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Spor o oplotenie
amerického
ve¾vyslanectva
pokraèuje

O lukratívny
pozemok pri
stanici bojujú
ve¾kí hráèi

STARÉ MESTO
Pamiatkový úrad zaujal k zámeru
Ve¾vyslanectva USA zvýi ochranu
svojej budovy na Hviezdoslavovom
námestí výstavbou oplotenia negatívne stanovisko, ministerstvo kultúry
vak jeho rozhodnutie oznaèilo za
nezákonné.
Zámer amerického ve¾vyslanectva ráta s
vybudovaním takmer tri metre vysokého
kovového plota zasahujúceho do námestia. Pamiatkari s tým nesúhlasili, ale po
zásahu ministerstva kultúry je perspektíva, e sa na námestí oplotenie objaví,
reálnejia. Vo vyjadrení, ktoré nám
poskytla hovorkyòa ministerstva Nora
Slováková, sa uvádza, e v roku 2002
podpísal primátor Bratislavy zmluvu s
Ve¾vyslanectvom USA v Bratislave, v
ktorej je garantované právo ve¾vyslanectva realizova vetky potrebné bezpeènostné opatrenia (lo o bývalého primátora Jozefa Moravèíka, ktorý tak urobil
na sklonku svojho funkèného obdobia
pod tlakom vlády). Pod¾a N. Slovákovej
sa v zmluve uvádza: Mesto týmto
poskytuje Spojeným tátom výluèné a
neobmedzené právo kontrolova vetok
prístup do bezpeènostnej zóny, vrátane
práva vylúèi vetku premávku vozidiel.
(...) Spojené táty budú oprávnené naintalova a udriava na svoje vlastné
náklady systém ståpov a iných bezpeènostných prvkov - vrátane plotu...
Pod¾a N. Slovákovej na základe platných
zákonov sú vetky správne orgány
povinné bra pri svojich rozhodnutiach
do úvahy imunitu a výsady priznávané
diplomatickým misiám medzinárodnými
zmluvami. Pamiatkový úrad dal k projektu výstavby plotu okolo ve¾vyslanectva negatívne stanovisko, uviedla.
Ministerstvo kultúry je na základe zákona povinné skúma rozhodnutia Pamiatkového úradu. Ministerstvo rozhodnutie
úradu v tejto veci preskúmalo a muselo
kontatova, e nie je v súlade s platnými
zákonmi a medzinárodnými zmluvami.
Ministerstvo sa z vecného h¾adiska s
negatívnym stanoviskom Pamiatkového
úradu stotoòuje, pretoe ide skutoène o
zásah do pamiatkovej zóny. Vzh¾adom
na zákony, ktoré garantujú ve¾vyslanectvu USA právo realizova ochranné
opatrenia, urobilo ministerstvo kultúry
vetko pre to, aby ochranné opatrenia
boli èasovo jasne limitované a aby malo
ve¾vyslanectvo povinnos po stanovenom termíne uvies námestie do pôvodného stavu.
Niektorí architekti namietajú, e oplotenie ve¾vyslanectva by bolo precedensom
a v budúcnosti by o podobnú ochranu
mohli iada aj ve¾vyslanectvá iných tátov, ktoré sídlia v historickom centre
mesta.
(juh)

