoznaène
poveda, èi bol poiar zaloený úmyselne. Podobne sa vyjadril aj vyetrovate¾
príèin poiarov. Za nepravdepodobnú
vak ako príèinu oznaèil technickú poruchu. Odpoveï na túto otázku dá a znalecký posudok. Firme Rema vznikla
koda predbene vyèíslená na asi milión
korún. Presnú kodu vyèíslia dodatoène,
pretoe predajòa bola po poiari zadymená a zneèistená.
(ver)

Starosta Ruinova Pavol Kuboviè: V naej
mestskej èasti sú ve¾ké monosti rozvoja
V sérii rozhovorov so starostami bratislavských mestských èastí pokraèujeme aj v tomto vydaní naich novín.
Tentoraz prichádza na rad starosta
mestskej èasti Ruinov Pavol Kuboviè.
~ ~ ~
V akom tádiu je zámer mestskej èasti
zrekontruova Radnièné námestie v
Prievoze a èo vetko sa má v rámci
rekontrukcie realizova?
- Zámer zrekontruova Radnièné
námestie je v tádiu vybavovania stavebného povolenia. Predpokladám, e by
sme ho mali v doh¾adnom èase získa,
preto je reálny predpoklad, e túto stavbu
budeme realizova ete v tomto roku.
Vzh¾adom na majetkovoprávne vzahy
sa rekontrukcia bude týka len jednej
èasti námestia, na ktorej sa nachádza
evanjelický kostol. Bude teda zahàòa
územie od Mierovej ulice po objekt, ktorého vlastníkom je firma Axa a priestor
po oboch stranách, kde z jednej strany sa
nachádza fara a z druhej strany obytný
súbor. Ide nám o skultúrnenie celého
tohto prostredia, rekontrukciu ciest,
vytvorenie parkovacích plôch a úpravu
zelene v tomto priestore.
Pripravuje mestská èas v Ruinove aj
nejaké ïalie investièné akcie podobného charakteru?
- V tomto kalendárnom roku pripravujeme pokraèovanie rekontrukcie areálu
pri trkoveckom jazere. V tomto roku
chceme realizova výstavbu nového
amfiteátra urèeného na vystupovanie
umeleckých súborov. Existujúci amfiteáter je toti nevyhovujúci z h¾adiska svojej polohy, pretoe je pred peou zónou,
ktorá prechádza okolo jazera. Nový
amfiteáter by mal by umiestnený na
opaènej strane, aby vystupujúci neboli
ruení okoloidúcimi. Celý priestor, v ktorom sa v súèasnosti nachádza stará fontána, by mal by ete v tomto roku upravený v zmysle týchto naich predstáv. Pokia¾ ide o cesty, radi by sme v spolupráci
s magistrátom realizovali rekontrukciu
Mierovej ulice v úseku od benzínového
èerpadla Benzinolu po Katie¾sku ulicu.
Druhým naím zámerom je opä v spolupráci s magistrátom vybudova cestnú
svetelnú signalizáciu na kriovatke ulíc
Tomáikova - Nevädzova - Seberínyho,
ktorá je v súèasnosti nebezpeèným úsekom najmä pre návtevníkov neïalekého kostola. Súèasou tohto zámeru je aj
rekontrukcia odboèky na Gagarinovu
ulicu.
Aké významnejie investície sa èrtajú
vo vaej mestskej èasti?
- Myslím si, e jednou z najdôleitejích
investícií na území Ruinova budú v
blízkej budúcnosti investície do územia v
oblasti od eleznièného priecestia na
Trnávke smerom k hypermarketu Hypernova. Po otvorení dia¾nièného úseku
Mierová - Senecká tu vzniká ve¾ké
obchodné a priemyselné centrum, na u
existujúci Shopping Park Avion budú
nadväzova ïalie podobné aktivity a u
dnes napríklad vieme, e tu bude otvorený Hornbach a iné ve¾koobchody. V priebehu troch a piatich rokov sa celá táto
oblas zmení na akési shopping centrum
Bratislavy priamo na vstupe do hlavného
mesta. Druhou zónou, o ktorej si myslím,
e má ve¾kú monos rozvoja, je oblas
Prístavnej ulice a po Bajkalskú. Ide o
zónu, v ktorej sídli SPP, bol tu vybudovaný Baumax a nedávno sa tu zaèala
výstavba ve¾kého business centra. Pevne
verím, e sa nájde investor aj na druhú
èas tohto územia, kde sa èrtá monos
výstavby viacpodlaných objektov urèe-

ných na obèiansku vybavenos. Vylúèili
sme monos rozirovania priemyselnej
výroby na tomto území, èím sme vytvorili pre investorov podmienky, aby tu realizovali svoje projekty v tom smere, ako
som uviedol. Tretím územím, kde predpokladám rozvoj, je Prístavná ulica - vo
verejnosti sa o tom zatia¾ ve¾mi nehovorilo, ale faktom je, e znaèná èas
pozemkov v rámci Zóny Pribinova, ktoré
magistrát vlani predal írskej developperskej spoloènosti Ballymore, leí na
území mestskej èasti Ruinov.
Mestské èasti prevzali od tátu kolské
zariadenia, ktoré sú neraz v zlom technickom stave. Ako túto situáciu rieite
v Ruinove?
- Od 1. júla minulého roku, keï sme prevzali tieto zariadenia, sme mali monos
niektoré z nich si prezrie. Nai zamestnanci prehliadli u vetky základné
koly, postupne mapujú aj materské
koly, ktorých sme dostali do vienka 24.
Pripravujeme koncepèný materiál, ktorý
by malo na konci prvého polroka tohto
roka prerokova miestne zastupite¾stvo.
Bude sa v òom hovori o tom, ako budeme riei problémy v oblasti základných
a materských kôl na obdobie najbliích
pä rokov. Sme si vedomí toho, e ak
chceme nae koly dosta do lepieho
stavu, budeme musie na to vyèleni aj
potrebné finanèné prostriedky z naich
zdrojov. Rozhodli sme sa, e na obnovu
a rekontrukciu kôl alebo na investície
do týchto zariadení kadoroène vyèleníme desa miliónov korún.
Aké sú vae zámery v bytovej výstavbe, najmä pokia¾ ide o nájomné byty?
- Naa mestská èas v minulom volebnom období postavila viacero bytových
objektov, prièom v jednom prípade, keï
lo o asi 70 bytov, sa nám podarilo získa aj dotáciu na nájomné byty. H¾adali
sme aj ïalie vhodné lokality, kde by
sme mohli realizova výstavbu nájomných bytov, ia¾, mestská èas nemá vo
vlastníctve takéto pozemky. Jedinou
monosou je areál na Vietnamskej
ulici, kde sme u jeden bytový dom s
nájomnými bytmi postavili. Je moné
vybudova tam ete jeden podobný

objekt. Ete zváime, èi byty v tomto
objekte budú nájomné, alebo ich budeme odpredáva.
Máte konkrétne predstavy o rieení
problémov v oblasti dopravy a parkovania na území Ruinova? Aké?
- Situácia na uzavretých sídliskách nie je
priaznivá, autá èasto parkujú priamo na
zeleni. V minulom a aj v tomto roku sme
na miestach, kde z tohto dôvodu nemá
význam udriava trávnik, vybudovali zväèa po dohode s obyvate¾mi - parkoviská. Dá sa poveda, e ukrajujeme z
trávnikov, treba vak zdôrazni, e ide o
neexistujúce trávniky, pretoe na nich
parkujú autá. Je to jedna z ciest, nie je
vak rieením. V budúcnosti by sme
chceli h¾ada rieenie v podobe podzemných garáí vo vnútroblokoch jednotlivých objektov na sídliskách a dosta autá
pod zem. Na to vak treba nielen peniaze, ale aj pochopenie zo strany obyvate¾ov, ktorých obauje hluk zo stavby. U
sme mali prípad, keï sme podobný projekt chceli realizova, ale stroskotal
práve na nepochopení a odpore obyvate¾ov. Chcel by som vak, aby sme sa o
nieèo podobné pokúsili aj v tomto volebnom období.
Na aké ïalie záleitosti týkajúce sa
ivota v Ruinove sa hodláte zamera
vo svojej èinnosti?
- Celkom urèite budeme ve¾kú vános
priklada problémom v oblasti kolstva.
Radi by sme tie v budúcnosti realizovali aj obnovu Papánkovho námestia pri
Domu kultúry Ruinov. Budeme musie
vyriei aj problém vyplývajúci z toho,
e ná miestny úrad sa s pribúdajúcim
poètom preberaných kompetencií zväèuje, poèet pracovníkov z tohto dôvodu
narastá a potrebujeme definitívne vyriei otázku sídla miestneho úradu. Súvisí
s tým aj potreba dosta preè z naej
budovy vetky organizácie, ktoré sídlia v
naej budove, aby mohol by celý úrad
na jednom mieste. Hodláme tie zlepi
údrbu zelene a èistotu v naej mestskej
èasti, pokraèova v obnove vnútroblokov
a chceme sa intenzívnejie venova aj
kultúrnej èinnosti.
Zhováral sa Juraj Handzo
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Pamätník
nemono
presunú
STARÉ MESTO
V predchádzajúcom vydaní naich
novín sme zverejnili prvé informácie
o kauze pamätníka obetiam prvej
svetovej vojny, ktorý sa aj s pozemkom, na ktorom stojí, dostal do
súkromných rúk. Teraz prináame
nové fakty.
K¾úèovú úlohu pri prevode pozemku s
parcelným èíslom 2813/3 na návrí
Murman v blízkosti Ulice francúzskych partizánov, na ktorom pamätník
stojí, zohral Slovenský pozemkový
fond (SPF). Pozemok pôvodne patril
tátnemu podniku Vodárne a kanalizácie Bratislava, SPF delimitaèným protokolom prevzal správu nad pozemkom. Katastrálny odbor Okresného
úradu Bratislava I povolil v roku 1998
vklad zmluvy o bezplatnom prevode
vlastníctva k pozemku uzavretej medzi
SPF a firmou Kuèera, s. r. o. Stalo sa
tak napriek tomu, e ide o chránenú
prírodnú pamiatku a na pozemku navye stojí pamätník.
Dôvod? Ako nám povedala výkonná
riadite¾ka SPF Katarína Pitoòáková,
pozemok patrí do po¾nohospodárskeho
pôdneho fondu a pod¾a zákona
229/1991 o pôde musel od vodární
prejs pod správu SPF. Ak tátny podnik mal alebo má takúto pôdu, musí ju
delimitova SPF, najmä ak sa pripravuje jeho privatizácia - po¾nohospodárske
pozemky sa nesmú privatizova. SPF
pouil tieto pozemky na rieenie retituèných náhrad pod¾a zákona o pôde,
uviedla K. Pitoòáková. Oprávnené
osoby, ktoré mali rozhodnutia vtedajieho pozemkového úradu Bratislava Mesto z rokov 1994, 1995 a 1996, spísali so SPF dohodu, v ktorej sa SPF s
nimi dohodol, e im ako náhradu za iný
pozemok, ktorý im nemohol by vydaný, vydá pozemok s parcelným èíslom
2813/3. Oprávnené osoby zmluvou o
postúpení poh¾adávky postúpili pozemok firme Kuèera, take zmluva o bezplatnom prevode pozemku bola uzatvorená medzi SPF a firmou Kuèera.
Zmluva bola zavkladovaná na Okresnom úrade Bratislava I, katastrálnom
odbore. Ministerstvo ivotného prostredia dalo podnet na Krajský úrad v Bratislave, ktorý vyzval SPF, aby sa k veci
vyjadril. SPF vo vyjadrení uviedol, e v
èase prevodu trojmiestny kód chránenej
nehnute¾nosti na liste vlastníctva nebol
vyznaèený. SPF tak nemal vedomos,
e ide o chránený pozemok.
Napriek tomuto vyjadreniu SPF krajský
úrad rozhodol v prospech podnetu
ministerstva. Proti tomuto rozhodnutiu
sa SPF odvolal na Úrad geodézie, kartografie a katastra, ktorý potvrdil, e SPF
postupoval v súlade so zákonmi.
Pod¾a náho zdroja (nebol ním SPF)
firma Kuèera v roku 1998 predala pozemok firme ENPA, s. r. o. Dôkazom je
výpis z katastra nehnute¾ností z 26.
novembra 1998, pod¾a ktorého je vlastníkom pozemku firma ENPA. Dodajme,
e medzi spoloèníkmi tejto firmy v
minulosti bol aj Eduard Diniè a Róbert
Diniè. Mua s rovnakým menom
Eduard Diniè, oznaèovaného za bossa
podsvetia, zavradili v máji 1998, èloveka s menom Róbert Diniè zastrelili v
októbri 1998.
Minimálne od roku 1999 pozemok
vlastní opä firma Kuèera. Medzièasom
sa vyskytli snahy o premiestnenie
pamätníka, ministerstvo kultúry vak na
jeho premiestnenie nedalo súhlas. (lau)

