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Bratislava si
pripomenie
korunovácie

O predaji
vodární mesto
neuvažuje

STARÉ MESTO
Mestská časť Staré Mesto pripravuje
na 5. a 6. septembra kultúrno-spoločenské podujatie pod názvom Kráľovské mesto Bratislava - miesto zjednocovania národov. Chce ním pripomenúť prvú bratislavskú korunováciu
spred 440 rokov, keď v Dóme sv. Martina za uhorského kráľa korunovali
Maximiliána Habsburského.
„Zámerom projektu je aktívne sa podieľať na zjednocovaní národov v Európskej únii, objavovať a pripomínať si spoločnú históriu a hľadať spoločné cesty
kultúrnej spolupráce,“ povedal o cieľoch
osláv starosta Starého Mesta Peter Čiernik. Na korunovačné oslavy pozýva aj
predstaviteľov stredoeurópskych korunovačných miest Viedeň, Budapešť, Székesfehérvár, Praha, Krakov, Norimberg a
Frankfurt. Program osláv vyvrcholí v
sobotu 6. septembra korunováciou v
konkatedrále a slávnostným sprievodom
po korunovačnej ceste.
Súčasťou korunovačných slávností bude
aj Deň prešporskej štrúdle. Staromestské
kaviarne a reštaurácie, ktoré majú vo
svojom sortimente štrúdľu, budú môcť
jej chuť nechať zhodnotiť širokej bratislavskej verejnosti. Tá svojím hlasovaním určí, ktorá štrúdľa je najlepšia, a rozhodne, kto získa titul Štrúdľa roka 2003.
Staromestské reštauračné zariadenia,
ktoré majú záujem zúčastniť na súťaži
o Štrúdľu roka 2003, nech sa prihlásia
na telefónnom čísle 0903 223 366 alebo
e-mailom na adrese hovorca@staremesto.sk.
(pp)

BRATISLAVA
Vstup strategického investora do Bratislavskej vodárenskej spoločnosti
(BVS) momentálne nie je aktuálny.
Potvrdil nám to bratislavský primátor
Andrej Ďurkovský. Snahou súčasných
akcionárov je predovšetkým zabezpečiť, aby nedošlo k prudkému nárastu
cien vodného a stočného.
Pripomeňme, že BVS vznikla z bývalého
štátneho podniku Vodárne a kanalizácie
Bratislava, bývalého odštepného závodu
Západoslovenských vodární a kanalizácií Bratislava - vidiek (územie okresov
Senec, Pezinok a Malacky), bývalého
odštepného závodu Senica a výrobnoprevádzkového strediska diaľkových
vodovodov Šamorín. Mesto Bratislava
ako hlavný akcionár (vlastní 59 percent
akcií) pripravuje zvolanie valného zhromaždenia, na ktorom sa ujme svojich
akcionárskych práv. Valné zhromaždenie
sa uskutoční pravdepodobne koncom
augusta a malo by na ňom dôjsť k zásadným personálnym zmenám v predstavenstve a v dozornej rade BVS. Po valnom
zhromaždení budú prijaté kroky smerujúce k vybratiu subjektu, ktorý v BVS
vykoná hĺbkový audit. Ten by mal priniesť presnú odpoveď na otázku, v akom
stave sa spoločnosť nachádza a aké má
byť jej fungovanie v budúcnosti. Podľa
primátora Bratislavy Andreja Ďurkovského by mala BVS naďalej ostať komunálnou spoločnosťou pod kontrolou
súčasných akcionárov a nemala by sa
dostať do rúk súkromného sektora. Rovnaký názor podľa neho zastávajú aj
minoritní akcionári. Primátor nepochybuje o tom, že samospráva dokáže efektívne spravovať majetok vodárenskej
spoločnosti.
Podľa pôvodných predstáv mala BVS
vlastniť infraštruktúru vodární a prevádzku mala zabezpečovať medzičasom založená Prevádzková vodárenská spoločnosť
(PVS), ktorú by mohol odkúpiť strategický investor. Vstup strategického investora
nateraz nie je aktuálny, PVS momentálne
nevyvíja žiadnu činnosť, o jej budúcnosti
sa však rozhodne až po vykonaní spomenutého hĺbkového auditu.
Za závažný problém označil A. Ďurkovský situáciu na vidieku, ktorý je z hľadiska technickej infraštruktúry aj z hľadiska
zdrojov značne zanedbaný a bude si
vyžadovať nemalé investície, predovšetkým na Záhorí. Vstup silného investora
však nie je jedinou cestou na získanie
potrebných finančných zdrojov, v prípade potreby do úvahy prichádza aj čerpanie úveru.
Podľa vyjadrenia A. Ďurkovského
základnou úlohou je zabezpečiť, aby
nedošlo k prudkému, skokovému nárastu
cien vodného a stočného - pokiaľ by k
zvyšovaniu malo dôjsť, malo by byť len
postupné.
(juh)

Dotácie na MHD
sa zatiaľ rušiť
nebudú
BRATISLAVA
Vládna koalícia upustila od zámeru
zrušiť dotácie zo štátneho rozpočtu na
mestskú hromadnú dopravu. Hrozba,
že lístky na MHD v Bratislave neúnosne zdražejú, tak bola zažehnaná.
Ako uviedol hovorca primátora Milan
Vajda, vedenie mesta toto rozhodnutie
koaličnej rady privítalo. „Týmto rozhodnutím bolo zažehnané hroziace zvyšovanie cien lístkov na MHD a z toho dôvodu ani nemáme prečo uvažovať o ich
zmenách,“ uviedol. V Bratislave sa teda
v blízkej budúcnosti neráta ani s razantným zvyšovaním cien cestovných lístkov
na MHD, ani so znižovaním objemu
dopravných výkonov.
Dotácie na MHD predstavujú pre
Dopravný podnik Bratislava až 35 percent zdrojov. V prípade, že by sa zrušenie
dotácií riešilo dereguláciou cestovného,
muselo by výrazne vzrásť, možno aj o
sto percent.
(lau, sita)

Takto by o niekoľko rokov mohla vyzerať nová časť nábrežia v zóne Pribinova.

VIZUALIZÁCIA - ReSpect

V zóne Pribinova vyrastie nové centrum
BRATISLAVA
Územie s pracovným názvom zóna
Pribinova by sa už o niekoľko rokov
malo premeniť na nové mestské centrum s výstavným bulvárom, veľkým
námestím, nábrežnou promenádou a
atraktívnymi budovami.
Pripomeňme, že mesto vlani v máji schválilo predaj pozemkov v zóne Pribinova
írskej developperskej skupine Ballymore
Properties. Táto skupina, ktorú na Slovensku zastupuje spoločnosť Realspektrum Dunaj, pozemky od mesta odkúpila
za 555 miliónov korún. Firma ReSpect,
ktorá zastupuje spomenutú spoločnosť i
írskeho developpera, v uplynulých dňoch
kompetentným orgánom predložila
podrobnú štúdiu, z ktorej sa možno
dozvedieť, čo všetko sa v zóne Pribinova
pripravuje. Pre bližšiu predstavu sa žiada

uviesť, že územie, o ktorom je reč, je zo
severu vymedzené Pribinovou ulicou, z
východnej strany práve budovaným
mostom Košická, z juhu nábrežnou hranou Dunaja a zo západu areálom ministerstva vnútra. Ide o mimoriadne atraktívny priestor - vari v žiadnej európskej
metropole nie je porovnateľný úsek nábrežia v natoľko exponovanej polohe priamo v centre mesta nevyužitý a nezastavaný.
Štúdia predpokladá, že hlavným prvkom
tohto územia sa stane priestor siahajúci
od novostavby SND po dunajské nábrežie, ktoré sa premení na jedno z najväčších bratislavských námestí. Výška
nových objektov bude rešpektovať existujúce stavby, navrhovaná bloková
zástavba by mala vytvoriť plnohodnotné
mestské prostredie. Časť územia od diva-

dla po most Košická sa premení na „bratislavské City“ s výškovými budovami v okolí existujúceho vyše stometrového
objektu Pressburgcentra vyrastú ďalšie
mrakodrapy. Pribinova ulica sa zmení na
atraktívny bulvár, na ktorom má byť veľa
zelene, veľký úsek nábrežia sa stane nábrežnou promenádou. Prístavný sklad
číslo 7, jediný pamiatkovo chránený
objekt na tejto rozľahlej ploche, má v
budúcnosti plniť kultúrnu funkciu.
V zóne Pribinova v dvoch etapách vybudujú objekty, v ktorých budú desaťtisíce
štvorcových metrov administratívnych a
obchodných priestorov, tisíce parkovacích miest, hotely, reštaurácie, galérie,
ale aj nadštandardné byty s výhľadom na
Dunaj. Ide nesporne o najambicióznejší
rozvojový projekt v celom meste. K téme
sa ešte vrátime.
(juh)

Poučili sme sa z minuloročných povodní?
Od povodní, ktoré ohrozili Bratislavu,
uplynul rok. O opatreniach, ktoré sa
odvtedy urobili, sme sa pozhovárali s
Pavlom VIRÁGOM z Povodia Dunaja.
- Po povodni v auguste 2002 Povodie
Dunaja urobilo zameranie dosiahnutej
úrovne hladiny vody Dunaja a priečnych
profilov koryta. Bol stanovený kulminačný prietok a vypracovaný aktuálny
výpočet úrovne maximálnych výšok
hladín Dunaja pre prietoky. Tie sú kritériom na navrhovanie protipovodňového
ochranného systému. Vlani v októbri sa
vykonali prehliadky zamerané na kontrolu protipovodňovej línie a plnenie povinností správcov a vlastníkov objektov v
dotyku s povodňovým nebezpečenstvom. V decembri výsledky prehliadky
prerokovala Krajská povodňová komisia
v Bratislave s prijatím konkrétnych opatrení a určením ich nositeľov.

Náš rozhovor
Aké opatrenia sa realizovali, resp.
budú realizovať?
- Na Povodí Dunaja bol spracovaný
návrh na zvýšenie bezpečnosti ochranných línií v Bratislave. Sú určené jednotlivé úseky a navrhnuté technické riešenia, ktoré sa budú realizovať v závislosti
od finančných zdrojov poskytnutých zo
strany štátu. Vlani bola ukončená prvá
etapa prác na rozšírení koryta Dunaja
pod Prístavným mostom na petržalskej
strane, druhá etapa je v súčasnosti blokovaná vlastníkom pozemkov dotknutých pripraveným riešením. V tomto
roku sa začne rekonštrukcia ľavostrannej
hrádze Dunaja pod Bratislavou a v súčasnosti sa robí prieskum protipovodňového
múra medzi Starým mostom a Novým

mostom. Súčasťou stavby mosta Košická
je aj preložka a výstavba protipovodňovej línie v úseku Pribinova - Prístavná.
Na úrovni štúdie je protipovodňová línia
v zóne Pribinova. V roku 2004 sa pristúpi
k rekonštrukcii hrádze medzi Starým
mostom a Novým mostom na petržalskej
strane a ak budú k dispozícii finančné
prostriedky aj k riešeniu iných pripravených úsekov.
Zmenil sa po vlaňajších povodniach
prístup k tejto problematike?
- Výrazne sa zlepšila spolupráca s orgánmi štátnej správy i samosprávy, najmä na
úrovni krajského úradu a magistrátu a ich
informovanosť o stave ochrany pred
povodňami a záujem o jej zlepšenie. Z
úrovne vlády je potrebné zabezpečiť
zdroje na plnenie programu Protipovodňovej ochrany SR do roku 2010.
Zhováral sa Juraj Handzo