NOVÉ MESTO
Budúcnos pozemku neïaleko elezniènej stanice Nové Mesto ostáva otvorená. Poslanci mestskej èasti Nové
Mesto o nej mali rozhodnú 17. februára, ale návrh na predaj pozemku bol z
rokovania zastupite¾stva stiahnutý.
Ako sme informovali v minulom èísle, o
pozemok neïaleko elezniènej stanice v
blízkosti kriovatky Tomáikova - Vajnorská prejavil záujem ve¾ký investor - spoloènos TriGránit Office, ktorá vybudovala neïaleký Polus City Center spolu s
výkovými budovami Millenium Tower I
a II. Jeho zámer predpokladal výstavbu
piatich administratívnych budov s deviatimi podlaiami a samostatným objektom
garáí. Fasádou sa navrhované objekty
ponáajú na spomenuté vee Millenium a
malo by v nich by vye 50-tisíc tvorcových metrov prenajímate¾nej plochy.
Miestna rada o pozemku rozhodla 27.
januára a zdalo sa, e projektu niè nestojí
v ceste. Èo teda bolo príèinou stiahnutia
návrhu z rokovania miestneho zastupite¾stva? Objavil sa ïalí potenciálny investor - spoloènos HB Reavis, ktorá okrem
iného vybudovala Aupark. Jej ponuka na
výstavbu polyfunkèných objektov prila
síce s oneskorením, po zasadnutí miestnej
rady, ale zaváila nato¾ko, e viedla k
rozhodnutiu opätovne prerokova záleitosti spojené s predajom spomenutého
pozemku. Sedemnásteho februára doruèili zástupcovia HB Reavis priamo na
miestne zastupite¾stvo ïaliu iados s
tým, e ponúkli za predaj pozemku vyiu cenu. Miestne zastupite¾stvo sa teda
pôvodne predloeným návrhom na predaj
nezaoberalo. Z h¾adiska zvýenia kvality
územia a jeho perspektív budú vetky
predloené návrhy dôkladne komplexne
prehodnotené s tým, e vlastný investorský zámer bude musie predloi aj HB
Reavis. V hre sú teda teraz dvaja ve¾kí
hráèi na bratislavskom realitnom trhu. Pre
zaujímavos uveïme, ako sa vyvíjala
ponúkaná cena za pozemok: pôvodný
návrh TriGránit Office bol 117 miliónov
korún, HB Reavis priiel s ponukou 130
miliónov. TriGránit Office pred zasadnutím miestneho zastupite¾stva ponuku
zdvihol na 134 miliónov, HB Reavis ponúkol 170 miliónov.
Predajom uvedeného pozemku sa bude
zaobera miestna rada 30. marca. Zástavba pozemku v blízkosti elezniènej stanice Bratislava - Nové Mesto má pod¾a
predstáv mestskej èasti Nové Mesto ïalej
posilni mestský charakter Vajnorskej
ulice. Pri prípadnej výstavbe bude musie
investor bra do úvahy dlhodobý zámer
predåi Tomáikovu ulicu a po Raèiansku a rovnako aj plánovanú rozsiahlu
rekontrukciu kriovatky Vajnorskej a
Tomáikovej ulice.
(juh)

Ve¾vyslanectvo USA nám poskytlo vizualizáciu oplotenia, ktoré hodlá umiestni okolo svojej budovy. Naim èitate¾om
dávame monos vidie na vlastné oèi, o èom je reè, a vytvori si svoj názor.
VIZUALIZÁCIA - U.S. Embassy

Mestská èas rozhodne v zmysle zákona
STARÉ MESTO
Mestská èas Bratislava - Staré Mesto,
ktorá od mája minulého roka vykonáva aj kompetencie stavebného úradu,
rozhodne o navrhovanom oplotení a
stránom objekte pri budove Ve¾vyslanectva USA v súlade so zákonom.
Uviedol to starosta Starého Mesta Peter
Èiernik, pod¾a ktorého má oplotenie
ve¾ký hendikep - je neestetické a ve¾mi
necitlivo zasahuje do priestoru len
nedávno zrekontruovaného Hviezdoslavovho námestia. Investíciu do Hviezdoslavovho námestia sme urobili so zámerom vytvori tu príjemnú peiu zónu,
ktorá bude slúi pre potreby obyvate¾ov
mesta a na kultúrne a spoloèenské vyuitie," kontatoval. Opatrenia navrhované

na ochranu americkej ambasády popierajú cie¾ tejto naej investície."
Ako P. Èiernik upozornil, novým ochranným prvkom je nielen kovový plot, ale aj
asi dvanás metrov dlhý strány objekt,
ktorý bude narúa priestor a obmedzí aj
peiu komunikáciu. Na otázku, akú pozíciu mestská èas Staré Mesto v tejto veci
zaujme, nám odpovedal: Oproti predolým obdobiam sa pozícia mestskej èasti
zásadne posunula do inej polohy v tom
smere, e sa medzièasom stala stavebným úradom, ktorý bude tento problém
skúma z h¾adiska stavebného zákona.
Stali sme sa teda orgánom, ktorý bude o
celej veci rozhodova. Táto úloha prináa so sebou aj nevýhody - zatia¾ èo predtým sme sa k otázkam súvisiacim s