Bratislava má
jedinú verejnú
plaváreò
LIST ÈITATE¼A
Za èias mojej mladosti, a nebolo to tak
dávno, boli obyvate¾om Bratislavy, k
dispozícii tyri verejné plavárne:
Grössling, Kúpele Centrál, Dimitrovka a Pasienky. Postupom èasu sa ich
poèet zredukoval na jednu, posledne
menovanú.
Obyvate¾ Bratislavy, ktorý má záujem
urobi nieèo pre svoje zdravie a ís si
zapláva, musí by ve¾mi dobre psychicky pripravený. Vzh¾adom na poèet obyvate¾ov toti sprístupnenie plavárne
verejnosti na dve hodiny denne, a to tie
nie vetky dráhy, zapríèiòuje to, e pláva jednoducho nie je moné. Vstúpite
do bazénu a uhýbate sa plavcom oproti
vám, spoza, ved¾a a popod vás. Po dvadsiatich minútach tento márny boj vzdávate a opúate miesto, ktoré sa síce volá
plaváreò, ale tento názov nie je primeraný. Mimochodom, cena vstupného 55
korún za dvadsa minút plávania, sa mi
zdá neprimeraná.
Treba sa zamyslie nad tým, ako je
moné, e hlavné mesto náho tátu sa do
poètu plavární - jeden - rovná takým
ve¾komestám, ako je: Senica, Ve¾ký
Krtí, Malacky, Pezinok a pod. No na
druhej strany máme na jedného obyvate¾a takmer pä malých obchodov, dva
supermarkety a jeden hypermarket. Myslím si, e schátrané kúpele Centrál bude
urèite zmysluplnejie prestava na parkovací alebo ïalí obchodný dom, ako
ich prinavráti pôvodnému úèelu. Keï
u sme pri tom, odporúèam aj Plaváreò
Pasienky, v ktorej pláva jednoducho nie
je moné, prebudova takisto na budovu
s obchodnou prevádzkou. Ko¾kokrát u
boli zverejnené èlánky o tom, e sa bude
stava Aquapark. Termín zaèatia výstavby sa stále posúva, termín ukonèenia
neznámy. Asi sa ho nedoijeme. Pravdepodobne by aj tak dopadol ako Kúpele
Centrál...
V súvislosti s tým si dovo¾ujem uvies,
e kadý rok sa vynakladajú nemalé
peòané prostriedky na Silvestrovskú
zábavu s názvom By Bratislavèanmi
nás baví. Pokia¾ nebudú vytvorené podmienky, bené v kadom okresnom mesteèku, ete dlho ma to bavi nebude.
Hana Uváèková, Bratislava

H¾adáme
SPO¼AHLIVÝCH
doruèovate¾ov
v Bratislave
tel: 49 100 694
pondelok-piatok
10.00-16.00

PERSPEKTÍVNA
DLHODOBÁ
BRIGÁDA

A - Klub ponúka najmä kuracie peciality
Pre vetkých, ktorí pri výbere retaurácie neradi experimentujú, máme
tajný tip. Retauráciu A - Klub v historickom centre na Panskej ulici.
Pravidelní hostia ju poznajú ete z èias,
keï fungovala v jednej miestnosti s asi
iestimi stolmi, spolu s kuchyòou aj barovým pultom. Po prestavbe a rozírení o
ïaliu, väèiu miestnos, sa z A - Klubu
stala plnohodnotná retaurácia, s príjemnou atmosférou a expresnou obsluhou.
Retaurácia je rozdelená na dve èasti. V
menej miestnosti pri kuchyni je nefajèiarska èas (nevýhodou je, e silno cíti
kuchynské výpary), v druhej s vysokým
klenbovým stropom je hlavná jedáleò s
barovým pultom. Biela farba na stenách
má tú nevýhodu, e po krátkom èase
zoedne a vyzerá ufú¾ane, preto by
nekodila jej obmena alebo aspoò výraznejia výzdoba. Bledomodré stolièky a
bielo-modré prestieranie na stoloch zvýrazòujú nenápadnos interiéru. Ruivo
vak pôsobí výzdoba z umelých kvetov,
ako aj ve¾ká reklamná chladnièka ved¾a
dreveného barového pultu.
Prednedávnom sa prevane hydinová ponuka na jedálnom lístku podstatne rozírila, èím uspokojí aj chúky nároènejích

Bedeker gurmána
gurmánov. K rôznorodým pokrmom z
kuracieho mäsa pribudli jedlá z morèaciny, bravèového, hovädzieho, ale aj diviny.
Pre vyznávaèov rybích pecialít smutná
správa - nemajú. Zato kuracinu si môete
da na mnoho spôsobov, chví¾ami sa zdá,
ako by sa A - Klub na òu vyslovene pecializoval. Grilované, oba¾ované, plnené,
vypráané, na prírodno, s takou alebo
onakou omáèkou. Tí, ktorí mäsu neholdujú, by mali ochutna jeden z tunajích
francúzskych koláèov - quiche (penátový, brokolicový). My sme si objednali
grilovaný hermelín so slovenskou slanou
unkou ako predjedlo a slepaèí vývar s
rezancami a kuracím mäsom (v ponuke
sú a tri druhy) a tie ampiòónovú krémovú. Z hlavných jedál sme ochutnali
vykostené grilované kuracie stehná s
nivovou omáèkou a opekanými zemiakmi, hovädzí, stredne prepeèený, steak s
nivovou omáèkou a hranolèekmi, jelenie
medajlónky s omáèkou z èerveného vína
a ¾ahaèky. Za ochutnanie stojí aj francúzske kura, èo sú obalené vypraené
kúsky mäsa s motýlikovými cestovina-

mi zaliatymi ampiòónovou omáèkou, èi
kura Bata (grilované kuracie so ampiòónovou omáèkou) alebo kura Jánoík
(grilované so slaninkou a volským
okom). Vetky jedlá, ktoré sme v A Klube jedli, sú skutoène výborné, no najviac sa nám páèila obrovská zeleninová
príloha z èerstvého alátu, paradajok,
uhorky, mrkvy a bielej reïkovky. Porcie
sú pre priemerného stravníka viac ako
postaèujúce, no komu by predsa len
zostalo nejaké miesto v alúdku, môe
ochutna niektorý z dezertov, my sme
dali prednos výbornej somloi torte.
Ete jednu zvlátnu a pozitívnu vec sme si
v A - Klube vimli. Pri vyhradenom stole
sedí majite¾, ktorý dozerá na dianie v retaurácii. Aj na celkom úslunú obsluhu,
ktorá bola na ná vkus trochu málovravná
(nech sa páèi, s dovolením, prosím a
ïakujem sme nepoèuli). Obsluhujúci
èaník bol predsa len príli måkvy. Ak je
vak pre vás prvoradé chutné jedlo a
bohaté porcie, ste na tej správnej adrese.
Nae hodnotenie: «««
Maximálny poèet: 5 hviezdièiek
O naej návteve nebola retaurácia
informovaná. Útratu za konzumáciu si
redakcia platila sama.

Nebojte sa vyui sluby súdneho znalca!
Sú situácie, v ktorých závidím politikom monos poveda: No comment!
Èasto za ve¾ké peniaze od nás (myslím
tým dane) si môu dovoli alebo
nema názor, alebo nevedie odpoveda. Ba v najhorom prípade je to úèelové schovávanie sa, aby, nebodaj, neliapli na kurie oko niekomu, kto by
im to mohol spoèíta.
V nemom úase dlhé roky sledujem ako
sa dlhé roky nekomenáci znova a
znova objavujú vo vysokej politike. ¼uïom, ktorí bezplatne pracujú v dobrovo¾níckych organizáciách by spomínaný
postoj preiel maximálne po najbliie
vo¾by: èlenská základòa by ich - ako
nekompetentných - rozniesla na kopytách. A to je dobre!
Èudujete sa, preèo ten podivný zaèiatok?
Nu preto, lebo vae otázky sa opä
týkajú problému, kde sa ako radí. Ako
na potvoru má ve¾a èitate¾ov problém so
slubami. Chcete príklady?
Zaobstarali ste si neobyèajne krásne
obkladaèky a obkladaè ich lendriánskou

prácou znehodnotí. Priveziete si perfektnú látku na aty zo zahranièia a krajèírsky salón ju sfuuje. Zavoláte majstrov
na náter okien, vyhradíte im miesto, kde
môu pokojne pracova, ale oni usúdia,
e je lepie nikde niè neprenáa, zaènú
pracova priamo v obývaèke a vaa
secesná váza po praprababièke je zrazu
na sto kusov. Ete aj pneuservis dokáe
neodborným zásahom zlikvidova pneumatiku, ktorú ste mu zverili. Ïalie príklady z oblasti rôznych sluieb si láskavo
domyslite.
Èo toti kadého postihnutého zaujíma,
je náhrada kody. Ak ste si na vykonanie
zákazky objednali niekoho na dobré
slovo - teda ústne, môete na náhradu
kody zabudnú. Aj v najeurópskejích
krajinách sa zhotovite¾ zo zodpovednosti za spôsobenú kodu snaí vyvliec! V
krajnom prípade sa stane tak dokonale
nedostupným, e to nakoniec vzdáte.