Preèo po Dunaji
nepremáva
propeler?
BRATISLAVA
V uplynulých rokoch mnohí obyvatelia i návtevníci Bratislavy poèas sezóny vyuívali na prepravu z jedného
brehu Dunaja na druhý propeler. V
tejto sezóne vak nepremáva a jeho
budúcnos je otázna.
Dôvodom neuvedenia propelera do prevádzky v tejto sezóne bola potreba rozsiahlej rekontrukcie plavidla, ktorá je
finanène nároèná, uviedol Marek Povaan z divízie lodnej osobnej dopravy
spoloènosti Slovenská plavba a prístavy.
Ako dodal, mestské èasti Bratislava Staré Mesto a Petralka vyèlenili rovnakú sumu na dotáciu prevádzky propelera
ako v minulých rokoch. Tieto dotácie,
ak by sme ich èerpali, pokrývajú prevádzkové náklady len èiastoène. Keï k
tomu pripoèítame ostatné náklady a
náklady na rekontrukciu, návratnos
investovaných prostriedkov je aj v dlhodobom horizonte, pri cene, akú môeme
za tieto sluby úètova, nulová.
Nejasná ostáva odpoveï na otázku, èi
ete niekedy uvidíme propeler brázdi
vody Dunaja. Momentálne zvaujeme
viacúèelové vyuitie plavidla, avak
teraz je o tom ete predèasné hovori,
kontatoval M. Povaan.
(juh)

Na viacerých
uliciach sa
robia opravy

BRATISLAVA
Magistrátne oddelenie cestného hospodárstva zabezpeèuje od pondelka
21. júla opravu povrchu komunikácie
na Karadièovej ulici.
Opravujú povrch cesty na ¾avom priamom jazdnom pruhu na kriovatke ulíc
Karadièová - Mlynské Nivy - Dunajská
v smere od Záhradníckej ulice do centra.
¼avý priamy jazdný pruh je doèasne uzatvorený. Poruené ivièné vrstvy budú
odstránené a nahradí ich betónová zmes
Creteprint bez farebnej úpravy. Práce sa
skonèia 18. augusta.
Koncom júla sa zaèali práce aj na oprave
povrchu zastávky MHD na Limbovej
ulici v smere od Patrónky do centra.
Zastávka MHD bude presunutá na parkovisko pri nemocnici. Práca na oprave
vozovky budú skonèené 25. augusta.
V utorok 29. júla zaèali opravova
povrch Èernockého ulice. Práca je rozdelená do dvoch etáp. V prvej etape uzatvoria èas komunikácie na Èernockého
ulici v úseku od Kadnárovej po Hubeného. Po skonèení prvej etapy budú práce
pokraèova na úseku od Hubeného po
itnú ulicu.
(ver)

Spor o stavbu hypermarketu Kaufland
pri Chorvátskom ramene stále neutícha
PETRALKA
Diskusia o pripravovanej výstavbe
hypermarketu Kaufland pri Chorvátskom ramene neutícha. Na èlánok
Gaby Baranovièovej obhajujúci jeho
výstavbu, ktorý sme zverejnili v predchádzajúcom vydaní naich novín, reagovali obyvatelia Rovniankovej ulice.
Marcel Slávik, Ondrej Sák, Frantiek
Csefalvay, Mária Bohmová a Albeta
Pajchortová, obyvatelia Rovniankovej
ulice, ktorí sú organizátormi petície proti
výstavbe Kauflandu (doteraz sa pod òu
podpísalo 1155 obèanov), v liste, ktorý
nám poslali do redakcie, pripomínajú, e
bol poruený zákon. Zákon o posudzovaní vplyvov na ivotné prostredie, ako aj
stavebný zákon, ukladajú povinnos pri
zaèatí konania o umiestnení stavby predloi okrem iného súhlasné stanovisko
magistrátu a vykona zisovacie konanie, uvádza sa v liste. Argumenty, e sa
o tom rokuje, sú preto zavádzajúce, teraz
sa u nemá o èom rokova, takáto situácia nemala toti ani vzniknú. Navye nie
je pravdivé ani tvrdenie, e investor roko-

val s magistrátom a ministerstvom.
Magistrát kontatuje, e investor nedodal
potrebnú dokumentáciu a ministerstvo
kontatovalo, e investor neinicioval zisovacie konanie, prièom tieto povinnosti
mu u v èase zaèatia územného konania
ukladal zákon.
Autori listu ïalej pripomínajú, e obyvatelia Rovniankovej ulice sa pokladajú za
úèastníkov konaní týkajúcich sa ich
domov - aj územného konania. Chceme,
aby nám mesto a mestská èas prisúdila
postavenie úèastníkov v týchto konaniach, uvádzajú. Ide o naplnenie naich
ústavných práv. Tento ná názor podporuje aj nález Ústavného súdu SR è. II.02/22117 zo dòa 16. 4. 2003.
Ako ïalej pripomínajú, tatistiky ukazujú,
e v okolí nákupných centier sa zvýi kriminalita o zhruba 30 percent. Obyvatelia
na Rovniankovej ulici nesúhlasia s takouto implementáciou kriminality do ich okolia. Obchodná vybavenos Petralky je
dostaèujúca, prevyuje európsky priemer.
Navye 700 metrov od plánovanej stavby
hypermarketu sa nachádzajú tri iné hyper-

markety. Autori upozoròujú, e Chorvátske rameno je vodohospodárske dielo.
Myslíme si, e táto jeho funkcia je stavbou Kauflandu ohrozená. píu. Taktie
statika domov na Rovniankovej, s ktorou
u problémy skutoène boli, a do sfunkènenia ramena spustením vodného diela
Gabèíkovo. Pripomínajú, e teleso Chorvátskeho ramena sa stalo miestom výskytu vzácnych rastlín a hmyzu a podobne je
to aj s vyuívaním Jamy.
Pod¾a pisate¾ov listu aj toto územie obyvatelia vyuívajú na rekreáciu, port.
Prirodzene sa situácia vykrytalizovala
tak, e ¾udia tu chcú oddychovú zónu
zelene, ktorej je v Petralke aj tak málo.
V závere vyslovujú názor, e územný
plán nie je dogmatickým uèením, ale má
odráa potreby obèanov. Keïe
súèasná územnoplánovacia dokumentácia je, pod¾a nás, zastaraná, treba ju
zmeni, píu. Zmeni ju treba aj v tom
prípade, ak obyvatelia prísluného územia chcú jeho iné vyuitie. Územný plán
tu má by pre ¾udí a odráa ich potreby
a nie naopak.
(lau)

Budúcnos lunaparku je zatia¾ nejasná
PETRALKA
V uplynulých dòoch z Tyrovho nábreia zmizli kolotoèe a iné lunaparkové
atrakcie. Mesto h¾adá pozemky na
umiestnenie lunaparku na inej lokalite
v Petralke, vylúèené vak nie je ani to,
e sa objaví na pôvodnom mieste.
Odsunu doterajieho lunaparku predchádzali vleèúce sa spory mesta s jeho prevádzkovate¾om Karolom Bunèákom,
ktorý ho prevádzkoval od zaèiatku 90.
rokov na základe nájomnej zmluvy uzatvorenej s mestom. Mesto proti K. Bunèákovi viedlo viacero súdnych sporov,
okrem vypratania aj o úhradu nájomného,
napriek tomu odmietal pozemky opusti.
Zvrat nastal v súvislosti s nájomnou zmluvou na èas urèitý, ktorú mesto podpísalo
1. mája 2002 s firmou Emway Trading,
s. r. o., s cie¾om prevádzkova oddychový

a zábavný park, vrátane obèerstvovacích
sluieb. Na základe tejto zmluvy, s ktorou
sa súèasné vedenie mesta mohlo oboznámi a nieko¾ko týdòov po svojom nástupe do funkcie, opustil pozemok doterají
nájomca K. Bunèák.
Zmluva mesta s Emway Trading, s. r. o.,
je podpísaná do 30. septembra 2004,
uviedol hovorca primátora Milan Vajda.
V tejto chvíli je predèasné poveda, èi
hlavne mesto bude uvaova o predåení
zmluvy alebo nie. Nevieme to v tejto chvíli potvrdi ani vylúèi. Prioritne vak
mesto pod vedením námestníèky primátora Tatiany Mikuovej a v spolupráci s
petralskou samosprávou h¾adá iný vhodný pozemok na prevádzkovanie zábavného parku s príslunými slubami na úrovni moderného európskeho tandardu (ako
je napríklad Vidámpark v Budapeti alebo

Práter vo Viedni). Mesto u v minulosti
oslovili viaceré - prevane zahranièné subjekty s ponukou takejto investície.
Mesto by po územnoplánovacej stránke
chcelo tento zámer uzavrie do konca
roku 2003.
Ako nedávno vo vyjadrení pre médiá
uviedol predstavite¾ firmy Emway Trading, s. r. o., zábavný park by mohol by
aj na doterajom mieste na Tyrovom nábreí. Nevylúèil pritom ani monos, e by
mohli vzniknú dva takéto parky, èo by v
koneènom dôsledku viedlo k zániku
oboch. Budúcnos lunaparku je tak v tejto
chvíli otázna. Isté je len to, e Bratislava
ako jedna zo stredoeurópskych metropol
by mala ma na svojom území aj takéto
zariadenie, pochopite¾ne, na vyej úrovni, ako bolo to, ktoré na Tyrovom nábreí fungovalo v uplynulých rokoch. (lau)

Pozemky pod bytmi sa budú predáva
BRATISLAVA
Poslanci mestského zastupite¾stva
zobrali na vedomie informáciu o
postupnom predkladaní návrhov na
predaj spoluvlastníckych podielov
pozemkov vo vlastníctve mesta vlastníkom bytov za cenu pä korún za tvorcový meter.
Má sa tak dia s prihliadnutím na kompletnos iadosti a majetkovoprávny stav
pozemku. Dotýka sa to tých vlastníkov,
ktorí nadobudli byty do svojho vlastníctva
z vlastníctva bytového drustva. Magistrát
eviduje v súèasnosti viac ako 3500 iado-

stí o prevod spoluvlastníckeho podielu na
pozemku a ich poèet stúpa úmerne k
poètu prevedených bytov. Mestské zastupite¾stvo v predchádzajúcom volebnom
období u trikrát prerokovávalo návrh na
predaj pozemkov pod drustevnými
domami, návrh vak ani raz nezískal
dostatoèný poèet hlasov na prijatie uznesenia. Obec je vak pod¾a platných zákonov povinná previes vlastníctvo zastavaného a pri¾ahlého pozemku na vlastníka
bytu, ak vlastník o prevod poiada.
Cena zastavaného a pri¾ahlého pozemku
sa rovná najvyej výke roèného nájom-