výstavbou iba vyjadrovali a na základe
podnetov rozhodoval niekto iný, dnes
musíme rozhodova my, a to v súlade so
zákonom a nestranne."
Inak povedané, mestská èas nemá priestor na vyjadrenie, ale musí vo veci kona
a rozhodnú, s prihliadnutím na záväzné
stanoviská iných organizácií a intitúcií,
ktoré sa majú v zmysle zákona k tejto
záleitosti vyjadrova.
Pod¾a starostu je iados o vydanie
územného rozhodnutia a stavebného
povolenia u na miestnom úrade. Záleitos je v tádiu dopåòania údajov, chýba
ete stanovisko hlavného mesta ako
vlastníka pozemkov, na ktorých majú
by nové bezpeènostné prvky umiestnené.
(juh)

Primátor by ambasádu radej presahoval
O snahách Ve¾vyslanectva USA vybudova okolo svojho objektu na Hviezdoslavovom námestí oplotenie a iné
bezpeènostné prvky sme sa pozhovárali s primátorom Bratislavy Andrejom ÏURKOVSKÝM.
- Tieto snahy vnímam ako neastné. U
teraz spôsobili ve¾a nedorozumení vo
vzahoch medzi obèanmi Bratislavy a
zastupite¾ským úradom USA. Bezpeènos zamestnancov ve¾vyslanectva a ich
diplomatická imunita nemôe by zabezpeèovaná za cenu bezprecedentných
zásahov do verejných priestranstiev hostite¾ského mesta, najmä ak ide o historicky jedno z najcennejích území Bratislavy. Navye, som presvedèený, e v rokovaniach s americkou stranou od roku
2002 hlavné mesto i Staré Mesto urobili
viacero kompromisných opatrení s cie¾om zvýi bezpeènos v okolí ambasády. Mám na mysli úpravu pôvodne

Ná rozhovor
schváleného dopravného reimu na Paulínyho ulici a Hviezdoslavovom námestí,
ako aj súhlas s výstavbou náhradného
vjazdu do garáí hotela Carlton.
Aké bude stanovisko mesta k prípadnému vydaniu územného rozhodnutia
a stavebného povolenia?
- Na základe poznania stavu vecí, ako aj
na základe jednoznaèného názoru bratislavskej verejnosti môem poveda, e
stanovisko hlavného mesta k vydaniu
stavebného povolenia na výstavbu
ochranného oplotenia okolo budovy
amerického ve¾vyslanectva bude negatívne. Chcel by som zdôrazni, e na
rozdiel od viacerých iných dotknutých
orgánov v stavebnom konaní samospráva hlavného mesta nie je iba odbornou
organizáciou, ale aj reprezentantom

mestskej samosprávy. Má teda právo na
vyjadrenie názoru, ktorý nemusí v
plnom rozsahu vychádza len z odbornej
dokumentácie.
V akom tádiu sú rokovania o presahovaní budovy ambasády?
- U od leta minulého roku vedieme
intenzívne rokovania. Oceòujem, e aj
americká strana v danej situácii vidí perspektívne rieenie v presahovaní ambasády na vhodnejie miesto. Doteraz sme
americkej strane predloili tyri rôzne
návrhy moných lokalít, ktoré vak z
rôznych
dôvodov
nevyhovovali.
Momentálne èakáme na vyjadrenie k
lokalite, ktorá sa nachádza na pravom
dunajskom brehu. Rozhodnutie o presahovaní ve¾vyslanectva vak nemôe urobi ani mesto, ani slovenská vláda, ale
administratíva Spojených tátov amerických vo Washingtone.
Zhováral sa Juraj Handzo
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kolské rady
si podelia
mestské èasti