Nádej na úhradu kody máte iba vtedy,
ak sa môete úhrady a svojej ujmy domáha na súde. A to znamená, e máte v
ruke písomný dôkaz o zadaní, teda èo
poadujete vykona a potom dôkaz o
sfuovaní. Môe to by priamo vec (napr.
oblek), ale zaruèene pomôe súdnoznalecký posudok. Za mierny poplatok
kadý súd dá zoznam najmenej troch
súdnych znalcov v príslunom odbore. Je
pravda, e súdny znalec pracuje za
odplatu. Avak po vyhranom súdnom
procese vám alovaná strana musí vetky
výdavky nahradi. Èasto sa stáva, e na
súdne konanie ani nepríde. Ak vá
odporca zistí, e ste rozhodnutí si kodu
naozaj súdne vymáha, pochopí, e je
preòho výhodnejie sa s vami dohodnú
na spôsobe vyrovnania. Uetrí si tak
náklady spojené so súdnym konaním.
Varujem vetkých èitate¾ov: nestrate
súdom, ak nie ste rozhodnutí naozaj podstúpi celý proces. Vá odporca spravidla
vycíti, èi to myslíte váne!
Marta Èerná, Fórum spotrebite¾ov

BRATISLAVA
Bratislavské podhradie v 60. rokoch
minulého storoèia zailo najväèie barbarstvo v histórii Bratislavy, ani jedna
svetová vojna nepoznaèila tak kruto
architektúru v meste ako budovanie
komunizmu. Súèasou totality bol nezáujem o názor obèanov, a aj hlasy, ktoré
sa ozvali proti búraniu tejto krásnej a
malebnej èasti Bratislavy, prehluilo
burácanie buldozérov.
U od 80. rokov sa v ateliéroch vtedajieho Stavoprojektu, následne na Útvare
hlavného architekta a vo vtedajích pamiatkových intitúciách spracovávali urbanisticko-architektonické koncepcie, ktoré
sa snaili napravi túto asanáciu. Po nenej
revolúcii sa revitalizácia Podhradia stala
programom samosprávy. Vetkým zainteresovaným sa javilo ako jediné správne rieenie umàtveného priestoru, zastavanie
staronovou urbanistickou truktúrou.
truktúrou repektujúcou zauívaný a
panoramaticky hodnotný obraz historického mesta na Dunaji. Verejnos znovu a
opä nastolila otázku monosti vybudova
nanovo kópie zbúraných domov v pôvodných ulièných èiarach tak, ako sa to udialo

v iných európskych mestách (napr. Varava alebo Dráïany). Treba si uvedomi
skutoènos, e a takmer tretina Mestskej
pamiatkovej rezervácie bola z nepochopite¾ných dôvodov asanovaná.
V poslednom období bola vypracovaná a
prerokovaná Urbanistická túdia - Bratislava Podhradie. Boli vytypované bloky,
kde je v súèasnej dopravnej a územnej
situácii moné a nutné zaregulova zástavbu repektujúcu historický pôdorys a siluetu zástavby.
Dotknutá lokalita je súèasou Mestskej
pamiatkovej rezervácie Bratislava a podlieha ochrane v zmysle zákona o ochrane
pamiatkového fondu. Lokalita je zároveò
súèasou ochranného pásma Národnej
kultúrnej pamiatky Bratislavský hrad.
Treba si uvedomi, e aktivity ktoré sa prezentovali v roku 2002 ako verejná súa,
túto základnú kontantu nebrali ako záväzný determinant a pripravovate¾ súae sa
taktie vyhol aj Zásadám ochrany Mestskej pamiatkovej rezervácie a Regulatívom pre zástavbu Podhradia spracovaným Krajským pamiatkovým úradom a
Mestským ústavom ochrany pamiatok.
Preto k tomuto vzácnemu územiu historic-

kej Bratislavy ako pamiatkovej rezervácie
treba pristupova zvlá citlivo. Bratislavèania ve¾mi citlivo vnímajú obnovu a
rekontrukciu Starého Mesta, vracajúcu sa
poéziu do historického centra, pôvab starej
architektúry, ktorá bola poèas socializmu
vytláèaná modernou zástavbou na smetisko dejín. Vïakabohu sa cit pre vnímanie
celistvosti mesta mení a verejnos si jasne
uvedomuje také jazvy ako je budova SNG
a pod. Neprelo ani polstoroèie, a vedú sa
diskusie o zbúraní týchto znakov z èias
budovania socializmu.
Na záver by sme chceli ete upozorni na
vznik obèianskej iniciatívy, ktorá si zobrala za cie¾ obnovu Podhradia v jeho historickej podobe. Vydrica a Zuckermandel
vdy patrili k historickému mestu, a preto
je logické obnovi ich pôvodný charakter.
Samozrejme, e výsledný návrh by mal
by konsenzom vetkých moností a mal
by vzniknú z verejnej diskusie obèanov,
samosprávy, investora a tátnej správy.
Preto obèianska iniciatíva zriadila internetovú stránku - www.bapodhradie.sk, kde
je moné sa vyjadrova k danej problematike.
Ing. arch. Alexander Németh,
Ing. Matej Vagaè

Zákazník je pán

O Podhradí majú rozhodnú Bratislavèania

Z Raèianskej
ulice je
tankodróm
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LIST ÈITATE¼A
Cesty v Bratislave nie sú v tom najlepom stave, takéto a podobné kontatovania vám potvrdí nejeden vodiè. Po
zime sa na cestách vetkých tried objavia jamy, ktoré znepríjemòujú cestu
autom, autobusom èi na bicykli.
Za pozitívne môeme povaova kadoroènú snahu mesta a jeho mestských èastí
v oblasti údrby. Väèina jám po èase
zmizne, no treba vak pripomenú, e
chleba napeèiete iba to¾ko, ko¾ko máte
múky a zostáva plati to staré známe
heslo, peniaze. Neobyèajne ma vak vie
zarazi, ak narazím na cestu, ktorú po
pokojnej úvahe nemono nazva inak, iba
tankodrómom. Ete pred pár rokmi
bola drite¾kou tohto oznaèenia Mudroòova ulica. Dnes ho prebrala Raèianska.
Urèite mi mnohí vytknú, e s týmto tvrdením by sa dalo polemizova, lebo sa
nájdu aj iné, mono ete horie vyzerajúce cesty v naom meste. Na Raèianskej
ma vak zaráa viacero vecí. Jej centrálna
poloha, zaèína sa na Raèianskom mýte a
konè sa a na kriovatke s Èernockého,
ïalej sú to stovky áut, ktoré touto tepnou
prejdú a jama za jamou. Aby to vodièi
nemali také ¾ahké, pridávajú sa po ceste
postupne v oboch smeroch zle vyznaèené
spoma¾ovaèe, take ak túto cestu nepoznáte naspamä, môete po pár týdòoch
denného pouívania meni tlmièe. Rád
by som sa za vetkých pouívate¾ov tejto
cesty chcel u správcu prihovori, ak u
nie sú peniaze na nový koberec, tak by
som prosil aspoò drobné na naitie
nových záplat a v neposlednom rade o
obnovu vodorovného znaèenia.
Michal Milata, Bratislava

Nový most
je pôsobivo
nasvietený

LIST ÈITATE¼A
Veèerná panoráma Bratislavy sa mení
k lepiemu. Po rozsiahlej modernizácii
a rekontrukcii, ktorou bratislavské
verejné osvetlenie prelo v rokoch
1997 a 2001, nastal koneène èas aj na
obnovu slávnostného osvetlenia.
Nové osvetlenie dostala Reduta, Modrý
kostolík, Kostol Notre Dame, èasti opevnenia hradu èi Kostol sv. Mikuláa.
Medzi najvýznamnejie dominanty
Bratislavy patrí Konkatedrála sv. Martina. Z tmy sa nám vynorila zaèiatkom
novembra 2002. Poïakovanie patrí pánu
Ïurkovskému a vetkým vynikajúcim
¾uïom, ktorí sa na tomto výnimoènom
projekte podie¾ali. Posledným minuloroèným projektom bola iluminácia
Nového mosta. Staré svietidlá boli
nevhodne umiestnené a navye nefunkèné. Nové osvetlenie tvorí 34 svetlometov, z èoho osem je intalovaných na telese retaurácie, ïalích osem osvet¾uje
zväzky lán a ostatné sú rozmiestnené na
iestich nových stoiaroch pri pätách
pilónov. Pouili sa najmodernejie svietidlá a svetelné zdroje s bielou farbou
svetla. Pri osvet¾ovaní zväzkov lán vyuili aj peciálne clony na zamedzenie
oslnenia vodièov jazdiacich po moste.
Vzniklo tak ve¾mi pôsobivé zobrazenie
tejto dominanty - èo treba vidie.
Dúfam e èoskoro sa budú môc Bratislavèania tei aj z osvetleného Hradu èi
Slavína a e nae hlavné mesto bude po
zotmení ete krajie.
Martin Nýdr, Bratislava
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Semafory na
Harmincovej
u fungujú

Podniková
predajòa Ryba
ustúpi mostu

DÚBRAVKA
V predchádzajúcom vydaní naich
novín sme upozornili na to, e na niektorých miestach Bratislavy boli
intalované nové cestné svetelné
signalizácie, ktoré vak nefungujú.
Zdá sa, e nae postrehy prispeli k ich
sfunkèneniu.
Ako nás informovala hovorkyòa Krajského riadite¾stva policajného zboru v
Bratislave Marta Bujòáková, semafory
na jednej z kriovatiek, o ktorých sme
písali, u fungujú. Ide o kriovatku ulíc
Schneidera-Trnavského - Harmincova.
Semafory tu uviedli do prevádzky koncom minulého týdòa. Pod¾a M. Bujòákovej vodièi nie sú na túto zmenu zvyknutí, jazdia rutinne a semafory prehliadajú. Policajná hovorkyòa upozornila,
e kvôli tomu u takmer dolo k dopravnej nehode. Preto vodièov vyzvala, aby
zbystrili svoju pozornos a jazdili, len
keï bude na semafore zelená.
(ver)

RUINOV
Výstavba Mosta Koická si vyiada
rôzne zmeny a zasiahne aj do existujúcich areálov v blízkosti Koickej ulice.
Naich èitate¾ov zaujímalo, èo sa stane
s podnikom Ryba, najmä jeho ob¾úbenou podnikovou predajòou.
Nová podniková predajòa Ryba, ktorá je
doteraz na Koickej ulici, sa má presahova na ilinskú ulicu do objektu pri
ministerstve financií, ktorý sa práve stavia. Kedy sa presahovanie uskutoèní, nie
je známe. Pod¾a lokality, ktorú nám oznaèili pracovníci podniku, by malo ís o
polyfunkèný objekt s názvom Nový Dax,
o výstavbe ktorého sme na stránkach
naich novín informovali pred nieko¾kými mesiacmi. V objekte majú by po
dokonèení okrem obchodných prevádzok
aj administratívne priestory a byty.
Pre naich èitate¾ov, ktorí sa zaujímajú o
sortiment výrobkov typický pre podnikovú predajòu Ryba, máme zaujímavú
informáciu. Pod¾a vyjadrenia pracovníkov podniku Ryba druhá podniková predajòa funguje na Dudváskej ulici v
Podunajských Biskupiciach. Ide údajne o
najkrajiu predajòu svojho druhu v Bratislave, koda len, e je situovaná tak
excentricky.
(ver)