ného za 1 tvorcový meter v zmysle zákona 182/1993, zistenej pod¾a osobitného
predpisu, z ktorého vyplýva, e v Bratislave je cena pozemku 5 Sk za tvorcový
meter, ktorú nemono prekroèi. Magistrát v súèasnosti pripravuje výber partnera na uskutoènenie tohto prevodu, ktorým by mala by firma so skúsenosami v
oblasti prevodu a predaja nehnute¾ností.
Predajom pozemkov pod drustevnými
bytmi si bratislavská samospráva splní
ïalí s¾ub, ktorí jej predstavitelia dali
obèanom Bratislavy v období pred komunálnymi vo¾bami v roku 2002.
(ver)
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Zelené mesto sa
tento rok konalo
aj v Petralke
BRATISLAVA
Sedemnásteho júla sa zaèal piaty roèník projektu Zelené mesto, ktorý potrvá do 3. augusta. K hlavným organizátorom projektu, spoloènosti Philip
Morris Slovakia a mestskej èasti Bratislava - Staré Mesto, pribudol nový
partner - magistrát.
Vlani zaznamenali organizátori projektu,
zameraného na skrálenie ivotného
prostredia, ve¾ký úspech, keï sa doò
aktívne zapojilo vye 300 obyvate¾ov
Bratislavy. V tomto roku sa symbolické
otvorenie projektu uskutoènilo v Horskom parku. Zástupcovia partnerov projektu tu za úèasti 74 zamestnancov vetkých troch subjektov postavili a otvorili
novú vstupnú bránu do areálu parku.
Novinkou je umiestnenie iestich tabú¾,
ktoré zlepia orientáciu v Horskom
parku.
Aj tento rok obyvatelia Starého Mesta
reagovali na výzvy iniciátorov projektu
a navrhli vhodné lokality na revitalizáciu. Odborné konzultácie a sadbový
materiál boli obyvate¾om poskytnuté
zdarma. Poèas 5. roèníka projektu sa
práce konali a ete sa konajú v 54 lokalitách. V tomto roku sa za pomoci tudentov prvý raz revitalizácia uskutoènila aj mimo územia Starého Mesta - na
Tyrovom nábreí na petralskej strane
Dunaja. Popri výsadbe asi 500 nových
kríkov pri Aréne tu pribudli aj nové
lavièky a koe na odpadky. Hlavné
mesto sa k projektu pridalo s ve¾kou
radosou, uviedol prvý námestník primátora Branislav Hochel, pod¾a ktorého
sa pre nábreie rozhodli preto, lebo je v
správe mesta. Úprava Tyrovho nábreia na pravom brehu Dunaja je súèasne
symbolickým dôkazom ivotaschopnosti tohto projektu.
Som rád, e projekt Zelené mesto
nachádza medzi obèanmi taký pozitívny ohlas, vyhlásil starosta Starého
Mesta P. Èiernik. Aj vïaka tomuto
projektu majú obyvatelia Starého
Mesta monos priamej úèasti na
vzh¾ade mestskej èasti. Ako dodal, v
tomto roku na miestny úrad prilo
dovedna 71 návrhov, z ktorých do projektu zapracovali 54. Na výsadbu pripravili vye 4000 sadeníc, z toho 17
vzrastlých stromov.
Úspený a uitoèný projekt Zelené
Mesto sa realizuje od roku 1999, prièom
prvé tri roky sa na òom podie¾ali iba tudenti. V priebehu prvých tyroch roèníkov projektu vye 600 ¾udí na vye 150
lokalitách v Starom Meste odpracovalo
dovedna viac ako 21 500 hodín. Pritom
upravili viac ako 70 kilometrov chodníkov a vysadili vye 7200 sadeníc a 30
stromov.
(lau)

Správy z podsvetia
STARÉ MESTO
NA MICKIEWICZOVEJ ULICI v
pohostinstve Corgoò sa strie¾alo. Pri
stre¾be priiel o ivot 50-roèný Milan,
ktorému do hlavy strelil 59-roèný Ján.
Vyetrovate¾ u obvinil Jána z vrady a
umiestnilho v policajnej cele s návrhom
na vzatie do väzby. Páchate¾ovi hrozí
trest a 15 rokov odòatia slobody, motív
jeho èinu nie je známy.
NA LAURINSKEJ ULICI dolo k
potýèke medzi tyrmi mumi. Spor vyvrcholil výstrelom, ktorý preletel výkladom cestovnej kancelárie, nezasiahol
vak nikoho. Po príchode na miesto èinu
boli zadraní dvaja zranení. Dosia¾
neznámi rusky hovoriaci mui s pouitím
strelnej zbrane napadli 32-roèného Lulzmiho. Chceli vraj od neho peniaze,
dôvod vak neudali. Damir, Lulzmiho
známy - Chorvát, mu priiel na pomoc.
Vtedy jeden z páchate¾ov vystrelil z bliie neurèenej zbrane, strela vak nikoho
nezasiahla. Lulzmil utrpel otras mozgu,
trnú ranu na èele s nezisteným èasom
lieèenia a jeho pomocník bol hospitalizovaný. Na mieste udalosti boli nájdené
dve zbrane.
NA PREDSTANIÈNOM NÁMESTÍ
okradli 30-roèného Júliusa z Banskej
Bystrice, ktorý sedel na lavièke a jedol.
Pristúpil k nemu neznámy mu, chytil ho
za ruku, vo ve¾kej rýchlosti mu odopol
hodinky znaèky Casio a utiekol. Neznámy páchate¾ sa dopustil trestného èinu
krádee, pretoe si prisvojil cudziu vec,
ktorú mal Július na sebe. V týchto prípadoch výka spôsobenej kody nerozhoduje.
NA ABOTOVEJ ULICI sa na pravé
poludnie vlámal neznámy páchate¾ do
vozidla znaèky Mercedes E 50. Z auta si
zobral revolver znaèky ARMINIUS HW
38 speciál so iestimi nábojmi, finanènú
hotovos a rôzne veci osobnej potreby.
32-roènému Víazoslavovi z Martina
spôsobil kodu asi 100-tisíc korún.
NOVÉ MESTO
NA VAJNORSKEJ ULICI v neoplotenom objekte bojovali hasièi s poiarom
auta Seat Inca z okresu Prievidza s prívesom. Poiarny technik uviedol, e poiar
vznikol cudzím zavinením. Okolnosti
poiaru preveruje miestne policajné
oddelenie.
RUINOV
NA ZÁHRADNÍCKEJ ULICI sa v
potravinách Delvita strie¾alo. Privolaní
policajti zadrali mua, ktorého oznaèili
pracovníci súkromnej bezpeènostnej
sluby. Ilo o 39-roèného Romana. Pri
bezpeènostnej prehliadke sa naiel uòho
plynový revolver s vý¾ahom v osi hlavne. V bubienku bolo nájdených 5 nábojov, z toho jeden vystrelený. Na mieste
stre¾by sa nali aj strely. Romana predviedli na policajné oddelenie. Zbraò bola
zaslaná na expertízu.
NA SVIDNÍCKEJ ULICI hliadka
pohotovostnej motorizovanej jednotky
zablokovala cestu bielej kode 105.
Vodiè reagoval na policajtov agresívne
a bol vulgárny. Pri dychovej skúke sa
potvrdilo poitie alkoholu. Keïe
nechcel spolupracova a kládol aktívny
odpor, v putách bol odvedený na policajné oddelenie.
PETRALKA
NA BRATSKEJ ULICI zasahovala privolaná policajná hliadka, pretoe sa tam
bili dvaja mui, 19-roèný Tomá a 26roèný Róbert. Jeden z nich mal na tele
vytetované znaky, ktoré symbolizujú
prívrenectvo k extrémistickým hnutiam.
Boli predvedení na policajné oddelenie.
Keïe boli znaène pod vplyvom alkoholu, boli umiestnení v záchytke na
vytriezvenie.
(ver)

Na Hodovom námestí zaènú v septembri
stava nový polyfunkèný objekt s pasáou
STARÉ MESTO
U v septembri tohto roka sa pravdepodobne na Hodovom námestí,
konkrétne v priestore od ulice Palisády po budovu Astórie zaènú stavebné
práce na novom polyfunkènom
objekte.
Nová budova sa bude vyznaèova viacerými pozoruhodnými prvkami - okrem iných
aj tým, e existujúci východ z podchodu
pod Hodovým námestím bude vyúsova
priamo v nej - presnejie, v novo vybudovanej pasái. Nová pasá bude verejne prístupná a na jednej strane sa bude konèi
kaviaròou a autobusovou zastávkou a na
druhej strane prechodom k zrekontruovanej kaviarni tefánka. Súèasou spomínanej pasáe budú aj obchodné priestory na
ploche asi 500 tvorcových metrov. Pod
budovou bude v tyroch podzemných
podlaiach asi 100 parkovacích miest. Na
druhom a iestom nadzemnom podlaí

bude 6000 tvorcových metrov administratívnych priestorov pièkovej úrovne
(kategória A+) s výh¾adom na Prezidentský palác a na Suché Mýto.
Budova je opticky stvárnená tak, aby
vhodným spôsobom ukonèovala blok
Palisády - Panenská, uviedol Igor Ballo,
predseda predstavenstva spoloènosti IPR,
ktorá je investorom projektu. Architektonické rieenie diela je výsledkom verejnej architektonickej súae, na ktorej sa
zúèastnilo 34 architektonických ateliérov.
Z nich bol vybraný víazný návrh (architekti Eduard utek, Andrej utek a
Rudolf Takáè, architektonická kancelária
B.K.P..).
Za zmienku stojí, e v rámci rozvoja
tejto lokality investor intenzívne zvauje
aj monos zaèlenenia Astórie do celého
projektu, èo by prispelo k doplneniu a
uceleniu prestavby a dostavby nároia
Palisády - Staromestská. Tým by sa

dotvorila celá západná èas námestia, èo
bolo podmienkou hlavného mesta pre
spomenutú súa. Pod¾a týchto úvah by
mala budova Astórie nadväzova na
novovzniknutý objekt, prièom divadlo
Astorka by mohlo fungova vo vynovených, dôstojnejích priestoroch. Budovu, v ktorej sa v súèasnosti nachádza
divadlo Astorka, by bolo moné nadstavi o dve podlaia, ako vak ukázal statický posudok, dalo by sa tak urobi iba
za predpokladu posilnenia nosného
systému budovy.
Vydanie stavebného povolenia na výstavbu nového polyfunkèného objektu sa
predpokladá v septembri tohto roka a vzápätí na to by sa mali zaèa stavebné práce.
Ukonèené by mali by o osemnás mesiacov neskôr, take, ak by lo vetko pod¾a
plánu, nová dominanta na Hodovom
námestí by sa mala zaskvie v celej svojej
kráse v marci roku 2005.
(juh)

Na Hodovom námestí sa pravdepodobne u v septembri zaène výstavba nového polyfunkèného domu, v ktorom popri
luxusných kanceláriách budú aj obchodné priestory. Investor zvauje monos zaèlenenia ved¾ajej budovy Astórie do projektu, èím by divadlo Astorka získalo nové, dôstojnejie priestory. Súèasou nového objektu bude aj obchodná pasá medzi
ulicami Palisády a Staromestská.
VIZUALIZÁCIA - B.K.P..