Staromestský
výlet do dejín
Bratislavy

BRATI SLAVA
Primátor Bratislavy Andrej Ïurkovský nemá výhrady proti tomu, aby sa
kolské rady zriadili v mestských èastiach, ak sa na tom starostovia dohodnú. Splní sa tým pôvodný zámer - prenesenie zriaïovate¾skej funkcie na
mestské èasti.
Starostovia sedemnástich bratislavských
mestských èastí u rokovali o vytvorení
obecných kolských rád, obecných kolských úradov a kolských obvodov.
Takéto rieenie prispeje k tomu, aby sa
komunikácia medzi krajským kolským
úradom a ministerstvom kolstva na jednej strane a zriaïovate¾mi základných a
materských kôl zjednoduila. Tým sa
zrýchli aj presun finanèných prostriedkov na koly.
Mestské èasti sa na vytvorení kolských
úradov musia navzájom dohodnú.
Lamaè je ochotný pristúpi na dohodu s
Karlovou Vsou i s Dúbravkou, Devínska
Nová Ves s Devínom, Petralka s Jarovcami, Èunovo s Rusovcami, Raèa s Vajnormi a podobne. Starostovia predpokladajú vznik 10 kolských úradov, 15 kolských obvodov a 10 obecných rád. Do 27.
februára oznámi kadá mestská èas, ako
budú vytvorené v jednotlivých mestských
èastiach kolské úrady (samostatne alebo
spoloène), a potom toto rozhodnutie oznámia bratislavskému magistrátu
(brn)

STARÉ MESTO
V rámci celoroèného staromestského
projektu 12 mesiaèikov, ktorý organizuje mestská èas Bratislava - Staré
Mesto, bude v sobotu 20. marca ve¾ký
výlet èasom do dejín Bratislavy.
V tento deò znovu oijú postavy z dávnej
histórie, na rohoch ulíc zaèujeme útrky z
prachom zapadnutých rozhovorov, na uliciach stretneme dávnych svedkov minulosti, osobnosti a bizarné postavièky, ktoré
tu kedysi ili. Chceme vyui historické
bohatstvo Starého Mesta a predstavi
¾uïom zábavnou pútavou divadelnou
formou dejiny mesta, na ktoré sa èasto
ani prepurácki pamätníci nepamätajú,
povedal o pripravovanom podujatí starosta Starého Mesta Peter Èiernik.
Na výlete èasom èakajú úèastníkov
mnohé prekvapenia aj odmeny. Mestská
èas Staré Mesto pozýva deti, a najmä tie
zvedavé, aby prili aj s rodièmi (pú
èasom býva nebezpeèná a strastiplná) a
objavili neznáme romantické zákutia
Bratislavy, jej príbehy, zabudnuté domy a
povesti.
Záujemcovia o historický výlet sa môu
prihlási na jednotlivé turnusy, ktoré
budú odchádza z nádvoria v Zichyho
paláci na Ventúrskej ulici 9 vdy, keï
odbije celá hodina. Prvý turnus vytartuje o 9. hodine dopoludnia a posledný turnus bude odchádza o 18. hodine. O 20.,
20.30 a 21. hodine sa uskutoèní, za
priaznivého poèasia, aj peciálny noèný
turnus, trasa bude osvietená fak¾ovým
osvetlením.
Poèet miest v jednotlivých turnusov je
obmedzený. Lístky si mono zakúpi od
1. marca na vrátnici v Zichyho paláci na
Ventúrskej ulici èíslo 9.
(remi)