Pred Vajnorami
bude kruhový
objazd

VAJNORY
Miestne zastupite¾stvo mestskej èasti
Bratislava - Vajnory schválilo na svojom rokovaní 4. februára zdruenie
finanèných prostriedkov na úpravu
kriovatky pri vstupe do Vajnor na
kruhový objazd.
Ako nás informovala starostka Vajnor
Anna Zemanová, úèelom zdruenia
finanèných prostriedkov je úprava kriovatky pri vstupe do Vajnor, ktorá je rieená ako prieseèná, a jej premena na kruhový objazd. Na základe tohto uznesenia
sa bude môc uzavrie dohoda s hlavným mestom a mestskou èasou o úprave stavby, ktorá sa oficiálne nazýva
Obchvat Vajnory - preloka cesty Rybnièná - kriovatka A, ete pred jej
dokonèením. Dôvodom zmeny na kruhový objazd je skutoènos, e je z dopravného h¾adiska bezpeènejí ako klasická
kriovatka.
(ver)

Obchodné centrum Saratov v Dúbravke bude po rekontrukcii, ktorá by mala by ukonèená pribline o rok, vyzera podstatne atraktívnejie ako v súèasnosti.
VIZUALIZÁCIA: KREPOP - SUCHÁNEK

Zrekontruujú obchodné centrum Saratov,
obnovené by malo by v budúcom roku
DÚBRAVKA
V celej západnej èas Bratislavy je len
minimum ve¾koploných nákupných
centier. Tento deficit má zmierni pripravovaná rekontrukcia známeho
obchodného strediska Saratov v Dúbravke.
Dúbravèania u dlhí èas oèakávali, e sa
doèkajú nového hypermarketu alebo
supermarketu. Hovorilo sa o tom, e by
mal vyrás v blízkosti dúbravského
domu kultúry, no hoci plány na výstavbu
vyzerali nádejne, pod¾a naich zdrojov z
dúbravskej samosprávy u dvakrát z rôznych príèin stroskotali. Teraz sa vak
obyvate¾om Dúbravky èrtá ve¾mi reálna
nádej, e sa nových moností nákupu - a
nielen nákupu - predsa len doèkajú, a to
vo vcelku blízkej budúcnosti, nie vak
pri dome kultúry, ale inde. Touto nádejou
je rekontrukcia u roky existujúceho
nákupného strediska Saratov na Saratov-

skej ulici, ktorú pripravuje akciová spoloènos Tatrareal.
Saratov je jedným z najstarích nákupných centier Bratislavy mimoriadneho
lokálneho významu. Bol a ostáva miestom nákupu a stretnutí pre celé generácie Dúbravèanov. Práve táto tradícia prispela k zrodu plánov prebudova ho na
moderné nákupné, zábavné a oddychové
centrum. Na rozsiahlej ploche vye 11tisíc tvorcových metrov majú by vybudované obchodné jednotky, sluby,
stravovacie a retauraèné zariadenia.
Návtevníci tu nájdu vetko, èo potrebujú: bude tu kvalitný supermarket, drogéria, obchody s módou, obuvou a
mnohé iné prevádzky. Významne majú
by zastúpené aj sluby. Pokia¾ ide o
suterén, v hre je viac variantov: môe v
òom by priestor na zábavu (bowling),
trnica, alebo bude vyuitý ako miesto na
parkovanie 65 vozidiel. Nezávisle od

toho má by parkovanie vyrieené na
úrovni terénu (na parkovisku má by
miesto pre 92 vozidiel) a v okolí Saratova pribudne zeleò. Za zmienku stojí, e
sa má prestava aj roz¾ahlé átrium, ktoré
umoní organizovanie zábavných a kultúrnych akcií pre deti, mláde i celé rodiny. ¼udí by sem mali pritiahnu aj útulné
retaurácie, kaviarne a cukrárne.
Dôleitou okolnosou je, e obchodné
centrum Saratov má by zrekontruované bez preruenia prevádzky v doteraz
existujúcich priestoroch, pravda, prevádzka v nich bude spojená s istými
obmedzeniami. A kedy sa Dúbravèania,
ale aj obyvatelia pri¾ahlých mestských
èastí, doèkajú vynoveného Saratova?
Ako uviedol riadite¾ pre obchod a investície akciovej spoloènosti Tatrareal
¼ubo Valach, orientaèný termín otvorenia po rekontrukcii je prvý tvrrok
2004.
(juh)

Novootvorená retaurácia
MS DANUBIUS - Fajnorovo nábreie 2
v atraktívnom prostredí s výh¾adom na Dunaj Vám poskytne
príjemné posedenie. K dispozícii sú salóniky vhodné
na svadby, promócie, recepcie, pracovné posedenia.
iroký výber jedál a nápojov. Teíme sa na Vau návtevu!
tel.: 52 636 777, fax: 52 636 778, mobil: 0903 485 666
e-mail: msdanubius@msdanubius.sk

SPRÁVCOVSKÁ SPOLOÈNOS
STAROMESTSKÁ, a.s.

Ponúka vlastníkom nehnute¾ností
na území Bratislavy svoje sluby
v oblasti správy domov a nehnute¾ností
na základe zmluvného vzahu.

Kozia 11, 811 03 Bratislava e-mail: správca@netax.sk
Tel.: 5443 0239, 5443 0340, 5441 0334
Mobil: 0905 495 796, Tel./fax: 5443 0252

www.auto-alba.sk
PEUGEOT ASSISTANCE: 0800 12 24 24

ÈALÚNNICTVO
- ve¾ký výber látok
- odvoz dovoz zabezpeèím
Tel.: 0905 793 219
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Suchá interiérová výstavba
Prvá americko-slovenská poisovòa, a.s

ý Sadrokartóny
ý podkrovia
ý rodinné domy

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

LETENKY
CEZ EXPEDIU

Potrebujete letenku do Paría,
Bangkoku, New Yorku èi Sydney?
Potrebujete zabezpeèi víza,
ubytovanie, èi prenaja
dopravu a nemáte èas
alebo skúsenosti to vybavi?
Neváhajte a obráte sa
na cestovnú agentúru EXPEDIA.
Zabezpeèíme pre Vás letenky
do celého sveta a vetko,
èo s cestovaním súvisí.
www.expedia.sk
email: expedia@expedia.sk
02/ 5293 3311
02/ 5293 3322
1. NÁRODNÁ AUKÈNÁ
SPOLOÈNOS, s.r.o.
realitná a aukèná agentúra
Predaj:

1-izb., DB, Karloveská, 32m2, zvý. príz., zrek
1,27 mil. Sk
1,8 mil. Sk
2-izb., OV, Jelaèièova, 68 m2, pôv.
3-izb., OV-2 roky, J. Smreka, 64 m2, 10/12p.
1,7 mil. Sk
3,5-izb., OV, 29. augusta, 4/5p., pôv. stav
2,73 mil. Sk
2,1 mil. Sk
4-izb., DB, Beniakova, 85m2, 1/8p., upr., balkón
RD - Ve¾ké Leváre, 6 izb., 19á, bazén, alarm., lux.
4,8 mil. Sk
RD - B. tiavnica, 10 izb., 1400m2, záhr., vhod. na podnik.2,5 mil. Sk
RD - Vrakuòa, 6 izieb, gará, IS
dohodou
SP - Vajnory, 6á pozemok, . 23 m, VIS okr. kanaliz. 3 200,- Sk/m2
SP - Koliba, 487 m2, VIS, takmer tvorec
3,8 mil. Sk
SP Mariánka, VIS okr. kanaliz., od 629 m2
od 1, 624 mil. Sk

ý jednoduché stavby a poddodávky
Tel.: 0905 407 438, 0905 214 615
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GEOMETER
zememeraèská
kancelária

geometer@orangemail.sk
vyhotovuje:

Martinengova 8
Bratislava 1
tel: 0905 519 447
fax: 02/6280 3725

geometrické plány
vytyèovanie hraníc pozemkov
majetkovoprávny servis
predreal. zamerania pre projektantov
vytyèovanie stavebných objektov
kontrolné merania a zamerania
skut. vyhotovenia stavebných objektov
« úèelové mapy
« iné práce pod¾a objednávky

«
«
«
«
«
«

H¾adáme na kúpu pre konkrétneho klienta:

2,3-izb., byt v centre Bratislavy
3,4-izb., byt Kramáre, Karlova Ves

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

pre Bratislavu

Poiadavky:
Ø Stredokolské vzdelanie
Ø Prax v obchodnej èinnosti
Ø Základná znalos práce s PC
Ø ivnostenský list
Ø Komunikatívnos
Ponúkame: Ø Zaujímavú prácu v dynamicky sa
rozvíjajúcom odvetví Ø Monos kariérového rastu
ivotopisy zasielajte na adresu:
monika.miskaninova@amtel.sk Fax: 572 65 266
Amtel Slovensko, s.r.o.
Benediktiho 5, 811 05 Bratislava

COPIES kancelárska technika
¤

Kopírovacie stroje Konica
a Minolta za super ceny!

¤

Servis a nákup na splátky

¤

h¾adá pre kancelárie v oblasti Bratislavy
pracovníkov na obsadenie miest:

OBCHODNÍKOV - FINANÈNÝCH
PORADCOV

pracovníkov do tímu na predaj poistných produktov
l
l
l

na plný pracovný úväzok
externe na dohodu o pracovnej èinnosti
ivnostníkov formou mandátnej zmluvy

Poiadavky:
l samostatnos, iniciatíva a aktivita
l minimálne S vzdelanie
l organizaèné a komunikaèné schopnosti
l skúsenosti v poisovníctve vítané
Záujemcom ponúkame prácu v renomovanej, dynamicky sa rozvíjajúcej
spoloènosti za vysoko zaujímavé finanèné ohodnotenie, pohyblivý pracovný
èas, odborné zakolenie, ako aj monosti odborného a kariérneho rastu.

Telefón v pracovnom èase: 5443 3531, 5729 9467
alebo mobil: 0903 769 207

Kurzy angliètiny

Ister Science, Staromestská 6, 811 03 Bratislava
Fax: 5441 2268, 0908 839 024, 0907 138 204
e-mail: isterscience@slovanet.sk

SKÚSENÝCH
OBCHODNÍKOV

19 900,- Sk
Náplne a renovácie
15/min., A4, A3
pre vetky kopírky a tlaèiarne zoom 50 - 200 %

COPIES, Sabinovská 10, 821 02 Bratislava
www.copies.sk
Tel.: 4342 9643, Tel./fax: 4342 9644, mobil: 0903 788 678

Krajinská 34, 821 06 Bratislava www.interierservis.sk
Tel: 4525 8897, Fax: 4525 7712, Mobil: 0905 623 747

AG Bratislava
tefánikova 8, 811 05 Bratislava

stred mesta - 2 x v týdni - 5-èlenné skupiny
prijate¾né ceny
- priate¾ské netradièné prostredie

Potrebujeme

- výroba a montá drevených eurookien a dverí
materiál: smrek, meranti, dub

èlen európskej poisovacej skupiny Wiener Städtische

od 24. 2. 2003 pre vetky stupne

Prenájom:

1-izb., Miletièova, zar., zrek.
300,- EUR/m.
1-izb., Nám. 1. Mája, zar., zrek., 4.p., podkr., 50m2 15 000,- Sk/m.
1-izb., Medveïovej, zar., tand., 36 m2
8 500,- Sk/m.
1,5-izb., Klariská, zar., zrek., pekný
650,- EUR/m.
1,5-izb., Grosslingova, zar., zv.príz., 65m2
400,- EUR/m.
1,5-izb., Nám. 1. Mája, è. zar., 2.p., vl.kúr.
550,- EUR/m.
2-gar., Mozartova, zar.
15 000,- Sk/m. + E
2-gar., Nám. hranièiarov, zar. nov. nábytkom, zrek.
dohodou
600,- EUR/m.
2-izb., Obchodná, nové podkr., 65 m2, nez.
2-izb., Sekurisova, zar., 6.p., tehla
12 500,-Sk/m.
17 000,- Sk/m.
2-izb., Palkovièova, zar., 65 m2
2-izb., Suché mýto, zar., zrek.
600,- EUR/m. + E
2-izb., Vazovova, nový, nez.
650,- EUR/m.
2-izb., Mariánska, zar., zrek., terasa, 60 m2
20 000,- Sk/m. + E
900,- EUR/m.
2-izb., Zámocká, zar., nový, 60 m2
650,-EUR/m.
2,5-izb., 29. augusta, zar., zv. príz., 80m2
2,5-izb., Mudroòova, nez., zrek.
35 000,- Sk/m. + E
45 000,- Sk/m. + E
3-izb., Moyzesova, 2/3.p., 117 m2, zar.
3-izb., Topolèianska, 68m2, nez., 6.p.
13 500,-Sk/m.
3-izb., Banskobystrická, 80m2, zar.
800,- EUR/m.
3-izb., Záhradnícka, novost., 109m2, lux., zar., gará 1 000,- EUR/m.
4-izb., Lazaretská, podkr., 140m2, terasa, park.,
1 800,- EUR/m.
830,- EUR/m.
4-izb., Kadnárová, zar., lux., gará, balkón, 120m2
4-izb., Medená, novost., podkr., nez/zar.
1 100 / 1 500,- EUR/m.
èas RD - Vlárska, 2i, lux., zrek., zar., sam. vstup, park. 600,- EUR/m.
RD Staré Grunty, 7i, exkl., nez., bazén, sauna 3 650,- EUR/m. + E
RD Popradská, 340 m2, nez., lux., nový, ter., gar., 3xkúp.4 500,- DEM/m.
2 000,- EUR/m.
RD Staré Grunty, 300 m2, nez., lux.

,
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Plastové
okná
o
l
4-komorový profil THYSSEN
minu eny!
c
Interierservis
a vchodové dvere

KOOPERATIVA poisovòa, a.s.

Jungmanova 10-12, 851 01 Bratislava
tel./fax: 6252 5021-2
mobil: 0905 431 455
www.cancelli.sk, e-mail: cancelli@cancelli.sk
Vám vyrobí a namontuje Aj na splátky!
l medziokenné
ALÚZIE ll vertikálne
interiérové l drevené
výklopné l opravy
ROLETY ll pevné,
plastové a hliníkové l plátené
MARKÍZY l výsuvné l pevné
DVERE l skladacie PVC
GARÁOVÉ BRÁNY

Drevené eurookná

DREVENÉ ROLETY

-

VÝROBA - borovica, èervený smrek
VÝMENA POPRUHU
OPRAVY KADÉHO DRUHU
REPASÁCIA - NÁTER

fa KORENAÈKA, Národná 90, Modra
tel.: 0903 349 274, www.drevenerolety.sk

Cestovné
v Bratislave
bude asi drahie

BRATISLAVA
Bratislavský Dopravný podnik predloil magistrátu tri alternatívy úpravy
cien cestovného MHD. Na základe
odborného pripomienkovania a analýz bude na najbliie zasadnutie orgánov samosprávy hlavného mesta predloený návrh, pod¾a ktorého by sa
cestovné v bratislavskej MHD malo
zvýi o 10 a 20 percent.
Úpravu cestovného povauje námestník
primátora Bratislavy Karol Kolada za
nevyhnutnú. Opatrenia vlády SR znamenajú nárast cien za pohonné hmoty,
zvýenú DPH a v koneènom dôsledku
spôsobujú dopravnému podniku stratu
pribline 130 miliónov korún roène,
uviedol K. Kolada. Mesto Bratislava,
ktoré je stopercentným akcionárom
dopravného podniku, nedokáe túto stratu kry bez zvýenia cestovného.
Návrhom sa bude zaobera najbliie
zasadnutie mestskej rady 13. februára.
Definitívne rozhodnú by sa malo na
zasadnutí mestského zastupite¾stva 6.
marca. Ak by aj poslanci hlasovali za
zvýenie cestovného, do praxe by prilo
najskôr od mája, mono a júna, pretoe
rozhodnutie poslancov musí cenovými
výmermi potvrdi vetkých pä tátnych
okresných úradov.
Navrhovaná úprava cestovného MHD je
pre jednotlivé druhy cestovných lístkov
rozdielna, odstupòovaná pod¾a miery
lojality klientov MHD. Najmenej ju
pocítia cestujúci s roènými a tvrroènými èasovými predplatnými lístkami, najviac by sa mala dotknú jednorazových
cestovných lístkov. Ani tu sa vak nepredpokladá nárast ceny o viac ako
jednu, resp. dve koruny.
K úprave cien cestovných lístkov u pristúpili v iline a pravdepodobne sa jej
nevyhnú ani ïalie mestá prevádzkujúce
mestskú hromadnú dopravu.
(miv)

Od apríla zaène
vysiela ïalia
káblová televízia

BRATISLAVA
Od 1. apríla zaène v Bratislave vysiela televízny signál nový káblový operátor spoloènos SATRO. Chce konkurova najmä cenami, ktoré majú
by o polovicu niie ako v UPC. Napríklad rozírený súbor má stá okolo
170 korún.
Svoje sluby bude ponúka v troch súboroch - základnom, rozírenom a v peciálnom. V základnom budú okrem vetkých slovenských aj vetky èeské televízie. Otáznou je zatia¾ iba TV Nova, s
ktorou spoloènos stále rokuje o írení jej
signálu vo svojej sieti.
Televízne programy bude SATRO distribuova prostredníctvom bezdrôtového
systému MMDS. Zákazníci budú signál
prijíma pomocou antény naintalovanej
na bytovkách alebo rodinných domoch,
odkia¾ sa káblom dostane k televíznym
prijímaèom. Na rozdiel od konkurenènej
UPC si zákazníci budú môc v rámci
rozíreného súboru sami vybra nieko¾ko televíznych programov.
~ ~ ~
Spoloènos UPC Slovensko konkurenèný projekt spochybòuje. Tvrdí, e ponuka
a kvalita televízneho signálu SATRO
nedosiahne kvalitu UPC, a nie je reálne,
aby cena za poskytované sluby bola polovièná oproti ich cenám.
(brn)

Vznikol nový
priestor pre
divadlá i firmy
STARÉ MESTO
V prízemných priestoroch výkovej
budovy Pressburgcentra na Pribinovej ulici otvorili nový súkromný profesionálny divadelný priestor, ktorý
dostal názov Theatrium.
Nejde o malé priestory - sála má kapacitu 146 miest na sedenie plus ïalích 30
miest na balkóne a pódium sa môe
pochváli rozmermi, aké má len málo
malých bratislavských divadelných scén.
Nový divadelný priestor vznikol na
základe iniciatívy akciovej spoloènosti
Pressburgcentrum, ktorá vyvíja aktivity v
súvislosti s budovaním nového centra
Bratislavy v Zóne Pribinova. Mylienka
vytvori v týchto konèinách divadlo
zapadá do ve¾korysých zámerov vybudova v okolí Pribinovej a Landererovej
ulice nové kultúrno-spoloèenské centrum Bratislavy, o ktorých sme u na
stránkach naich novín informovali.
Pod¾a predstáv spoloènosti Pressburgcentrum zámerom Theatria má by spojenie komerèného vyuitia tohto priestoru s vytváraním a sprostredkovaním
hudobno-dramatických a dramatických
umeleckých produkcií. Pokia¾ ide o
komerènú èinnos, mala by spoèíva v
komerènom prenájme týchto priestorov
rôznym organizáciám, firmám a spoloènostiam, ktoré h¾adajú vhodné miesto na
usporiadanie rôznych prezentácií, kolení, sympózií, odborných seminárov a
podobných akcií.
Výhodou priestorov je ich umiestnenie v
irom centre, ktoré sa perspektívne
stane novým centrom mesta, ich technické a technologické monosti, ale aj
ved¾ajích sluieb (blízkos parkoviska,
kaviarne, retaurácie a podobne). Èisto
komerèné vyuitie by sa malo prelína s
umelecko-komerèným - ráta sa s tým, e
nové priestory sa dajú vyui na prenájmy rôznych umeleckých produkcií
profesionálnych divadiel a divadelných
zdruení z rôznych regiónov Slovenska.
Ïalia ponúkaná forma vyuitia priestorov vychádza z monosti ich prenájmu
na vyhotovovanie televíznych i rozhlasových záznamov rôznych druhov programov. Do úvahy prichádza aj zabezpeèenie sprievodného kultúrneho programu v
rámci komerèných prenájmov a, samozrejme, aj ponuka pôvodných umeleckých programov.
Ako vidno, Theatrium nie je divadlom v
klasickom zmysle slova, ktoré by sa viazalo ku konkrétnemu divadelnému súboru. Priestor, o ktorom je reè, bol ete za
bývalého reimu projektovaný ako zasadaèka, nikdy, ani za èias socializmu, sa
zmysluplne nevyuíval a po nenej revolúcii zíval prázdnotou. Teraz, po rekontrukcii a vybavení potrebnou technikou,
vak zmysluplne poslúi môe. (lau)

Mohutný tít na dvore Apponyiho paláca je
vo¾nou replikou títov krajanskej sýpky
U roku 1867 prikúpilo mesto s komplexom starej radnice susediaci barokový palác, ktorý v druhej polovici 18.
storoèia upravili pre potreby rodiny
grófa Apponyiho (1761). Nádvorie
paláca bývalo od hospodárskeho
dvora radnice oddelené prieènymi
krídlami.
V roku 1867 postavili na dvore radnice
pod¾a projektu Ignáca Feiglera roz¾ahlú
radnú sieò, ktorej juné okná smerovali
do nádvoria Apponyiho paláca. Po prikúpení Primaciálneho paláca (1903) Feiglerovu radnú sieò zbúrali. Do roku 1911

Pamätníci histórie
na jej mieste a na mieste zadného traktu
Apponyiho paláca postavili nový trakt
magistrátu pod¾a projektu architekta
Jenö Hûbnera z Budapeti. Nádvorie
Apponyiho paláca sa dobudovalo do
pribline tvorcového pôdorysu.
Nad èasou novostavby na východnej
strane dvora, ktorá je rieením fasády citlivo dokomponovaná v slohu druhej
polovice 18. storoèia, sa vyníma mohutný tít. Ten je vo¾nou replikou títov

krajinskej sýpky, ktorú dala postavi
Mária Terézia (1774). Objekt sýpky na
dnenej Mostovej ulici, kvalitné dielo
architekta F. A. Hellebrandta, museli v
roku 1911 zbúra, keï sa pripravovalo
stavenisko pre projektovanú budovu
mestskej Reduty.
títy krajinskej sýpky boli vyplnené znakom uhorského krá¾ovstva, do títu spojovacieho krídla radnice umiestnili
alianèný znak mesta, èo nie je celkom v
súlade so zásadami heraldiky.
tefan Holèík
FOTO - Vladimír Miauer