Vyhlásili medzinárodnú architektonickú
súa na budovu na Kollárovom námestí
STARÉ MESTO
Na Kollárovom námestí v doh¾adnej
budúcnosti vyrastie nová budova, ktorej budúca podoba vyplynie z medzinárodnej urbanisticko-architektonickej súae, vyhlásenej 14. júla.
Verejnú architektonickú súa na spracovanie návrhu rieenia polyfunkènej
budovy na Kollárovom námestí a urbanisticko-architektonickej úpravy tohto
námestia vyhlásila akciová spoloènos
Metropolitan, ktorá je súèasou investièného holdingu 1. garantovaná. Súa je
anonymná a bude sa kona v dvoch
kolách. Vyhláseniu súae predchádzalo
ustanovujúce zasadnutie sedemèlennej
súanej poroty, ktorú tvoria okrem
zástupcov vyhlasovate¾a aj renomovaní
odborníci zo Slovenskej a Èeskej komory architektov a tie zástupca magistrátu.
Lehota na prevzatie súaných podkladov je 15. august, termínom odovzdania

súaných návrhov do prvého kola je 1.
október. Vyhlasovate¾ ráta s bohatou
domácou, ale aj zahraniènou úèasou
architektov vzh¾adom na atraktívnos
zadania a na vysoké odmeny pre víazov. Cena pre víaza súae je 500-tisíc
korún, èo pod¾a dostupných údajov
predstavuje doteraz najvyiu odmenu v
rámci architektonických súaí na Slovensku.
Bratislava sa kadý deò stáva skutoènou európskou metropolou, a preto i
my máme záujem o rieenia na európskej úrovni, preto taká vysoká motivácia pre úèastníkov súae. Celková
suma cien a odmien je viac ako milión
korún, uviedol Andrej Kollár, podpredseda predstavenstva 1. garantovanej a èlen poroty. Medzi kritériá, ktoré
nakoniec rozhodnú o víazoch, patrí
nielen samotná architektonická kvalita
formovania priestoru, no takisto pred-

poklady eliminácie negatívnych dopadov automobilovej dopravy, atraktivita
vytvorených priestorov pre návtevníkov, ako aj presvedèivos skåbenia rôznych funkcií v polyfunkènej budove, v
neposlednom rade tie ekonomická
efektivita návrhu. Po skonèení súae
víazné návrhy predstavíme verejnosti
formou výstavy.
Od súaiacich sa takisto oèakáva, e
vyslovia svoj názor na výh¾adový ïalí
vývoj formovania priestoru Kollárovho
námestia a mieru jeho zastavania nadzemnými a podzemnými objektmi s
urèením ich funkcie. Z návrhu prírodných prvkov musí by zrejmé ich zapojenie do formovania priestoru, nielen ich
ploný rozsah. Primeranú pozornos
treba venova priestorom pre pobyt
návtevníkov a peiemu pohybu (zástavky MHD, Obchodná ulica, objekty univerzity).
(juh)
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Mestská polícia
bude pracova
po novom
BRATISLAVA
Jedným z cie¾ov vedenia mesta je dosiahnu zmenu v prístupe mestských
policajtov k práci, zavies systém
okrskárov, ktorí sa budú pohybova v
presne vymedzených rajónoch a
pomáha obèanom.
Uviedol to primátor Andrej Ïurkovský,
pod¾a ktorého u mestskí policajti nebudú hodnotení pod¾a toho, ko¾ko pokút
uloia, ale pod¾a ich prístupu k obèanom.
Nedostatky v èinnosti mestských policajtov odhalila aj nedávna kontrola, ktorú
vykonala náèelníèka Mestskej polície
Zuzana Zajacová - vylo pri nej najavo,
e policajti nastupujú do sluby oneskorene, zdriavajú sa na iných miestach,
ne majú, jazdia nepovolene vysokou
rýchlosou a podobne.
Pod¾a Z. Zajacovej je potrebné v záujme zvýenia bezpeènosti ïalej rozvíja
kamerový systém. V súèasnosti je na
území mesta rozmiestnených 27 kamier
(chýbajú len vo tvrtom bratislavskom
okrese), v tomto roku by malo by intalovaných ïalích pä. Èinnos mestských policajtov má skvalitni aj automatizovaný policajný informaèný
systém, ktorý bude evidova vetky
zistené priestupky tak, e z evidencie
nebude moné vymaza ani jeden z
nich. Jedna z pripravovaných zmien sa
týka aj odahovej sluby - v súèasnosti
ju prevádzkuje súkromná firma Aster, v
budúcnosti by ju mala nahradi mestská, resp. obecná sluba. Pod¾a A. Ïurkovského je podstatné, aby v spolupráci
s mestskou políciou v meste urobila
poriadok.
Jedným z hlavných cie¾ov ostáva vytvorenie Metropolitnej polície, v rámci ktorej
by koordinovane pôsobili zamestnanci
Mestskej polície a prísluníci Policajného
zboru. Vytvorenie Metropolitnej polície si
vak vyiada devä legislatívnych zmien.
Ráta sa aj s tým, e mestskí policajti by u
neboli v zamestnaneckom vzahu, ale
sluobnom pomere tak ako prísluníci
Policajného zboru. Malo by dôjs aj k
vyrovnaniu rozdielu medzi priemernými
platmi mestských a tátnych policajtov,
ktorý v súèasnosti predstavuje asi 4000
korún. Práve platy sú jedným z dôvodov
nízkeho záujmu o prácu v bratislavskej
mestskej polícii. Zatia¾ èo v nemenovanom meste sa prihlásilo na tri vo¾né miesta 72 uchádzaèov, v Bratislave sa na 35
vo¾ných miest (19 policajtov muselo
odís k 30. júnu, lebo nespåòali poadovanú vedomostnú úroveò) prihlásilo len
22 záujemcov, z ktorých po absolvovaní
testov prijmú asi 13.
V súèasnosti má Mestská polícia 215
zamestnancov, èo je absolútne nedostaèujúci poèet. Plánovaný stav je 250
zamestnancov.
(ver)

Cenník reklamy

nájdete aj na internete
www.bratislavskenoviny.sk
Nie ste spokojní
s doruèovaním týchto novín
do potových schránok?

Volajte infolinku
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BRATISLAVSKÉ NOVINY a STAROMESTSKÉ NOVINY
roznáa SHICULKA & MACATCH, s.r.o.

Po Urulínskej
sa kvôli autám
nedá chodi
LIST ÈITATE¼A
Dennodenne som svedkom toho, ako
na Urulínskej ulici popri fasáde klátora urulínok, parèíku nad podzemnými garáami a boènej fasáde budovy
MK SR parkujú na chodníku v súvislom rade autá tak, e chodca v peej
zóne vyháòajú do jazdnej dráhy áut
jazdiacich k parkovisku magistrátu a
do podzemných garáí.
Bohuia¾, sú medzi nimi aj 2-3 limuzíny
obèanov zo zahranièia s prechodným
pobytom v Bratislave. Pritom podzemná
gará je vyuitá iba èiastoène. Okrem
toho, e nie je moné prejs riadne po
chodníku a treba medzi autami doslovne
k¾uèkova, zostávajú po nich na drahej,
nedávno rekontruovanej ulovej dlabe
olejové kvrny. Opakovane som na to
upozoròoval aj Mestskú políciu - tí sem
tam nasadia niekomu papuèu (nie vetkým, samozrejme). Dnes som z hnevu
zaèal s nimi zvádza nenásilný boj.
Dávam im za stieraèe oznam tohto znenia: Som chudobný a nemám na parkovanie v podzemnej garái. Prispejte mi
na to. Za porozumenie a pomoc ïakujem. Neviem si vak, ako obyvate¾
peej zóny, ktorému len pred nedávnom
odtiahli dva krát auto do Èierneho lesa
len za to, e som jedným kolesom presahoval do predplateného poulièného státia
(nota bene ministra M. Kòaka) a druhý
raz ma dali odtiahnu kulisári SND, lebo
som im údajne zavadzal v plynulom
vykladaní kulís, ani vo sne predstavi, e
by som bez vnútorných problémov
zaparkoval na celú írku chodníka, tak,
aby popri mne nemohol prejs iadny
chodec. Robte s tým nieèo. S touto situáciou súvisí aj dnený stav s vyhradenými
a blokovanými státiami na povrchu ulíc,
ktorý je v kontexte dostatku miesta v
podzemných garáach ïalej neúnosný.
Po pracovných hodinách a cez víkendy
sú tieto oståpikované státia prázdne a
bený obyvate¾ Starého Mesta, ani ten,
ktorý by sa rád z iných mestských tvrtí
dostal do Starého Mesta kvôli prechádzke, stretnutiu, kultúre, posedeniu a pod. a
zaparkoval za slunú cenu na povrchu vo¾né miesto nenájde. Takéto hospodárenie so statickou dopravou nemajú v
iadnom zo stredoeurópskych miest! Ani
v Prahe, ani vo Viedni, Brne, Budapeti,
Krakove... Okrem toho tie ståpiky hyzdia
interiér ulice - v jednej ulici je aj 5-6 rôznych typov ståpikov a väèinou sú v zlom
technickom stave. Vyskloòujte, prosím,
túto tému z viacerých strán. Nikde na
svete volení zástupcovia mesta, mestskej
èasti sa nestavajú tak ignorantsky k svojim volièom. Pred záujmami obyvate¾ov
majú prednos firmy a rôzne organizácie.
Alex Tahy, Staré Mesto

V Al Dente ponúkajú vynikajúcu taliansku
kuchyòu za celkom prijate¾né ceny
Talianska kuchyòa je v Bratislave
stále viac ob¾úbená, o èom svedèí aj
poèet retaurácií, ktoré ponúkajú
peciality talianskej gastronómie.
Takou je aj Ristorrante AL DENTE,
ktorú sme objavili na Vysokej ulici, v
prízemných priestoroch Tatracentra.
Je to jediná retaurácia v hornej èasti
ulice, preto ju okoloidúci urèite
neprehliadnu.
Exteriér retaurácie plne koreponduje s
architektúrou administratívno-obchodného centra - dve steny sú presklenné,
prièom jedna je orientovaná do vnútornej pasáe a druhá do ulice. Interiér vak
u má celkom inú atmosféru, je jednoduchý, ale ve¾mi funkèný. Umocòujú ho
najmä steny s priznanou" tehlou a
ve¾ký priestor so vzorne upravenými
stolmi a stolièkami. Prestieranie s bielymi obrusmi, pohármi na víno i nealko,
príbory, to vetko len podtrhuje èistý a
jednoduchý interiér.
Ponuka jedál je èisto talianska. Z predjedál sme si vybrali Mozzarellu z byvolieho mlieka, Bruschettu (talianska
hrianka s cuketami a unkou), Hovädzie
carpaccio s rucolou (tenuèké plátky
chudého mäsa s ob¾úbenou talianskou
listovou zeleninou èi skôr bylinkou s
výraznou korenistou chuou) a Prosciutto s melónom. K tomu sme si objednali vynikajúce peèivo - domáce talianske panini. Výborný bol aj jeden zo
zeleninových alátov - mrkva, zeler,

Bedeker gurmána
rucola, hlávkový alát, olivy, paradajky,
ampiòóny.
Z ponuky polievok sme ochutnali iba
fazu¾ovú s údeným mäsom. koda len,
e do naej porcie sa nedostal ani kúsok
údeného mäsa, ktoré pravdepodobne
zostalo v hrnci. Na nae prekvapenie Al
Dente neponúka tradiènú taliansku zeleninovú polievku Minestrone, aspoò v
jedálnom lístku sme ju nenali. koda o
to viac, e je práve letná zeleninová
sezóna, keï Minestrone chutí najlepie.
V ponuke hlavných jedál dominuje pizza,
viaceré druhy cestovín, ale aj hovädzie
filety a ryby. Nechýba ani jahòacie mäso,
hydina a pestrá ponuka alátov. Keïe
návtevu Al Dente sme si s odstupom nieko¾kých dní zopakovali, skúsili sme z
kadého roka troka". Vynikajúca bola
pravá talianska pizza na tenkom ceste - so
tyrmi druhmi syra aj pikantná salámová.
Rovnako dobré boli aj cestoviny - ravioli
so syrom ricotta a penátom, fettuccine s
hríbmi, penne so penátom a ricottou.
Podobne nám chutilo jahòacie na rani,
hovädzí filet s balzamikovým octom ako
aj tri druhy mäsa na ihle. Ako prílohu k
posledne menovanému jedlu sme si
objednali zapeèenú fazu¾u s pórom. Oèakávali sme zelené fazu¾ové struky, dostali sme vak ve¾ké biele fazu¾ové bôby.
koda, e v jedálnom lístku nebolo bli-

ie vysvetlené o aké jedlo ide. Take, ak
sa chcete vyhnú sklamaniu, informujte
sa vopred u obsluhujúceho personálu.
K talianskemu jedlu neodmyslite¾ne
patrí pohár vína, prièom v Al Dente sme
si mohli vybra z celkom slunej ponuky
slovenských aj talianskych vín. Na záver
sme neodolali sladkému pokueniu vynikajúce tiramisu a rovnako chutná
jahodová panna cotta.
V retaurácii Al Dente nás celkom milo
prekvapili celkom prijate¾né ceny jedál.
Fazu¾ová polievka za 39 korún, pizza
okolo 120 korún, penne 139 a ravioli 159
korún. Samozrejme, e ceny niektorých
sú vyie, väèina jedál je vak na bratislavské pomery ve¾mi sluná. Naviac, ak
za svoje peniaze dostanete skutoène
výborné jedlo, obsluha je pozorná a
rýchla, prostredie príjemné. Poèas naich
návtev sme sa v Al Dente nestretli so
iadnym vánejím nedostatkom. Prekvapilo nás vak, e v nede¾u majú
zatvorené, èo zrejme súvisí s tým, e retaurácia sa nachádza v tzv. businesszóne. To znamená, e retauráciu navtevujú najmä zamestnanci neïalekých
bánk a úradov, ktorí v nede¾u nepracujú.
Napriek tomu sa sem oplatí ís a ochutna dobrú taliansku kuchyòu.
Nae hodnotenie: ««««
Maximálny poèet: 5 hviezdièiek
O naej návteve nebola retaurácia
informovaná. Útratu za konzumáciu si
redakcia platila sama.