Odlote zimu

IKEA
Aj vy túite po tom, aby sa u koneène
zaèala jar? Nemusíte èaka - zimy sa
môete zbavi u dnes. V obchodnom
dome IKEA u toti jar prepukla.
Na odloenie zimných vecí vám ponúka
úloné katule rozmanitých ve¾kostí teraz vrátane mnohých noviniek vo veselých farbách a vzoroch. Potom u môete
vpusti dnu sviei vánok v podobe nových
pestrých textílií èi ve¾konoèných dekorácií. Staèí len nieko¾ko malých zmien vymeni poah na vankúikoch, prida
nový záves èi obrus a jar sa u vás doma
môe zaèa skôr, ako tomu velí poèasie.
Nové jarné dekorácie do detskej izby si
deti budú môc vyrobi aj sami - v detských dielòach cez víkend 6. a 7. marca
priamo v obchodnom dome IKEA.
Nezabudnite ani na nové týdenné
ponuky - kadý týdeò od pondelka tu
nájdete niektorý z ob¾úbených výrobkov
za zvýhodnenú cenu.
Od 1. 3. je to konferenèný stolík
FRÖJSTA z impregnovaného masívneho buka len za 799,- (uetríte 690,- Sk).
Od 8. 3. z¾avnené bavlnené látky rôznych vzorov a farieb od 79,-/m.
Pozor - len do vypredania!

Naproti Forumu vyrastie ïalí hotel
STARÉ MESTO
Iba nieko¾ko metrov od hotela Forum,
na proti¾ahlej strane Potovej ulice, sa
pripravuje výstavba nového hotela.
Spolu s ním má na Vysokej ulici vyrás
aj menia administratívna budova.
Ako sme u informovali, zaèatie výstavby oboch nových objektov sa predpokladá ete v tomto roku, hneï po vydaní právoplatného stavebného povolenia a ukonèené majú by asi v roku 2006. Severne
od nich sa nachádza Tatracentrum, západne hotel Forum, východne ¼udová banka

a june existujúca zástavba Obchodnej
ulice. Cie¾om novej výstavby je dotvorenie tohto priestoru na rohu ulíc Potová a
Vysoká.
Hotel má by o èosi nií ako ved¾a stojaca budova Tatracentra, bude ma
sedem podlaí. V dvojpodlaných podzemných garáach má ma dovedna 116
parkovacích státí, na prízemí a prvom
poschodí je navrhnuté kongresové centrum, retaurácia, bar a zázemie. Administratívna budova na Vysokej ulici má
by menia ako hotel, má ma len tyri

nadzemné podlaia (plus piate ustupujúce). V dvojpodlaných podzemných
garáach by malo by 26 parkovacích
státí, na prízemí sú navrhnuté obchodné
prevádzky, na vyích podlaiach dovedna vye 1000 tvorcových metrov kancelárskych priestorov. Výstavba budov
si vyiada asanáciu objektov na Vysokej
ulici èíslo 4 a 6. Projekt ráta aj s revitalizáciou plôch zelene na park s oddychovo-rekreaèným zariadením a ihriskom pre deti.
(lau)
VIZUALIZÁCIA - Peter Zelnik

O osude amfiteátra sa ete len rozhodne
STARÉ MESTO
Amfiteáter na Búdkovej ceste u dlhé
roky chátra a jeho ïalí osud je nejasný. Je moné, e územie, na ktorom je
situovaný, sa bude vyuíva aj na iné
ako kultúrne úèely.
Nedávno poslanci mestského zastupite¾stva rozhodli, e amfiteáter bude zverený do správy mestskej èasti Bratislava Staré Mesto. Rozhodnutie podmienili
zachovaním vyuitia amfiteátra na kultúrne a spoloèenské úèely. Mestská èas
Staré Mesto teraz skúma monosti
zmysluplnejieho vyuitia tohto územia,
ako je to v súèasnosti. Objekt amfiteátra je z dneného poh¾adu preitkom,
kontatoval starosta Starého Mesta Peter
Èiernik. V dobe, keï vznikol, sa predpokladalo, e bude miestom konania
politicko-propagaèných aktivít, osláv
sviatkov, ktoré podporoval bývalý
reim. Kapacita amfiteátra bola asi 4500
miest na sedenie, èo presahuje monosti
tohto územia na vytvorenie podmienok,