Do pòa stromu vo výklenku domu tovarii
odchádzajúci z mesta zatåkali klince
Priestranstvá pred bránami opevnení
stredovekých miest sa u v stredoveku
formovali ako trhové priestranstvá. V
Preporku sa ich vývoj zavàil po polovici 18. storoèia, keï staré opevnenie
stredovekého jadra mesta stratilo
význam. ivot z jadra sa presunul do
predmestských tvrtí. Pred Laurinskou bránou vzniklo malé námestie,
kde sa sústredili trhovníci so zeleninou
a neskôr tam predávali hydinu.
Do priestoru z východu vyúsovali pitálska a Dunajská ulica, z juhu ulica od
Dunaja a od Landererovho paláca Landererova (neskôr Barossova, teraz túrova). Zo západu Laurinská ulica na mieste zbúranej Laurinskej brány a zo severu
sem plynulo prechádzalo námestie pred
Milosrdnými bratmi (teraz Nám. SNP).
Na zaèiatku 20. storoèia u priestorom

Spomienkový album
viedla tra elektrièky. Okolo roku 1920
stálo ete na námestí súsoie svätého Floriána. Na mieste neskorej kaviarne
Luxor stál ¾achtický palác, zvýený
nedávno o druhé poschodie. Sídlila v
òom eleziarska firma Mader.
Na rohu túrovej a Gorkého (vtedy
Ondrejskej) tam, kde stojí budova
Národnej banky (teraz sídlo Generálnej
prokuratúry), bývala kaviareò Union. Na
nároí oproti kaviarni stála vo výklenku
Nadaèného domu (medzi Gorkého a
Laurinskou ulicou, na mieste terajej
VÚB) kamenná socha svätého Ondreja
Apotola. Na ïalom nároí pri Laurinskej ulici tam, kde je dnes vchod do
lekárne s nezmyselným názvom Pod

Manderlom (pôvodne U svätého tefana), stál vo výklenku peò stromu, do
ktorého z mesta odchádzajúci tovarii
zatåkali klince. Peò, uloený v Mestskom
múzeu, nebol vak domovým znamením
(Stock im Eisen).
Na priestranstve stál liatinový pavilón
verejných záchodov a viacero predajných stánkov. V èase výstavby Manderlovho mrakodrapu tam bol aj stánok,
kde Manderlovci doèasne predávali
svoje slávne údenárske výrobky.
Situácia, ktorú zachytil fotograf okolo
roku 1920, bola u v roku 1945 minulosou. Rozírenie túrovej ulice a celková
prestavba okolia boli takým radikálnym
zásahom do rozvoja náho mesta ako o
pár desaroèí neskôr zbúranie Podhradia.
tefan Holèík
FOTO - archív a Vladimír Miauer
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1948: Robotnícka
trieda zaèala
v meste vládnu
Polstoroèie s Bratislavou
Na naej rodnej Dunajskej ulici bolo ivo.
Nad obchodom Júliusa Meinla na poschodí
bola sála bábkového divadla, kam sme chodili na Gaparkove dobrodrustvá.
V roku 1948 zaèala sálu pouíva ulièná organizácia Komunistickej strany Slovenska. Noví,
tentoraz iví gaparkovia schôdzovali, preverovali, budovali astnú budúcnos ulice. Aj
potravinárske obchody sa zaèali vola
BUDÚCNOS, obchody s látkami VESNA a
za cudzie valuty bolo moné nakupova v
DAREXE. Zjavili sa papiernictvá SLOVPAP a
ZELOVOC s ovocím a zeleninou. Súkromníci
mizli vo väzeniach, pracovných táboroch... Tí,
èo mali v tom roku 1948 správny nos - zmizli
na slobodný Západ. Môjmu tatkovi zatia¾ kaviareò nechali. Pre istotu ju premenoval na
¼UDOVÚ KAVIAREÒ GRAND a sedával
ako kandidát komunistickej strany v sále bábkového divadla, pretoe komunisti lákali obyvate¾stvo do svojich radov. ivnostníkom s¾úbili, e im nechajú obchody, dielne, pekárne,
po¾ovníkom, e im nechajú gu¾ovnice... pod
podmienkou, e vstúpia do komunistickej strany. Naivní boháèi si mysleli, e im s legitimáciou vo vrecku dajú pokoj. Môj otec mal astie. Vyhodili ho zo strany ete ako kandidáta take èlenom strany nikdy nebol. Súdruhovia
ho podrobili na schôdzi v bábkovom divadle
ostrej kritike. Sedel síce vzorne vpredu - v
prvom rade, ale poèas schôdze vdy tvrdo
zaspal a chrápal tak nahlas, e ruil jednotlivé
referáty a koreferáty o budovaní astnej budúcnosti. Ete raz zaspí, Béla, a pôjde zo strany von! upozoròoval ho predseda ulièného
výboru Vitálo. Tatko bol zmorený z keftu
(kaviareò sme otvárali o tretej ráno kvôli bohémom z barov...) - a tak vyletel zo strany nadobro. Mal som astie. Kaviareò mu komunisti
tak èi tak po Víaznom februári vzali a teraz sa
môem chváli, e môj tatko nebol komunista.
Hoci - teraz u viem svoje, e svojím zaloením sme na Slovensku komunisti vetci!
V tom roku 1948 preívala Bratislava vládu
robotníckej triedy tak trochu operetne. Vade
boli nápisy ZDRAVÍME PRÁCI ÈES a
OSLOVUJEME SA: SÚDRUH, SÚDRUKA. Obyvate¾stvo si z príkazov nových plánov tátu robilo bohapustú srandu. U vtedy
vznikali slogany typu: Èes práci - a robote
pokoj, Pochválen buï, súdruh Jei Kristus
atï. V roku 1948 ete bola krutovláda bo¾evikov zdanlivo ïaleko, preïaleko. Boli sme
ïaleko od Moskvy. Ale pribliovali sme sa. V
kole sme nadene zaèali napodobòova pedagóga Makarenka. Pred vyuèovaním sa trieda
postavila do pozoru a týdenník podal vojenské hlásenie uèite¾ovi: Súdruh uèite¾, II. A
trieda je pripravená na hodinu prírodopisu v
poète 34, dvaja chýbajú, piati nie sú pripravení... Hlásenie podáva týdenník Proèka. Uèite¾ zavelil pohov, sadnú a uèili sme sa. Ete
zatia¾ nosil darèeky Jeiko, ale Dedo Mráz sa
u na Kamèatke balil na cestu. Bratislavèania
pozorovali èinorodých komunistov blahosklonne. Boli tisícpercentne presvedèení o
tom, e keï nie v marci, tak v apríli prídu
Amerièania a bude poriadok. Pribúdalo vak
stopercentne presvedèených komunistov. Hlásali chudobu, rovnos - najradej by postavili
na námestie kade, do ktorých by obèania
pohádzali vetok svoj majetok (aj hodinky a
prstene) ako za husitských èias v meste Tábor.
V kinách ili americké vojnové filmy Konvoj
do Murmanska, Pä Sullivanov a zaèali sa
objavova Stalinove dobrotivé portréty. Nad
Bratislavou sa stmievalo.

Staromestské noviny 11. júla 1996.

Bolesti hlavy
verzus migréna
HIPPOKRATES
Kadá opakovaná boles hlavy musí
by vyetrená neurológom a adekvátne lieèená.
Boles hlavy môe vzniknú ako následok iného ochorenia a spravidla s jeho
vylieèením aj vymizne. Samostatné bolesti hlavy predstavujú skupinu ochorení,
ktoré treba starostlivo vyetri a adekvátne lieèi. Inak sa pristupuje k lieèbe
bolestí hlavy vzniknutých následkom
poruchy krènej chrbtice, inak pri zápale
nervu. Migrény predstavujú len èas zo
vetkých prípadov bolestí hlavy. Diagnostika migrény má svoje prísne kritériá
a lieèi sa pecificky. Hippokrates ponúka
kompletnú diagnostiku a lieèbu bolestí
hlavy na vysokej úrovni.

Sídlo:
Poboèka:

túrova 11, 811 02 Bratislava, tel.: 5296 5330, fax: 5296 5332
office@reas.sk, www.reas.sk
Kúpe¾ná 5, 811 02 Bratislava, tel./fax: 5443 4318

Prenájom BYTY/DOMY/PRIESTORY:
Raèianska - 2,5 i., nezar., 65 m2, kompl. zrekontr.
15.000 Sk
Nábr. a.g. L.Sv. - 3 i., nezar., 100 m2, zrekontr., 3 loggie, gará 1.100 EUR
Karadièova - 3 i., zar., podkrovie, novost., 126 m2, terasa
1.300 EUR
Seberíniho - 3 i., nezar., 100 m2, novost., 7.p./7, loggia, terasa 22.000 Sk
Wolkrova - 4 i., nezar., 80 m2, 5.p./8, balkón, èiast. zrekontr.
14.000 Sk
zaè. Petralky - kanc. pr. v rod.dom, 50 m2, samostat. vstup
12.000 Sk
Slivková - RD, 430 m2, 2 garáe, krb, 4 á záhrada, tiché prostr. 3.000 EUR
3.000 EUR
Staré Grunty - luxusný RD, 350 m2, terasa 60 m2, 2 garáe
Jarovce - 2 podla. nezar. RD, 150 m2, novost., gará, záhrada 40.000 Sk
Sabinovská - kanc. priest., 54 m2, 2 kancelárie, prízemie 4.815 Sk/m2/rok
Krína - obch. pr., 111 m2, 2 výklady, dlaby, nie retaurácia 6.900 Sk/m2/rok

ROLETY:

- drevené, plastové, hliníkové

Balkóny, mree,
zamoènícke práce

l

SIZA

výroba l predaj l servis

Pochodil celé Slovensko, bol v Amerike
i Prahe, ale doma je v rodnom Poprade
Keï odiiel z hokejového Slovana tréner Milo Øíha, funkcionári z Tehelného po¾a si vytypovali viacerých potenciálnych kandidátov na jeho post.
Medzi prvými padlo meno Július upler. Ten najskôr podobné úvahy odmietal, koncom apríla 2002 sa vak vetko
definitívne rozuzlilo a novým kormidelníkom èerstvých majstrov Slovenska sa
stal tréner, ktorého hokejové osudy boli
dlho zviazané najmä s Trenèínom.
Bezprostredne po podpísaní zmluvy Július
upler priznal, e neoèakáva veobecne
pozitívne reakcie. Tvrdil: ,,Nie vetci prijali u môj odchod z Popradu do Mikuláa èi
neskôr z Trenèína do Koíc, ale po mesiacoch strávených v Bratislave môe spokojne kontatova: ,,Èas otupil podobné
ostré odmietania. Najmä doma, pod Tatrami, pochopili, èo obnáa hokejový a trénersky ivot. Kormidelníka z Popradu,
ktorý najväèia úspechy al pri Váhu, si
pôsobenie pri Dunaji pochva¾uje ,,Cítim
sa tu príjemne, take jediné, èo ma mrzí, sú
návtevy. Pamätám sa, ko¾ko ¾udí tu cho-