Buïte obozretní aj pri kúpe dovolenky
Mám na stole nieko¾ko námetov, ktoré
mi poslali èitatelia naich novín.
Redakcia ma vak poiadala, aby som
dala prednos problematike reklamácií sklamaných dovolenkárov na sluby cestovných kancelárií. Je to téma,
ktorej som sa u venovala, zdá sa vak,
e nie dos èasto.
Spokojná dovolenka sa zaèína tým, e si
dám pozor na výber cestovnej kancelárie. Nech vás cena o pár stovák niia
nezvedie k tomu, aby ste si zabezpeèili
dovolenku s takou cestovkou, ktorá si
neplní zákonnú povinnos poistenia pre
prípad nesolventnosti. Pochybujem, e k
vámu oddychu prispeje fakt, e sa na
mieste urèenia budete doahova, èi
máte alebo nemáte zabezpeèené ubytovanie. Ani neistota, ako sa dostanete
domov, vám zaruèene na nálade nepridá.
Preto sa vyplatí informova o cestovnej
kancelárii buï na internete alebo v Slovenskej obchodnej inpekcii èi v Asociácii cestovných kancelárií. V telefónnom zozname nájdete na nich kontakt.
Ak ste si u kanceláriu vybrali, potom
ne¾utujte èas venovaný samotnej zmluve. Na základe malebných obrázkov v

Zákazník je pán
katalógu nevyreklamujete toti niè. Èo
teda má obsahova zmluva? Samozrejme termín konania zájazdu a jeho cenu
vrátane poplatkov a sluieb, ktoré nie sú
zahrnuté v cene (letiskové poplatky,
fakultatívne výlety a pod.). Mimochodom: cena zájazdu sa nesmie zvýi v
priebehu 20 dní pred zaèiatkom zájazdu,
inak máte právo zájazd zrui alebo rozdiel nezaplati! V zmluve musí by uvedená aj trasa, cie¾ové miesto pobytu,
druh dopravného prostriedku a úroveò
jeho vybavenosti, ako aj typ ubytovania,
jeho poloha, kategória a stupeò vybavenosti spolu s rozsahom a formou stravovania. Ak máte peciálne poiadavky na
program (napr. sa chcete potápa),
potom dbajte na to, aby bola v zmluve
uvedená aj kvalita týchto plnení.
Predpokladám, e v kadej zmluve sú
uvedené stornopoplatky pre prípad, e
chcete od zmluvy odstúpi. Mal by tam
by uvedený aj rozsah a podmienky
povinného poistenia zájazdu pri úpadku
cestovnej kancelárie. Aj na informácie o

pasových a vízových poiadavkách máte
nárok ako aj o prípadných zdravotných
poiadavkách (napr. oèkovanie). Seriózna zmluva by mala ma aj informáciu o
lehote a spôsobe uplatnenia nárokov
zákazníka pri nedodraní povinností
cestovky - reklamácií. Reklamáciou
môete uplatni svoje právo za chyby
predanej sluby, ktorú CK poskytla.
Pozor: reklamova môete iba tie sluby, ktoré boli zahrnuté v zmluve a ktorých kvalita a rozsah nezodpovedal
deklarovanej úrovni! Svoje právo na
reklamáciu musíte uplatni písomne v
CK ihneï, najneskôr vak do 3 mesiacov od skonèenia zájazdu. O uplatnení
tohto práva je potrebné urobi písomný
záznam v spolupráci so zástupcom
cestovnej kancelárie (delegátom), ktorý
musí by klientom k dispozícii po celý
èas zájazdu i prepravy. Cestovka je
potom pod¾a zákona povinná vau reklamáciu vybavi do 30 dní. Najèastejie sa
asi dohodnete na z¾ave z ceny zájazdu.
Dúfam, e moje rady si vezmete k srdcu
pri podpisovaní zmluvy a reklamova
nebudete musie.
Marta Èerná, Fórum spotrebite¾ov

Parkovanie nie
je iba problém
centra mesta
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LIST ÈITATE¼A
Zaujal ma èlánok o bezoh¾adnom parkovaní vozidiel v historickom centre.
Bohuia¾, tento problém sa netýka iba
historickej èasti Bratislavy.
Na Párièkovej ulici smerom od autobusovej stanice Nivy k BTC a Dulovemu
námestiu vidím vdy to isté. Autá parkujú priamo na chodníku, take mamièky s koèíkmi alebo invalid na vozíèku
nemá ancu. Èo robí mestská alebo tátna polícia? Je mestská pokladòa taká
bohatá, e nepotrebuje peniaze z vybraných pokút? Asi to nikoho nezaujíma - je
to predsa problém iba obyèajných chodcov! Alebo eby predsa - pán starosta
Ruinova, urobíte nieèo pre svojich volièov?
Erika Kopetová, Ruinov

O kúpalisko
je ve¾ký záujem
STARÉ MESTO
Zrenovovaný 25-metrový bazén v
Ekoiuvente na Búdkovej ceste láka
stovky návtevníkov.
Havarovaný bazén sa vïaka iniciatíve
staromestskej poslankyne Márie Filkovej podarilo opravi za rekordných 20
dní. Kúpalisko je otvorené kadý deò od
11.00 do 19.00, celodenné vstupné 40
Sk, deti zaplatia polovicu. Od 17.30 je
kúpanie zdarma.
(kp)

Chello je
v Petralke!
PETRALKA
Vysokorýchlostná a irokopásmová internetová sluba chello, ktorú poskytuje spoloènos UPC Slovensko, je
dostupná v Starom Meste, na Dlhých
Dieloch a v prvých lokalitách Petralky.
Spoloènos UPC vykonáva v týchto lokalitách projekt modernizácie káblových rozvodov. Modernizácia umoní obojstranný
prenos dát a zlepí príjem televízneho signálu. UPC Slovensko predpokladá, e najneskôr 1. septembra bude chello prístupné
vetkým záujemcom v Petralke. Hlavnou
prednosou sluby chello je cena. Uívate¾
platí kadý mesiac len jeden fixný pauál bez oh¾adu na èas strávený na internete èi
objem prenesených dát. V porovnaní s
ADSL prístupom na internet má tú výhodu,
e uívate¾ platí iba jeden úèet a neplatí za
objemy prenesených dát nad stanovenú
kapacitu. chello ponúka rýchlos sahovania a do 392 Kbp/s a posielania a do 128
Kbp/s. Nevyaduje si prechod na drahí
telefónny pauál, neobsadzuje existujúcu
telefónnu linku a umoòuje paralelné sledovanie káblovej TV.
(upc)

Grossmannova
Tajomná
Bratislava

BRATISLAVA
V Mestskom múzeu v Starej radnici je
výstava fotografií Igora Grossmanna
Tajomná Bratislava. Výstava predstavuje takmer 100 fotografií autora,
ktoré vznikli v priebehu desiatich
mesiacov.
Igor Grossmann, rodák zo iliny, pôvodne magister farmácie, pôsobil ako lekárnik dlhé roky v iline. Od roku 1966 sa
profesionálne upísal fotografii. Od roku
1970 býva v Bratislave. I keï miluje
Rajeckú dolinu, bratislavské prostredie
zanechalo na jeho fotografickej tvorbe
hlbokú brázdu. Ctí si hru svetla a tieòa,
ktorá je dominantná aj na fotografiách zo
zákutí Bratislavy. Vyaruje z nich pecifická atmosféra, ktorá vzniká vïaka pouitým výrazovým prostriedkom. Oplývajú neopakovate¾nou a nenapodobnite¾nou schopnosou navodzova rôzne
atmosféry od optimistických poh¾adov
na Bratislavu, a po nostalgické zastavenia.
Výstava je otvorená do 5. októbra, v utorok a piatok od 10. do 17., v sobotu a v
nede¾u od 11. do 18. hodiny.
(brn)

Pod palácom vybudovali cisternu na vodu
Prieèny trakt Primaciálneho paláca
navzájom od seba odde¾uje dve palácové nádvoria. Severnejie z nich plnilo reprezentaènú funkciu, junejie
obsahovalo hospodárske zázemie.
Dnes by sme mohli severné nazva
pod¾a súsoia svätého Juraja na fontáne nádvorím svätého Juraja, a juné
pod¾a rekontruovaného súsoia
svätého Jána Nepomuckého nádvorím
svätého Jána.
Nádvoria sú navzájom prepojené prejazdom na prízemí traktu za hlavným oltárom kaplnky svätého Ladislava. Prieèny
trakt obsahuje okrem kaplnky na prízemí
pri prejazde zvlátnu miestnos, ktorej
klenby sú podoprené dvoma mohutnými
kamennými piliermi. Drieky, ako aj hla-

Pamätníci histórie
vice týchto pilierov mono datova do
obdobia omnoho skorieho ne 70. roky
18. storoèia, keï terají palác stavali.
Prízemie tohto traktu pravdepodobne
zachovali zo starej arcibiskupskej rezidencie. Pod¾a tvarov klenieb sa mono
domnieva, e tu bola pôvodne palácová
kuchyòa s ve¾kými otvorenými ohniskami, z ktorých dym unikal cez otvor v
klenbe mohutným komínom. Miestnos
pravdepodobne pokraèovala smerom na
juh, kde na pri¾ahlom nádvorí ete pred
dvadsiatimi rokmi stála prízemná budova
skladu. Okrem dvoch zachovaných
ståpov bola klenba podoprená radom ïal-

ích. Podlaha miestnosti, kde je dnes
kaviareò, sa nachádza asi o meter vyie,
ne bola pôvodná. Preto dnes ani nevidno pätky kamenných ståpov. Bolo by ich
treba h¾ada asi na úrovni juného dvora.
S prevádzkou kuchyne súvisela aj existencia rozsiahlej murovanej cisterny
kruhového pôdorysu v suteréne paláca
pod východným traktom. Nevie sa o tom,
e by mal palác vlastnú studòu. V paláci
sa vak spotrebovalo ve¾ké mnostvo
vody. Preto bola pod ním vybudovaná
obrovská cisterna, ktorá sa napåòala prevane daïovou vodou. Iná podobná sa
zachovala pod úrovòou nádvoria urulínskeho klátora, je vak zasypaná.
tefan Holèík
FOTO - Oto Limpus