„ ...najlep‰ie
jazdné vlastnosti
vo svojej triede.“

aby sa tam takýto poèet ¾udí vôbec
dopravil a bol primerane uspokojený z
h¾adiska dopravy, parkovania a iných
potrebných sluieb.
P. Èiernik pripomenul skúsenosti z konania väèích podujatí v amfiteátri v dávnejej minulosti, keï verejná mestská
doprava aj napriek posilneniu nezvládala
dopravne obslúi túto lokalitu. Autá
parkovali aj v dvoch radoch vo vetkých
uliciach v okolí, take miestni obyvatelia
sa nemohli dosta ani do svojich garáí a
domovov, pripomenul. Neastným rieením je pod¾a jeho slov aj orientácia
amfiteátra severojuným smerom, a to
nielen z h¾adiska svetelných podmienok
(premieta sa mohlo a po zotmení), ale
aj z h¾adiska írenia hluku. Poèas konania koncertov, ale aj filmových predstavení, sa hluk z amfiteátra íril do neskorých veèerných hodín nielen do okolitých domov, ale aj na Kramáre.
Amfiteáter je u dlhé roky nevyuívaný,
v priestoroch jeho zázemia sa v súèas-

nosti nachádzajú prevádzky, ktoré majú
ïaleko od kultúry - pod¾a P. Èiernika je
tu autoopravovòa, výrobòa nábytku a
sklad. Zázemie u nie je spôsobilé slúi
pre potreby prevádzky amfiteátra. Stavba je zdevastovaná, vandali znièili oplotenie, sklené výplne sú porozbíjané, desiatky a stovky sedadiel sú polámané a
vytrhnuté, v dezolátnom stave je aj javisko, take rekontrukcia amfiteátra do
pôvodnej podoby by si vyadovala mnohomiliónové investície, kontatoval starosta. Tieto investície by sa urèite nevyváili výnosmi z trieb z podujatí, ktoré
by sa tu hypoteticky mohli kona.
Mestská èas Staré Mesto pre vetky
tieto dôvody iniciovala vznik túdií,
ktoré by zhodnotili vyuitie tohto územia. Po ich vyhodnotení sa rozhodne o
prípadnom zmysluplnejom vyuití tohto
územia, napríklad na úèely bývania, s
tým, e zachovaná by bola aj jeho kultúrna funkcia, ale v menom rozsahu,
uzavrel P. Èiernik.
(lau)

Jarné èistenie
aj v Petralke
PETRALKA
Od 1. marca do 19. apríla si Petralèania opä budú môc v rámci jarného
èistenia uprata spoloèné priestory
bytových domov, pivnice, výklenky,
terasy, podterasové priestory a bezprostredné okolie obytných súborov.
Informovala nás o tom hovorkyòa petralského starostu Milka Podmajerská. Miestny podnik Verejnoprospených sluieb a
akciová spoloènos OLO dajú spoloène k
dispozícii 15 ve¾kokapacitných kontajnerov v siedmich etapách, ktoré budú rozmiestnené pod¾a pripraveného harmonogramu. Pristavené kontajnery sa ponechajú v danej lokalite vdy cez víkend a
odpad sa bude odváa na skládku v pondelok. Kontajnery sú urèené výluène na
ve¾korozmerný odpad.
(ver)

Nový FordFocusC-MAX kompaktný minivan.
Už za 599 000 Sk.
auto roka 2004 na Slovensku

The Sun, Júl 2003.

Spoľahnite sa.

Od nového roku v nových priestoroch!
Summit Motors Slovakia FordCentrum
Zlaté piesky, Tuhovská 9, 831 07 Bratislava, Tel.: 02/57 52 62 55, ford@summit.sk,
www.ford.sk, otváracie hodiny: Pon. – Pia.: 8:00 – 18:00, So.: 9:00 – 12:00