dievalo na hokej kedysi a len ako sa to
porovnáva so súèasnosou. Chápem vak,
e to nesúvisí iba s hokejom, je iná doba,
¾udí zaujímajú iné veci. Aj preto si rád
zaspomínam na èas spred tridsiatich
rokov, bolo stále nabité, tudenti vedeli
hlavne na céèku rozpáli atmosféru.
Július upler má právo porovnáva, do
Slovana toti priiel prvý raz u v roku
1970: ,,Zaèal som tu tudova a súèasne aj
hráva za Slovan. V jeho kabíne vtedy
sedávali také hviezdy ako Nedomanský,
Kuela, Tajcnár, Mrukvia. Jednoducho èo
hráè, to pojem. Bol to ozaj ve¾ký Slovan a
ja som rád, e som ho hráèsky zail.
Samotnú Bratislavu je vak ako porovnáva: ,,Vtedy som mesto ani ve¾mi nezail. Chodieval som do koly, na tréning, len
zriedkavo sme sa dostali niekam inam. So
spoluhráèmi sme sa najèastejie vyberali
do retaurácii v Palace, kde sa starali o
nau výivu a stretávali sme sa v nej napríklad s futbalistami Interu, trebárs s Lacom
Petráom a ïalími. Dnenú Bratislavu
povauje za úplne iné mesto: ,,Moderné,

pekné. Je to európske mesto, v ktorom sa
u ije úplne ináè. Aj dnes tu mám nieko¾ko ob¾úbených miest, kam sa rád vyberiem na dobrú veèeru, ale radej ich nebudem menova, aby sa ostatní neurazili,
usmieva sa Július upler a spresòuje: ,,Ná
program je vak dos nabitý, take èasu na
podobné vychádzky nemáme ve¾a.
S orientáciou po hlavnom meste nemá
problémy: ,,Autom som ete nezablúdil.
Skôr sa mi stáva, e neviem, kde sa
nachádza urèitá ulica, naposledy to bolo
napríklad pri Technickej. Neporadili mi
ani taxikári, tak som ju musel h¾ada na
internete.
Aj keï Július upler trénoval v Poprade,
Liptovskom Mikulái, Koiciach, Trenèíne, Amerike, Prahe, nepovauje sa za svetobeníka: ,,Vade si síce zvyknem ve¾mi
rýchlo, najmä vïaka hokeju, ale doma
som naozaj iba v rodnom meste - v Poprade. V òom mám svoj dom a keïe som
si ho postavil naozaj svojpomocne, len
tam môem poveda - tu som naozaj
doma!
(mm)

cova na popud obyvate¾ov správca
domu. Súdny znalec zistil, e stavebník
sa odchýlil od schváleného projektu a pri
výstavbe vychádza z chybných výpoètov.
Pri prehliadke pôvodných bytov na Trenèianskej zistil trhliny v stenách a na stropoch a iné deformácie, svedèiace o tom,
e pôvodná kontrukcia domu je preaená. Znalec dokonca kontatoval, e bezprostredne hrozí naruenie piliera v jednom z bytov. Preloené do ¾udskej reèi,
desiatky ton váiaca nadstavba nato¾ko
preauje nosnú kontrukciu domu, e
hrozí jeho zrútenie.
Ako nás informoval predstavite¾ výboru
vlastníkov bytov Roman Milec, stavebný
úrad na základe spomínaného znaleckého
posudku u predtým uloil stavebníkovi
povinnos vypracova oponentský posudok. Stavebník si túto povinnos splnil,
ale oponentský posudok len potvrdil
závery prvého posudku. Preto stavebný

úrad zakázal stavebníkovi pokraèova vo
výstavbe. Samozrejme, nebezpeèenstvo
hroziace z preaenosti nosných prvkov
kontrukcie domu tým nepominulo.
Dozvedeli sme sa tie, e ete 21. novembra minulého roku právny zástupca vlastníkov bytov na Trenèianskej ulici èíslo 48
a 56 podal na Okresný súd Bratislava II
návrh na nariadenie predbeného opatrenia, ktorým sa výstavba nadstavby pozastavila. Zaèiatkom decembra dostal právny zástupca z tohto súdu vyjadrenie, e z
dôvodu miestnej nepríslunosti súdu (s
poukázaním na bydlisko odporcu) sa vec
postupuje na ïalie konanie. Inak povedané, súd sa návrhom nemienil zaobera.
Návrh na zastavenie výstavby priiel príli neskoro, pretoe nadstavba je u takmer dokonèená. V tejto situácii ani obyvatelia domu príli neveria, e by v tejto
fáze nejaký orgán nariadil odstránenie
stavby.
(lau)

AKO SA VEDIE ZAPOJENÝM KOLÁM?
(stav k 31. 1. 2003)

Generálny
investor Bratislavy

príspevková organizácia
Rezedova 1, 827 99 Bratislava 27

vypisuje v súlade s §4 zákona è. 313/2001 Z.z.
o verejnej slube výberové konanie na pozíciu

vedúci zamestnanec
na oddelenie organizaèných
a ekonomických èinností

Podmienky: V ekon., resp. práv., odborná prax
min. 3 roky v oblasti, bezúhonnos, ovládanie PC
Pracovná náplò: rozpoètovanie, financovanie,
personalistika, odmeòovanie
V riadiacej èinnosti informatika, správa majetku a
pomocných sluieb, úètovníctvo.
Nástup: 1. 3. 2003
iadosti s profesijným ivotopisom a dokladom
o vzdelaní posielajte najneskôr do 25. 2. 2003.

1.
3.
2.
4.
5.
6.
7.
8.
9. -20.
9. -20.

Z Tupolevova 20
Evanjelická Z Palisády 57
Z Ruová dolina 29
Z Malokarpatské nám. 1
Z Komenského Majerníkova 60
Z Nobelovo nám. 6
Z M.C. Sklodowskej 1
Z Batkova 2
Z A. Dubèeka Majerníkova 62
Cirkevná Z Beòadická 38/A

20 000
14 000
10 000
6 700
11 500
8 257
2 000
1 000

48,90
37,80
28,30
21,50
19,80
17,30
7,00
3,10
-

9. -20.
9. -20.
9. -20.
9. -20.
9. -20.
9. -20.
9. -20.
9. -20.
9. -20.
9. -20.

Z Biskupická 21
peciálna Z Hálkova 54
Z Hálova 16
Z Lachova 1
peciálna Z Karpatská 1
Z Nejedlého 8
Z Borodáèova 2
Z Vazovova 4
Súkromná Z Zlatohorská 10
Z eleznièná 14

-

V tabu¾ke je celková nazbieraná suma a priemer na jedného iaka v Sk, ktorý urèuje poradie kôl.
Zapojené základné bratislavské koly zbierajú pre seba finanèné prostriedky na konkrétny úèel (poèítaèe, basketbalové koe,
výlet...) Devä najúspenejích, ktoré získajú v prepoète na jedného iaka najviac financií, si rozdelí finanènú prémiu v hodnote
300 000 Sk. Ak ste sa aj vy rozhodli podpori niektorú zo zapojených kôl, môete tak urobi na:

Komunitná nadácia Bratislava, Suché mýto 19, 811 03 Bratislava

è. ú. : 1100 920 503/8130, Citibank (Slovakia) a.s., variab. symb. je IÈO koly, ktorej chcete darova.

Poradíme vám aj na tel. 02/5441 9995 a www.mojaskola.sk

Do Slovana sa
z Moskvy vrátil
Zsolt Hornyák
BRATISLAVA
tvrtok 6. februára bol posledným
dòom, keï si slovenské prvoligové
mustvá mohli zaregistrova posily pre
jarnú èas súae. Najaktívnejie si
poèas zimy poèínali práve dva bratislavské kluby - Petralka a Slovan.
Zatia¾ èo vak tím z pravého brehu
Dunaja mal v posledných dòoch vetko
jasné, belasí doahovali niektoré príchody a na poslednú chví¾u. Práve ten
závereèný úlovok vak znamená pre
káder Duana Radolského celkom slunú
kvalitu, pretoe na Tehelné pole sa vracia
Zsolt Hornyák, bývalý hráè Slovana,
Koíc, Interu a Dinama Moskva. Práve
Hornyák bol vak pred týdòom miernej
potupy lídra najvyej slovenskej futbalovej súae. Radolského zverenci toti
pod¾ahli v prípravnom stretnutí na praskej Letnej Sparte 0:4. Hneï nato odleteli belasí na sústredenie na Cyprus,
kde, veríme, nájdu lepiu formu, ne s
akou sa prezentovali v Prahe... (mm)

Basketbalový
Inter posilòuje

Nadstavbu na Trenèianskej pozastavili,
ohrozenie statiky domu vak stále trvá
RUINOV
Stavebný úrad minulú stredu vydal
zákaz ïalej realizácie nadstavby na
obytnom dome na Trenèianskej ulici
èíslo 48 a 56. Nebezpeèenstvo z nadstavby, ktorá ohrozuje statiku domu,
tým vak nepominulo.
Ako sme informovali v poslednom minuloroènom vydaní naich novín, na spomenutom dome vyrastá dvojpodlaná nadstavba. Obyvatelia boli od zaèiatku proti
výstavbe, ktorá sa zaèala realizova za
sporných okolností. Výstavbu sprevádzali mnohé okolnosti, ktoré spôsobovali a
ïalej spôsobujú obyvate¾om domu
nemalé problémy. Nelo len o sústavný
hluk, ale aj o to, e stavebník zruil
pôvodnú spoloènú televíznu anténu a vetracie komíny a po prácach na streche
zaèalo obyvate¾om zateka do bytov.
Ete závanejia skutoènos vyplynula zo
znaleckého posudku, ktorý nechal vypra-
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BRATISLAVA
Basketbalový Pezinok zail v úvode
novej sezóny riadne zemetrasenie.
Po odstúpení hlavných sponzorov sa na
suveréna posledných ligových sezón
vrhli mustvá zo Slovenska, ale aj zahranièia, aby postupne zaèali rozobera
káder, ktorý úspene pôsobil aj na zahranièných palubovkách. Bokom nezostal
ani bratislavský Inter a pred týdòom sa
jeho funkcionárom podaril celkom sluný úlovoék, keï na Pasienky pritiahli
pivota Ondreja oku, odchovanca ilinského basketbalu. Slovenský reprezentant si obleèie lto-èierny dres do konca
sezóny a interisti budú ma právo opcie
aj na ïalí rok. Dvadsatyriroèný oka
mal prís do Bratislavy spoloène s Lukjancom, ten vak dal na poslednú chví¾u
prednos zahranièiu.
(mm)

Karol Kuèera
vyhral turnaj
BRATISLAVA/WROCLAV
Slovenský tenista Karol Kuèera
koneène znovu vyhral. Nie zápas, ale
dokonca turnaj.
Podarilo sa mu to na challengerovom turnaji vo Wroclave, kde vo finále zdolal
Rusa Kunicyna 6:2, 6:1. Karol si tak z
Po¾ska odniesol 21 600 dolárov plus 100
bodov do rebríèka a naznaèil, e nový
rok by predsa len mohol by o nieèo
úspenejí ako vlaòajok. Potvrdi to
mohol u na najbliom turnaji v Marseille.
(mm)

BAZÁR
ustekova 9 (na terase), Bratislava - Petralka

VYKUPUJEME - PREDÁVAME
nábytok, domáce spotrebièe, sklo, porcelán, elektro
portové potreby a velièo iné
Tel. : 02/6231 7748