Kúsok Preporka
v Starej radnici
BRATISLAVA
Ak chcete zai kúsok Preporka z
roku 1903, príïte 17. augusta o 17.
hodine na nádvorie Starej radnice.
Arcivojvoda Fridrich spolu s arcivojvodkyòou Izabelou, ktorých preporský
pobyt (1889-1905) prispieval k spoloèenskému lesku mesta, si práve tam vypoèujú zastaveníèko, ktoré im pri príleitosti ich striebornej svadby a sobáa ich druhorodenej dcéry Márie Anny zahrá C. a k.
dychový komorný orchester.
Medzi skladbami si spolu s arcivojvodom
Fridrichom zalistujete v Preporských
novinách z roku 1903, dozviete sa, ako
chyti splaeného vola, ako neastne sa
môe skonèi vyprázdòovanie latríny v
Petralke a preèo nechodi do neosvetleného tunela. Ïalie dobové správy, recepty a historky (napríklad o zoznámení následníka trónu Frantika Ferdinanda d'Este
- ktorého zavradenie v Sarajeve odtartovalo 1. svetovú vojnu - s jeho budúcou
manelkou ofiou Chotkovou v Preporku) si môete preèíta v peciálnych novinách, ktoré sa budú rozdáva. Akciu
pod¾a projektu C. a k. dychového komorného orchestra pripravilo Mestské múzeum v Bratislave v spolupráci s mestskou
èasou Bratislava-Staré Mesto.
(hus)

Hlavy na arkieroch sú zo zbúraného domu
Nároie Laurinskej a Urulínskej ulice
vyzeralo pred sto rokmi trochu inak
ako dnes. Stál tam nízky dlhý jednoposchodový dom, ktorého nároie bolo na
prvom poschodí zdôraznené pomerne
ve¾mi vyènievajúcim valcovým arkierom.
Arkier umoòoval z izby ako z pozorovate¾ne sledova dianie skoro na celej dåke
Laurinskej ulice, ako aj na pri¾ahlom
úseku Urulínskej ulice. Hlavným dôvodom výstavby takého arkiera na metianskom dome v 16. storoèí bola snaha po
presvetlení pri¾ahlej miestnosti. Arkier
bol podoprený radom kamenných konzol
v tvare ¾udských hláv, ktorých tváre sa s
grimasami pozerali dolu na okoloidúcich.
V 17. storoèí bol tento dom majetkom a
sídlom ¾achtickej rodiny Lippayovcov, z

Spomienkový album
ktorej vyiel aj jeden ostrihomský arcibiskup - Juraj Lippay. Ten dal v prvej polovici 17. storoèia zriadi slávnu arcibiskupskú záhradu za hradbami mesta, kde
neskôr vznikol aj Letný arcibiskupský
palác (teraz Úrad vlády SR). Záhrada
bola známa najmä pre svoje vzácne rastliny a stromy, ktoré sem dal arcibiskup
doviez z rôznych krajín sveta.
Lippayovský dom asi v 17. stortoèí spojili so susedným (Urulínska 6), ktorý je
dnes spojený s Primaciálnym palácom.
Oba domy patrili neskôr grófom Kollonichovcom (aj z tejto rodiny bol jeden èlen
arcibiskupom). V roku 1765 bol majite¾om gróf Alexander Károly. Pôvodný

nároný dom okolo roku 1910 zbúrali a
na jeho mieste postavili trojposchodový,
ktorý projektoval vtedy módny architekt
Josef Erdély (pôvodne Ehrenwald). Na
fasádach nového domu pouil ako dekoráciu výtvarné prvky renesanènej, ako aj
barokovej architektúry. Nové arkiere
podoprel originálnymi kamennými hlavami zo zbúranej stavby a zdá sa, e aj
kované zábradlie balkónu nad vstupným
portálom pouil z niektorého zlikvidovaného objektu. Na schoditi a v bytoch sa
prejavili skôr vplyvy klasicizmu a moderny. Po radikálnej prestavbe v 80. rokoch
20. storoèia sa dnes pôvodne obytný dom
pouíva ako administratívna budova. Sídlia v nej viaceré oddelenia magistrátu.
tefan Holèík
FOTO - archív a Oto Limpus
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1959: Nikomu
sa nechcelo ís
v noci spa
Polstoroèie s Bratislavou
Dievèatá z celého Slovenska sa valili v
drôtených spodnièkách a zvonových sukniach tudova do Bratislavy. My bratislavskí suknièkári sme hodnotili na èajoch
v PKO, Mladej garde, v Horskom parku
na beániách prváèky a vydávali sme sa v
èiernych rolákoch a mokasínach na lov.
Bratislava v týchto mierových èasoch ila
èulým noèným ivotom. Pod Carltonom
sa tancovalo v Lotose, na Ulici Èeskoslovenskej armády otvorili Krytál bar, kde
sme zaèínali fazu¾ovou polievkou a
pokraèovali din-fissom, ampanským a
zbesilo sme tancovali popocatepetl-twist.
Na jar, keï vetko rozkvitlo, sa dobre v noci
dýchalo na Hviezdoslavovom námestí - vo
vinárni Park. Bola na prvom poschodí,
vonku kvitli gatany - okná boli pootvárané,
príjemne sa hulákalo do noci. Okrem vinárne Park som rád chodil na jar do divadelného klubu v Centrál pasái - tie na prvom
poschodí. A teraz po rokoch si uvedomujem, ko¾ko flamendermi zabývaných priestorov zmizlo zo stredu mesta. Vznikajú nové
bary, ale ete nemajú patinu. Sú studené. Za
letných veèerov ete jestvoval filmový amfiteáter na hradnom kopci. Davy sa valili v
noci z prvých irokouhlých filmov. Vade
po meste postávali hlúèiky mládee, nikomu
sa nechcelo ís spa. Dlho trvalo, kým mesto
pochopilo, e aj v noci môe vypuknú hlad
a zjavili sa prvé poulièné stánky s peèenými
klobásami. Roky sme ich jedli na ulici pod
Luxorkou pri sporite¾ni. Ten noèný ivot
nebol zdravý - ale my sme sa obetovali, aby
sme svetu dokázali, e v Bratislave je v noci
èulo a e sme svetové ve¾komesto.
V roku 1959 som zmaturoval. V ten veèer
som chcel vyrazi s jednou prítulnou maturantkou do ulíc, ale darmo som vypiskoval
pod oknom internátu. Ona nezmaturovala.
Napísala v písomke slovo MAMIÈKA s tvrdým Y - MAMYÈKA. Sami uznáte, e ju
nemohli necha zmaturova. Bola krásne, len
gramatika jej robila akosti. V ten veèer pod
oknami internátu som si uvedomil, e to so
enami v ivote nebudem ma jednoduché.
No úroda dievèat na bratislavských kúpaliskách bola v roku 1959 bohatá. Nesmelo sa
prebíjali na mestské kúpaliská BIKINI. Natrvalo sa bikini zahniezdili na opálených telách
Bratislavèaniek a v esdesiatych rokoch môem poveda - tie roky stáli za to. Ete
stále sa tancovalo aj na druhom brehu Dunaja v Au-café, hudba hrala aj u Albrechta na
Èervenom kríi, len hradnú vináreò renovovali spolu s hradom celé desaroèia.
V plesovej sezóne ete stále bol na prvom
mieste Cigánsky ples v Redute. Taká bola
tradícia. Ten bol najelegantnejí a bola na
òom najlepia nálada. Boli plesy aj v PKO,
v hoteli Devín, v Carltone, ale tomu cigánskemu v Redute sa nijaký nevyrovnal. Vnútrajok Reduty bol ete stále taký ako za starých èias - akurát heròu hore zruili... Po
desaroèiach okupácie Reduty aerolíniami
heròu v novodobých dejinách Bratislavy
obnovili - tentoraz u v týle Las Vegas.
Stukovú sme mali v retaurácii Perlièka,
kde je teraz detský butik. V triede nás bolo
len sedem chlapcov - dievèatá boli v obrovskej presile - tak sme museli prizva maturantov zo strojárskej priemyslovky, aby sa
dievèatá nesaovali. V tých èasoch stála
stuková kadého iaka neuverite¾ných 80
korún (v tom u bolo aj pohostenie pre profesorov!). Lacno sa ilo koncom pädesiatych rokov.
SN, 13. februára 1997

Hippokrates má
50% letné z¾avy
na kúpe¾né
programy
HIPPOKRATES
Hippokrates ponúka kúpe¾né
programy zamerané na zlepenie
celkovej kondície, odstránenie
pocitu vyèerpanosti a únavy,
zmiernenie bolestí pohybového
ústrojenstva.
Kúra trvá minimálne 2 týdne,
maximálne 6 týdòov, pod¾a elania
klienta a pod¾a toho, èi si vyberiete
malý alebo ve¾ký kúpe¾ný program.
Oba programy zahàòajú tieto procedúry: bahno - parafín a raelina,
vírivá vaòa s podvodnou masáou,
celotelový magnet, masá chrbta v
trvaní pol hodinu a peciálna pitná
kúra, ktorá pomôe obnovi sily
organizmu. V budúcom èísle Vás
budeme informova o 50% z¾avách
na kompletné detoxikaèné kúry.

Inter chce do Európy, Petralku pasujú
na titul, Slovanisti sa nezbavili problémov
BRATISLAVA
Krátka-kratuèká prestávka, ktorá
èakala naich prvoligových futbalistov, nedala ve¾a priestoru na ve¾ké
zmeny v jednotlivých kluboch. Týkalo
sa to aj trojice bratislavských zástupcov. Keïe pod Tatrami musíme
pomalièky zabúda na to, e poèas
jednej prestávky sa udeje viac zaujímavých prestupov, súèasné stojaté
vody rozvírili akurát sólokapry.
INTER: Odchádza ofenzívny stredopoliar Miroslav Drobòák, priiel útoèník
ebo. To sú v krátkosti najdôleitejie
zmeny na Pasienkoch. Drobòákov
odchod sa udial pár hodín pred úvodným
kolom a nepoteil trénera Karola Peczeho (,,V tejto fáze nemáme zaòho adekvátnu náhradu!). Mladý ebo je síce
talentom, ale v Interi bude musie iba
dokazova svoju kvalitu. Interistický
rozpoèet kolíe okolo 50-55 miliónov
Sk, za Drobòáka by pritom mali lto-

èierni zinkasova asi 7 miliónov Sk.
Dobrou správou je, e koneène sa rozhýbala FIFA a urèila sumu, ktorú vyplatí
Middlesbrough za Némethov prestup.
Pod¾a posledných informácii by malo ís
o pribline 15 miliónov korún. Ciele na
novú sezónu sú smelé - pokúsi sa o prienik do pohárovej Európy! Vlaòajok
vak naznaèil, e Peczeho mladíci by sa
mali s touto úlohou úspene popasova.
PETRALKA: Najpríjemnejie prekvapenie ligovej jari sa poteilo z príjemného pohárového rebu a u dnes môe
rozmý¾a nad súperom v ïalom kole.
Petralèania preto znovu posilnili svoj u
aj tak nabitý káder. Odili síce Kinder,
Medved a Obitník, ale príchody Kozáka, Straku, Krejèího èi Vaèáka naznaèili, e Artmedia sa urèite neoslabila.
,,Chceme potei nielen výsledkami, ale
aj hrou. Boli by sme radi, keby na ná
tadión chodilo èo najviac divákov,
tvrdí tréner Vladimír Weiss. Petralka sa

na jeseò objavovala medzi najhorúcejími kandidátmi na majstrovský titul. Za
Starým mostom sa síce nad podobnými
úvahami len usmievajú, ale ak sa tímu
podarí zopakova jarné výsledky a výkony, ilinèania sa musia ma na pozore.
SLOVAN: Na Tehelnom poli bolo poèas
leta ticho, ktoré priam krièalo. Nevydarený záver minulej sezóny priniesol sklamanie vetkým, vari najväèie asi fanúikom, ktorí iadali odstúpenie vetkých
zodpovedných. Funkcionári vak horúce
belasé leto relatívne utriasli a hráèi sa
pod vedením nového trénera Jozefa
Valovièa vydali na prípravu pred novou
sezónou. ,,Vieme, e nás neèaká iadna
prechádzka, ale Slovan má svoje meno, s
ktorým sa nedá hazardova, tvrdí nový
belasý kormidelník. Pravda, ve¾a záviselo aj od toho, èi a za ko¾ko sa Slovanu
podarí preda Vitteka. V èase naej uzávierky to s jeho prestupom nevyzeralo
najruovejie...
(mm)

Kto rozhodne o osude bytov na Rezedovej

Drevené eurookná
a vchodové dvere

AKCIA - AUGUST
né
ýbor
BOROVICA -5% V c e n y !

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

Záhradnícka 62, 821 08 Bratislava
www.interierservis.sk
Tel: 5564 5184, Fax: 5564 5185 e-mail: interierservis@nextra.sk

RUINOV
Obyvatelia domu na Rezedovej 3 protestujú proti tomu, e mestská èas
Ruinov im tri roky odmieta preda
byty do osobného vlastníctva. Mestská
èas tvrdí, e byty nie je oprávnená
predáva, lebo vlastníkom bytov je
magistrát, pod¾a magistrátu bude
oprávnená predáva byty mestská
èas.
V predchádzajúcom vydaní naich novín
sme citovali predsedníèku obèianskeho
zdruenia obyvate¾ov domu na Rezedovej
3 O¾gu Gaparíkovú, pod¾a ktorej mestská èas i magistrát argumentujú tým, e
objekt je domom opatrovate¾skej sluby,

resp. domom osobitného urèenia, hoci
ním nikdy nebol. Obyvatelia domu navye majú nájomné zmluvy na nájom mestských bytov. Citovali sme aj hovorkyòu
ruinovského starostu Annu Mihalèínovú,
pod¾a ktorej mestská èas nie je oprávnená byty v tomto objekte predáva, lebo ich
vlastníkom je magistrát a mestskej èasti
bol dom iba zverený do správy. Tvrdí tie,
e nájomníci by si mohli byty odkúpi
jedine v prípade, ak by magistrát rozhodol
o odòatí tatútu domu opatrovate¾skej
sluby, resp. domu osobitného urèenia a
vydal súhlas na odpredaj.
O vyjadrenie sme preto poiadali aj
magistrát. Keïe v súèasnosti sa koná na

Okresnej prokuratúre Bratislava II vyetrovanie na základe podnetu, ktorý podalo
obèianske zdruenie obyvate¾ov domu na
Rezedovej 3 v roku 2001, do dorieenia
súdneho sporu medzi obyvate¾mi a mestskou èasou Ruinov nemôe hlavné
mesto v tejto veci kona, uviedol hovorca primátora Milan Vajda. Na 240 bytov
v dome od roku 1992 uzatvárala nájomné
zmluvy a urèovala podmienky nájmu
mestská èas Ruinov, nie hlavné mesto.
Ak súd vyhovie obèanom a uloí realizova prevod bytov do osobného vlastníctva, oprávnená na odpredaj bytov obèanom bude, pochopite¾ne, mestská èas
Ruinov.
(juh)

Mesto prijalo nové pravidlá pre vjazd áut
Z¼AVY na eleznú studienku, rozdelia ju na zóny

Vás pozýva

do novej predajne

na Ventúrskej ulici 7

a do 50%

PO - SO: 1400 - 2100
Telefón: 5443 5386

BRATISLAVA
Reim vjazdu áut na eleznú studienku
bude regulovaný inak ako doteraz.
Cesta bude rozdelená na tri zóny, parkovanie na urèených miestach bude
platené a do niektorých lokalít bude
vjazd len na povolenie.
Vyplýva to z návrhu dopravného a prevádzkového reimu na eleznej studienke, ktorý v polovici júla predloil riadite¾
Mestského parkovacieho systému Igor
Dula. Návrh prerokovala pracovná skupina na rieenie problematiky parkovania a
odstavovania motorových vozidiel na
území Bratislavy, ktorú viedol námestník
primátora Bratislavy Karol Kolada.
Keïe pôvodný zákaz vjazdu na eleznú
studienku bol neustále poruovaný, operatívna komisia oddelenia prevádzky dopravy magistrátu prijali ete v apríli záver, e
vjazd bude uvo¾nený a zároveò bude spra-

covaný návrh na úpravu dopravného reimu v tejto lokalite. Koncom apríla boli
znaèky odstránené a momentálne platí
zákaz vjazdu v sobotu, v nede¾u a vo sviatok od 9.00 do 19.00 hodiny.
Organizácia Mestský parkovací systém
dala 7. a 8. mája 2003, teda poèas jedného pracovného dòa a jedného sviatoèného
dòa, urobi prieskum. Prieskum ukázal, e
pokia¾ ide o mnostvo áut, dni sa od seba
príli nelíili - denne ich bolo okolo 300.
Ve¾a z nich sem chodilo za rekreáciou, ale
mnohí vyuívajú túto cestu ako skratku
medzi Raèou a Dúbravkou.
Na základe výsledkov prieskumu riadite¾
Mestského parkovacieho systému predloil návrh na rieenie dopravného a prevádzkového reimu v lokalite elezná
studienka. Pracovná skupina sa dohodla,
e cesta na Èervený most bude rozdelená
na tri zóny. Prvá zóna bude znamena

vo¾ný prístup z mesta a po Èervený
most, druhá bude znamena vjazd pre
návtevníkov, ktorí si budú musie zaplati za parkovanie áut a dopravnej obsluhy
na povolenie a do tretej zóny bude vstup
len na povolenie. Regulácia bude plati
poèas víkendov a poèas sviatkov od 8. do
18. hodiny. Jednotlivé zóny budú od seba
oddelené rampami, obsluha ktorých bude
vybera poplatky za parkovanie a kontrolova povolenie na vjazd.
Spusteniu celej novej regulácie vjazdu na
eleznú studienku musí predchádza
okrem osadenia rámp a zabezpeèenia ich
obsluhy aj vybudovanie druhého parkoviska na ¾avej strane prístupovej vozovky
s kapacitou okolo 100 parkovacích miest,
èím sa celková kapacita parkovania zvýi
na 150 miest. Parkovisko by malo by
dokonèené v septembri. Dovtedy bude v
platnosti súèasná regulácia.
(lau)
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Bratislavské
akvabely
priemerne
BRATISLAVA
Trojica bratislavských akvabel sa z
majstrovstiev sveta v Barcelone vrátila
s rozdielnymi pocitmi. Duo Feriancová
- Havlíková sa síce spoèiatku dralo na
solídnej 19. prieèke, ale po vo¾nom
programe kleslo o dve miesta niie.
Koneèný výsledok znamená, e dievèatá
neurobili dieru do sveta a 12. prieèka, o
ktorej sa na Slovensku snívalo, zostáva v
nedoh¾adne. O nieèo lepí výsledok si
odkrtla Mária Dzureková v kategórii
jednotlivkýò. Tá sa po 25. mieste výborným vo¾ným programom prebojovala o
osem prieèok vyie a jej 17. miesto je
zatia¾ najlepím slovenským výsledkom
v tejto kategórii. Po akvabelách súaili
na barcelonskom ampionáte aj plavci,
ia¾, tentoraz bez úèasti bratislavských
zástupcov. Èasy Ro¾ka a spol. sú nenavrátne preè...
(mm)

Traja z Bratislavy
BRATISLAVA
Kdee sú èasy, keï sa na vyhlasovaní
najlepích slovenských futbalistov
stretávali hráèi z Bratislavy a medzi
jedenástkou ocenených tvorili èasto
drvivú väèinu.
Na tohtoroènej slávnosti v Topo¾èiankach sa z hlavného mesta objavili iba
traja futbalisti - obrancovia Vladimír
Kinder (Petralka), Peter Dzúrik (Slovan) a útoèník Róbert Vittek (Slovan).
Zvyok tvoril v dobrom slova zmysle
slovenský ,,vidiek, ktorí najmä zásluhou
ilinèanov prebral ezlo vládcu slovenského futbalu.
(mm)

Premiéra Rapidu
BRATISLAVA
Futbalisti bratislavského Rapidu sa
doèkali. Po hektickom lete, veï prvý
raz v histórii sa tento skromný klub
pripravoval na podobnú súa, sa futbalisti z Prievozu predstavili v druhej
najvyej slovenskej súai.
Zverenci Ladislava Petráa tak urobili
rados vetkým priaznivcom a majú
desa mesiacov na to, aby presvedèili, e
3. bratislavská liga má svoju kvalitu. Pre
futbal v naom meste je vak smutné, e
Rapid zostane v druhej lige osamotený.
Devín, Slovan B, Inter B hrajú toti o
stupienok niie...
(mm)

PREDÁM 3-izbový byt (70m2)

v Karlovej Vsi na Dlhých Dieloch,
4 x ROLLDOR, plávajúca podlaha,
rohová kuch. linka, zasklená
loggia, bezpeènostné dvere.
Cena dohodou. 0907 032 445

Tenisové prázdniny
s TOP TENISOM
www.toptenis.sk  0905/380 001

V prekrásnom prostredí za Botanickou záhradou

pre deti od 4-18 rokov - tenis, squash,
angliètina, kúpalisko, inline korèule,
detský milionár, pizza párty + obed
+ internet. Cena: od 1280,-Sk/týdeò
Prvá americko-slovenská poisovòa, a.s

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

DOMESTICA SR

H¼ADÁ

PRE SVOJICH KLIENTOV
- gazdinky na upratovanie,
vedenie domácností
- dôchodkyne a eny popri
zamestnaní na opatrovanie detí
z Bratislavy a blízkeho okolia
t.è. 6241 1148
www.domestica.sk
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American
Horn Quartet
HUDBA
Cyklus
komorných
programov
„Brehy“ pokračuje aj v augustovej
časti Kultúrneho leta. Publikum sa
môže pripraviť na všehochuť v podaní
umelcov z rôznych brehov hudobného
sveta. Všetky podujatia sa začnú o
20.00 v Koncertnej sieni Klarisky na
Farskej ulici.
Séria akcií kombinuje najrôznejšie žánre:
džez (Seniojazzparty s G. Hermélyovou,
I. Hellerom, Z. Sychrom a „Q“ Stanislava Herku, 9. 8.), blues (Miloš Železňák,
24. 8.) latinsko-americkú hudbu (Aftetee,
3. 8.) aj trampské piesne (Harwestri, 17.
8.). Najväčšou hviezdou augustových
koncertov však bude zoskupenie American Horn Quartet, ktoré vystúpi 20.
augusta. Súbor založila štvorica Američanov pred dvadsiatimi rokmi. Hráči na
lesný roh sa už predtým presadili v
popredných európskych orchestroch a
ako sólisti pozbierali ceny zo súťaží v hre
na dychové nástroje. Repertoár, ktorý
predstavia v Bratislave, nepozostáva len
z tradičných skladieb pre lesné rohy ale
aj vlastných kompozícií.
(bd)

Václav Cigler
a jeho žiaci
VÝSTAVA
Slovenská národná galéria pripravila
letnú expozíciu s názvom Václav Cigler
a jeho škola. Výstava, ktorá má byť
poctou českému umelcovi a pedagógovi, je do konca septembra inštalovaná v
Dvorane Ministerstva kultúry SR na
Námestí SNP.
Keď Václav Cigler v 60. rokoch prišiel z
Prahy do Bratislavy a začal vyučovať na
Vysokej škole výtvarných umení, spoločenské pomery sa ešte len pomaly menili
k lepšiemu. Vďaka rozhľadu výtvarníka,
ktorého sklenené objekty poznali aj za
hranicami Československa, však mnohí
jeho žiaci začali prirovnávať slobodnú
atmosféru jeho ateliéru k malému zázraku. Niektorých ovplyvnili Ciglerove diela
zo skla, iní však dospeli až k umeniu
akcie. Výstava je prístupná okrem pondelka od 10.00 do 17.30.
(bd)

najbližšie vyjdú 28. 8.