Dám do prenájmu

kompletne vybavený
podkrovný priestor 112 m2
v Bratislave - Staré Mesto
Kontakt tel. 5441 1893
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Apokalypsa
po fínsky
HUDBA
Málokedy sa na koncerte stretnú fanúikovia tvrdej hudby s milovníkmi sláèikových nástrojov. Niè vak nie je
nemoné - slávna fínska formácia
Apocalyptica po pár rokoch opä zavíta do Slovensko. Bratislavský koncert
sa zaène 25. februára o 20.00 v priestoroch PKO.
Kvartetu èelistov s klasickým hudobným
vzdelaním sa podarila jedineèná fúzia
dvoch celkom odliných zvukových svetov: vánej hudby so ivelným rockom.
K prvým nahrávkam s adaptáciami metalových hitov aj vlastnou tvorbou sa
odhodlali v roku 1993 a úspech v podobe
státisícov predaných albumov èi preplnených koncertných sál na seba nenechal
dlho èaka. Popularita Fínov Eicca Toppinena, Maxa Lilja, Paava Lotjonena a
Perttua Kivilaaksoa prekroèila hranice
ich domoviny a v súèasnosti môu podmanivú a energickú ou vidie diváci vo
viac ne dvadsiatich krajinách. O tom, e
violonèelo je univerzálnym nástrojom a
heavymetalové aranmány sa zaobídu
bez gitaristu èi bubeníka, sa tak môu
presvedèi aj návtevníci bratislavského
vystúpenia.
(bd)

Démon vo
Véèku
DIVADLO
V-divadlo vzniklo v novembri minulého roku vo V-klube na Námestí SNP. V
pondelok 17. februára o 19.00 pozýva
divadelnú obec na premiéru hry
Démon s podtitulom Vyzliekanie postáv
do slov, v ktorých sú sami sebou.
Zdrojom inpirácie pri tvorbe scenára sa
pre Janu Liptákovú stali poviedky Márie
Bátorovej, take v súvislosti s premiérou
sa hovorí o pecifikách enského poh¾adu
na svet. Pevné kontúry príbehu o kríze
jedného manelstva vyznaèil Branislav
Matutin, mladý reisér z Divadla Andreja Bagara v Nitre. Rolu rodièov prijali Eva
Pavlíková s Jánom Gallovièom, deti stvárnili Veronika Senciová a Milan Ondrík.
Ïalou príleitosou na navtívenie predstavenia Démon je 23. február.
(bd)

najbliie vyjdú 27. 2.

Kam za kultúrou?

Fimfárum Jana Wericha alebo pä animovaných poviedok Aurela Klimta a Vlasty Pospíilovej u aj v naich kinách (FK
Nostalgia: 14. 2. o 16.30, UCI Palace Aupark: 16. 2. o 22.00)

Filmový Febiofest je v plnom prúde
FESTIVAL
Filmové kluby IC.SK, Nostalgia, 901 a
Mlados spolu s Èeským centrom a
UCI Palace v Auparku u od zaèiatku
týdòa preívajú neobvyklý nápor
návtevníkov. Bratislavská èas jubilejného desiateho roèníku medzinárodnej
prehliadky filmu televízie a videa Febiofest 2003 sa toti zaèala v pondelok 10.
2. a potrvá a do 17. 2.
Keïe aisko Febiofestu spoèíva v ÈR,
slovenská èas festivalu pod vedením
Petra Dubeckého znovu pribliuje najmä
filmové novinky naich najbliích susedov. Väèina èeských tvorcov, z ktorých
niektorí uviedli èi ete uvedú svoje snímky aj osobne, patrí k mladej generácii.
Lásku shora nájdeme na konte experimentátora Petra Mareka, Karel Spìváèek

v debute Brak rozohráva postmodernú hru
s niími ánrami. Martin Mareèek a jeho
Hry prachu zase nastavujú zrkadlo emóciám okolo antiglobalistických demontrácií a jeden z najoriginálnejích mladých èeských animátorov Aurel Klimt sa
spolu s Vlastou Pospíilovou rozhodol
bábkarsky oivi postavièky z poviedok
Jana Wericha v celoveèernom projekte
Fimfárum. Trpká komédia Musím tì svést
Andrey Sedláèkovej je u dokonca nominovaná na Èeského leva a v Bratislave
bola uvedená za úèasti Ivany Chýlkovej.
Aktívni vak boli v minulom roku aj starí reiséri: slovenskú predpremiéru zaznamenali Lesní chodci Ivana Vojnara, Zdeòek Tyc naèrel do rómskej problematiky
snímkou Smradi a nekompromisná legenda dokumentu Karel Vachek skúma pono-

vembrovú spoloènos tvorhodinovou
sondou Kdo bude hlídat hlídaèe? Dalibor
aneb klíè k chaloupce strýèka Toma.
Ïalie z desiatich sekcii si tentoraz vímajú súèasné dianie v nórskej a po¾skej
kinematografii, èi naèrtávajú portrét alírskeho reiséra Mohameda Chouikha.
Dokument Martina ulíka podfarbil retrospektívu filmov Pavla Juráèka, irou
verejnosou dodnes nedoceneného tvorcu
èeskej novej vlny 60. rokov. Zaspomína
si môete aj na vestrannú osobnos Júliusa Satinského vïaka celej sekcii venovanej jeho hereckému umeniu. A napokon to, èo je nezaradite¾né, extravagantné
a s humorom konvencie búrajúce, ponúkajú Div(n)é videofilmy premietané
zadarmo v Èeskom centre (14. 2. a 17. 2.
od 17.00).
Bohu Dúbrava

Obraz doby: socialistický realizmus 1948-63
VÝSTAVA
Ôsmeho februára bola v Mirbachovom paláci Galérie mesta Bratislavy
sprístupnená prehliadka Socialistický
realizmus na Slovensku v rokoch
1948-63. Reakcie na historický prierez
umeleckou tvorbou najtemnejích
rokov komunistického reimu sú, pochopite¾ne rozporné.
Jedna z èastých otázok znie: môeme
ete hovori o umení? A preèo vôbec
prezentova diela autorov, ktorých
morálne kvality sú prinajmenom spochybnite¾né? Hoci iná cesta ne pri-

spôsobenie sa normám socialistického
realizmu bola pod¾a kurátora výstavy
Ivana Janèára v zaèiatkoch totality len
ako predstavite¾ná, po verejnom odsúdení stalinského kultu osobnosti po roku
1956 znamenalo prisluhovanie ideológii
skôr pohodlnú cestu umelca-remeselníka
na výslnie beztriednej spoloènosti.
Prvoradou úlohou umenia sa miesto slobodného tvorivého rozletu stala samo¾úba oslava èi propagácia straníckych mylienok medzi irokými masami. Námet
preto musel by jednoducho a realisticky
stvárnený, aby mohol by ¾ahko rozpo-
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znate¾ný. To by vak nemal by dôvod
na tabuizáciu súdobej oficiálnej tvorby:
estetickú funkciu po rokoch nahradila
dokumentárna a obraz doby by bez kàèovito optimistických portrétov drustevníkov, robotníckych idýl èi zväzáckych
schôdzí koniec-koncov nebol úplny.
Diela Jána Kulicha, Rudolfa Pribia,
Jozefa turdíka, Michala Staudta, Petra
Matejku, Dezidera Millyho, tefana
Bednára, Ladislava Gudernu a ïalích
autorov môete v Mirbachovom paláci
GMB vidie do 16. marca.
Bohu Dúbrava

n 14. 2. o 19.30 sa v DK Lúky predstaví
skupina Stares (exWhite Noise).
n 16. 2. o 10.30 v Mirbachovom paláci
GMB organizuje Hudobné centrum koncert J. Podhoranského (violonèelo) a I.
Gajana (klavír).
n V Galérii Nova na Batovej 2 je intalovaná výstava Juraja Èuteka.
n Od 18. 2. do 2. 3. sa uskutoèní v Primaciálnom paláci 6. roèník medzinárodného
hudobného festivalu Mozartov týdeò.
n SNG pozýva na nasledujúce doèasné
výstavy: Slovenské vizuálne umenie
1970-85 (Esterházyho palác), Neznámy
stredoeurópsky rezbár: Madona (Vodné
kasárne). V rámci cyklu sprievodných
podujatí sa 26. 2. o 17.00 v Esterházyho
paláci uskutoèní diskusný veèer na tému
Umenie a ideológie.
n V Zimnej záhrade Slovenského národného múzea môete navtívi medzinárodnú prehliadku Salón európskej karikatúry.
n 20. 2. o 19.00 v Miestnom kultúrnom
centre na kolskej 2 predstaví Divadlo
Ívery hru J. Suchého Elektrická bomba.
n 20. 2. o 20.00 sa v petralskom klube Za
zrkadlom zaène veèer world music so
skupinami Natalika a Pressburger Klezmer Band.
n GMB ponúka doèasné expozície: Stará
Bratislava oèami Milana Dobea, Umenie
socialistického realizmu na Slovensku
(obidve Mirbachov palác). V Pálffyho
paláci môete vidie výstavy S. Ilavský:
Asociaèný experiment Sokol (do 16. 2),
Christmas (do 16. 2.), Blanka Votavová,
¼ubomír Ïurèek (od 27. 2.), Permanentný
romantizmus (od 25. 2.).
n 23. 2. o 19.00 uvedie túdio 12 na Jakubovom námestí 12 premiéru pásma hier S.
Becketta: Skica pre rozhlas, Nie ja a
Vtedy.
n 27. 2. bude v CC Centre na Jiráskovej 3
otvorená výstava M. Piaèek: Escape spojená s projekciou filmu Training - vlak s
umením.
n 28. 2. o 19.30 bude v Istropolise koncert
súboru Diabolské husle so panielskou
flamenco formáciou Bettina Castano.
n V Café Gallery Parnas na Panskej 12 je
od 15. 2. sprístupnená výstava Peter Coss:
Interno.
n 28. 2. o 19.00 bude v túdiu 12 na Jakubovom námestí prednáka F. G. Grandeho
o súèasnej panielskej dráme.
n V K.F.A. Gallery na Karpatskej 11
môete od 25. 2. vidie expozíciu najnovích trendov v nábytkovom dizajne s
názvom Sit down, please.
n V galérii úitkového umenia a dizajnu
K.GALLERY na Ventúrskej ulici je výstava Kataríny Rusnákovej perk a fantázia.
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UÏite si mimoriadne záÏitky v Aute roka 2003! Nov˘ Renault Mégane vám uÏ v základnej v˘bave ponúka 6 airbagov, pri 3-dverovom modeli
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Vel Satis 3,0 dCi V6 INITIALE, r. v. 2002, 18.000 km

pôv. cena : 2.020.000,- teraz : 1.750.000,-

Avantime 3,0 V6 24v PRIVILÉGE, r. v. 2002, 12.000 km

pôv. cena : 1.880.000,- teraz : 1.650.000,-

Laguna 3,0 V6 24v PRIVILÉGE, r. v. 2001, 24.000 km

pôv. cena : 1.280.500,- teraz : 930.000,-

Scénic 1,9 dTi AIR, r. v. 2002, 8.000 km

pôv. cena : 706.500,-

teraz : 620.000,-

Scénic 1,9 dTi AIR, r. v. 2002, 7.000 km

pôv. cena : 761.400,-

teraz : 675.000,-

Thália 1,4 16V Expression, r. v. 2002, 12.000 km

pôv. cena : 419.600,-

teraz : 370.000,-

Thália 1,4 16V Expression, r. v. 2002, 7.000 km

pôv. cena : 417.600,-

teraz : 380.000,-
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