Kam za kultúrou?
 SNG pozýva na dočasné výstavy: Maj-

V bratislavských kinách bude 7. augusta premiéra Terminátora 3. Ten na ľudstvo zaútočí z budúcnosti, tentoraz v
podobe krásnej a neľútostnej T-X (Kristanna Lokenová, na fotke s A. Schwarzeneggerom). V ceste za skazou ľudstva
jej bude stáť replika Terminátora z prvej časti (Arnold Schwarzenegger) - tajomného a teraz už zastaraného robota,
ktorý sa pokúsi odvrátiť hrozbu súdneho dňa...
FOTO - ITAFILM

Na Hlavnom námestí budú filmové večery
FILM
Už koncom júna začal na východnom
konci republiky svoju letnú cestu po
mestách a mestečkách putovný
Bažant Kinematograf 2003. Bratislavčanom spestria večery pod holou
oblohou projekcie piatich filmov od
pondelka 25. 8. do piatka 29. 8 na
Hlavnom námestí. Premietať sa začne
vždy po zotmení, teda približne o
20.00 h.
Český Kinematograf bratov Čadíkovcov ide v stopách prvých kočovných
premietacích zariadení, ktoré svoje
publikum hľadali často tam, kde by sa
tento druh umenia aj zábavy inak nedo-

stal. Obľúbená atrakcia už okrem iného
stihla potešiť nielen filmových fanúšikov ArtFilmu v Trenčianskych Tepliciach, ale spestriť aj programy inak
zameraných akcií. Od decibelov si tak
pri plátne mohli odpočinúť napríklad
návštevníci „slovenského Woodstocku“, hudobného festivalu Pohoda v
Trenčíne.
Ak v kolekcii snímok nenájdeme žiadne
premiérové filmy, tak ide znovu najmä o
zámer autorov projektu, ktorí stavili skôr
na divácku obľúbenosť. Hlavne medzi
mladou generáciou si na ňu nemôžu sťažovať kultoví Samotáři režiséra Davida
Ondříčka (streda 27. 8.) alebo najnovší

počin Petra Zelenku Rok ďábla (piatok
29. 8.). Zatiaľ čo dva ďalšie „retro“ tituly, úspešná komédia Pelíšky (r. J. Hřebejk, pondelok 25. 8.) a muzikál Rebeli
(r. Filip Renč, utorok 26. 8.), načreli do
šesťdesiatych rokov z pohľadu súčasnosti, film Sladké hry minulého leta
Juraja Herza (štvrtok, 28. 8.) bol
nakrútený ešte v roku 1969, no svojou
letnou atmosférou dopĺňa mladšie diela.
Pred každou celovečernou snímkou
navyše uvidíte jednu krátkych animovaných miniatúr študentov VŠMU. A všetkých záujemcov o večernú filmovú
zábavu iste poteší, že vstup na premietania je voľný.
Bohuš Dúbrava

Joseph Beuys: umenie rovná sa život
VÝSTAVA
Najdôležitejšie medzníky výtvarného
umenia druhej polovice dvadsiateho
storočia vytýčilo viacero tvorivých
osobností. Okrem Andy Warhola sa k
nim právom zaraďuje aj Joseph
Beuys. Kolekciu prác tohto legendárneho nemeckého výtvarníka s názvom
Polentransport 1981 vystavuje do
konca augusta Galéria mesta Bratislavy v Mirbachovom paláci.
Joseph Beuys (1921-1986) bol všestrannou osobnosťou a možno je tak trochu
paradoxom, že dnes sa jeho diela predávajú za astronomické sumy. Beyusovi

totiž nikdy nešlo o slávu v „svete umenia“ uzavretom pred bežným človekom.
Naopak, neustále sa pokúšal ozvláštniť
sféru každodennosti tvorivými činmi. O
búraní hraníc medzi umením a osobnou
históriou svedčia aj známe fakty Beysovho životopisu: ako nemecký letec bol v
druhej svetovej vojne zostrelený nad
ruskou stepou. Krymskí Tatári ho však
našli a polozamrznutého zabalili do plsti
a natierali masťou, aby vyzdravel. Beuys
využíval materiály, ktoré mu zachránili
život, pri tvorbe svojich objektov.
Pre charizmatického muža v klobúku
však boli rovnako dôležité happeningy,

sadenie stromov, výchova detí v experimentálnych komunitách či činnosť v
rakúskej Strane zelených. Kvôli utopickým ideálom musel dokonca v 70.
rokoch odísť z postu na Düsseldorfskej
akadémii, keď spolu so študentmi zorganizoval okupačný štrajk.
Kresby, náčrty, fotografie a poznámky
na bratislavskej výstave pochádzajú zo
zbierok poľského Múzea umenia v
Lodži. Keď Poľskom roku 1981 burácala revolta hnutia Solidarita, Joseph
Beuys pricestoval do Lodže a miestnemu múzeu venoval truhlicu plnú svojich
prác.
Bohuš Dúbrava

strovské diela umenia 20. storočia zo zbierok SNG (SNM - Historické múzeum,
Bratislavský hrad), Hlavou dolu: obrázky
jezezuitských mučeníkov (Vodné kasárne), Pavol Gross st.: Posledná večera, reliéf (Vodné kasárne), Plagáty z Viedne
(Esterházyho palác), Východoslovenská
galéria 1952-2002 (Esterházyho palác).
 7. 8. o 20.00 sa v Koncertnej sieni Mirbachovho paláca uskutoční koncert D.
Karvaya (A) - husle a D. Buranovského klavír.
 V priestoroch Rakúskeho kultúrneho
fóra na Zelenej 7 je inštalovaná výstava
Ironický pohľad - objekty zo zbierky
mesta Viedne.
 8. 8 o 20.00 vystúpi na nádvorí Vinohradníckeho múzea na Radničnej 1 Vlado
Vizár Jazz Quartet.
 V kaviarni Múzeum v Slovenskom
národnom múzeu na Vajanského nábreží
vystavuje svoje koláže P. Taussig.
 12. 8. sa v priestoroch v Hudobnej
siene Bratislavského hradu na Zámockej
2 začne 27. ročník Dní organovej hudby.
Vystúpenia domácich aj zahraničných
interpretov sa začnú o 19.00 v dňoch 12.,
14., 17., 19., 21., 24. a 26. 8.
 Galéria Profil na Prepoštskej 4 ponúka
od utorka do nedele v čase 13.00-18.00
výber z fotografickej zbierky Múzea
umenia v Benešove.
 16. 8. o 20.00 bude na nádvorí Starej
radnice koncert skupiny Pressburger
Klezmer Band.
 GMB ponúka dočasné výstavy: Joseph
Beuys: Polentransport 1981, Cena Oskara Čepana 2003 (obidve Mirbachov
palác). V Pálffyho paláci GMB sú sprístupnené prehliadky Umenie 20. storočia
na Slovensku, Bratislavské podhradie známe, neznáme, Socha a objekt VIII.
 23. 8. o 20.00 môžete na nádvorí Starej
radnice vidieť divadelné predstavenie
J.G. Tajovský: Ženský zákon - tradičný
titul v netradičnej úprave a režijnom spracovaní S. Lavríka a v podaní Bánovského
pokútneho divadla.
 25. 8. od 19.00 bude na nádvorí Starej
radnice koncert indonézskej hudby súboru Krakatau Band.
 V Zichyho paláci môžete navštíviť od
10.00 do 18.00 prehliadku Hľadanie sveta
výtvarníkov Z. Hajného a G. Wagnera.
 28. 8. sa uskutoční prvá akcia z cyklu
šansónov v Koncertnej sieni Klarisky. O
20.00 sa tu predstaví Jana Paulová (CZ)
so skupinou.
 Na 30. 8. je na Kuchajde pripravený
kultúrno-spoločenský deň pri príležitosti
záveru Kultúrneho leta 2003 a začiatku
školského roku.

RENAULT KESTLER
Ponuka predvádzacích a jazdených vozidiel:

ËAÎK¯ BALÍK A ªAHKÉ SPLÁTKY
DPH*
9 Sk s
7
8
3
KA LEN
SPLÁT

Vìaka v˘hodnej lízingovej ponuke FinPack dnes môÏete
získaÈ Renault Thalia neuveriteºne ºahko. Pri lízingu s nulov˘m nav˘‰ením platíte garantovanú mesaãnú splátku
len 3 879 Sk*, vrátane havarijného poistenia. Navy‰e zaãnete platiÈ aÏ od druhého mesiaca po kúpe. Kúpna cena
je len vo v˘‰ke 1,49% z obstarávacej ceny vozidla. Okrem
2 airbagov a 510 l batoÏinového priestoru na vás ãaká
i balík doplnkovej v˘bavy podºa vá‰ho v˘beru: balík Komfort obsahuje predné svetlomety do hmly a autorádio,
v balíku Look nájdete predné svetlomety do hmly a metalízu. Ku kaÏdému naviac dostanete bonus 10 000 Sk –
spolu teda u‰etríte aÏ 23 900 Sk. Ponuka platí do vyãerpania zásob. Kliknite a vyberte si na
* RPMN 1,61% pri 60% akontácii poãas 48 mesiacov pre 1.4 8V
Authentique s akciou V˘hodn˘ balík ponúk.

Thalia 1,4 16V Expression, strieborná, r. v. 2002, 18 358 km
Clio 1,2 16V Authentique, r. v. 2003, 8 000 km
Clio 1,5dCi Authentique, r. v. 2002, 8 000 km
Mégane II 1,6 16V Confort Authentique, r. v. 2002, 16 365 km
Mégane II Coupé 1,6 16V Confort Dynamique, r. v. 2002, 12 500 km
Mégane Kombi 1,6 16V AIR, r. v. 2002, 14 413 km
Laguna 2,0 16V Authentique SPORT, r. v. 2002, 3 000 km
VEL SATIS 3,0dCi V6 INITIALE, r. v. 2002, 32 000 km
Trafic 1,9dCi/100k L2H1, r. v. 2003, 6 000 km

pôvodná cena: 416 900,pôvodná cena: 442 100,pôvodná cena: 470 300,pôvodná cena: 727 500,pôvodná cena: 702 700,pôvodná cena: 582 900,pôvodná cena: 912 100,pôvodná cena: 2 020 000,pôvodná cena: 694 167*,-

Jazdené vozidlá:
Clio 1,2 16V Tech_road, 5 dverové, r. v. 2001, 39 000 km, strieborná metalíza
Clio 1,2 16V Tech_road, 3 dverové, r. v. 2001, 50 800 km, modrá metalíza
SCÉNIC RX4 2,0 16V RXT 4x4, r. v. 2000, 34 800 km, strieborná metalíza
SCÉNIC 1,6 RT, r. v. 1998, 150 200 km, šedá metalíza
ŠKODA Felícia 1,6 LX, r. v. 1997, 87 500 km, modrá metalíza
*Cena je uvedená bez DPH

KESTLER, spol. s r. o.
Panónska cesta č. 5, Bratislava - Petržalka, tel.: 02/6720 2711
Krajinská cesta č. 12, Bratislava - Podunajské Biskupice, tel.: 02/4319 1147, 4329 6954, 4341 1172
e-mail: kestler@partner.renault.sk

teraz: 349 000,teraz: 408 000,teraz: 397 000,teraz: 619 000,teraz: 605 000,teraz: 509 900,teraz: 790 000,teraz: 1499 900,teraz: 658 333*,-

Kestler, spol. s r. o.
Panónska cesta č. 5, Bratislava – Petržalka
tel.: 02/6720 2711, kestler@partner.renault.sk

cena:
cena:
cena:
cena:
cena:

289 900,299 900,749 900,375 000,187 900,-