Správy z podsvetia
STARÉ MESTO
NA PARKOVISKU pred hotelom Danube policajt v èase svojho vo¾na, spolu s
ïalím muom zadrali páchate¾a ihneï
po spáchaní skutku. 30-roèný Ivan udrel
27-roènú Katarínu, sotil ju a vytrhol jej
kabelku. Tá utrpela zranenie tváre. Násilníka obvinili z trestného èinu lúpee.
DÚBRAVKA
NA SARATOVSKEJ ULICI neznámy
maskovaný páchate¾ prepadol poboèku
Tatra banky. Lupiè so zbraòou v ruke
iadal od pracovníèky peniaze a po èine
sa stratil v pri¾ahlých uliciach. Odniesol
si takmer tristotisíc korún. Lúpe nasnímala bezpeènostná kamera, ktorej záznam a popis páchate¾a tuduje polícia.
Vïaka duchaprítomnosti pracovníèky a
dodraniu interných predpisov nebol
nik zranený.
RUINOV
NA OSTREDKOVEJ ULICI vypukol
poiar v retaurácii Londoner Pub, situovanej na poschodí nákupného strediska
Budúcnos. kody sa odhadujú na 10
miliónov korún, zatvorené museli by aj
niektoré predajne v nákupnom stredisku.
Poiar bol ve¾mi intenzívny a dolo aj k
pokodeniu strechy celého objektu.
Pod¾a odborníkov z Kriminalistického a
expertízneho ústavu bol poiar zaloený
úmyselne. Páchate¾ je zatia¾ neznámy.
NA LETISKU M. R. TEFÁNIKA
urobil poplach neznámy páchate¾. Mu
zatelefonoval na ústredòu, e práve pristane lietadlo Concorde, ktoré vybuchne.
Dotyèný anonym asi nevedel, e takéto
lietadlo na bratislavskom letisku nepristálo u pä rokov a jeho pristátie ani neoèakávali. Napriek tomu pyrotechnici nenechali niè na náhodu a prezreli tyri lietadlá, ktoré pristáli a odletový a príletový
terminál. Prehliadka bola negatívna, po
páchate¾ovi polícia pátra.
KARLOVA VES
NA MAJERNÍKOVEJ ULICI vznikol
poiar v koèikárni. Privolaný poiarny
technik skontatoval, e poiar zaloil
úmyselne neznámy páchate¾. Zranený
nebol nik, miesto udalosti prehliadli policajní odborníci.
PETRALKA
NA KUTLÍKOVEJ ULICI na zastávke
MHD 23-roèný Martin za bieleho dòa
pristúpil k 33-roènej Monike a iadal od
nej mobilný telefón. Ak odmietne spolupracova, vraj pouije nô, ktorý dral v
ruke. To, e niekedy pomôe neoèakávaná reakcia, sa potvrdilo Monike. Zaèala
jednoducho krièa. Lupiè sa z¾akol, zahodil nô a snail sa opusti miesto èinu.
Celú situáciu si vimol okoloidúci pán,
ktorému nie je ¾ahostajné, èo sa v okolí
deje. Okamite kontaktoval políciu. Privolaná policajná hliadka chytila Martina
pár minút po trestnom èine. Vyetrovate¾
ho obvinil z trestného èinu lúpee a s
návrhom na vzatie do väzby ho umiestnil
v cele.
(ver)

Výstavba piateho mosta je nároèná, práce
na Koickej budú ukonèené v roku 2005
BRATISLAVA
Práce na výstavbe jednej z najdôleitejích dopravných stavieb v meste - piateho mosta cez Dunaj s vyústením na
Koickú ulicu - sa dostávajú do nároènej fázy. Na Koickej ulici potrvajú
obmedzenia a do nasledujúceho roku.
Ako nás informoval Ladislav Csáder,
generálny riadite¾ akciovej spoloènosti
Metro Bratislava, ktorá most stavia, v
týchto dòoch pokraèujú montáne práce na
oce¾ovej kontrukcii a na hlavných nosníkoch, dokonèujú sa nadpodporové diely
hlavného po¾a. Tie sú zároveò zárodkami
oblúkov, ktorých montá sa zaène v najbliích dòoch. Zaèala sa u aj montá polí
na petralskom brehu, uviedol L. Csáder.
Ve¾mi nároèné sú práce v tetovnicových
ohrádzkach na petralskom brehu a na
umelom ostrove v koryte Dunaja, kde sa
budujú základy pravobreného piliera
èíslo 9 a jediného piliera v toku Dunaja piliera èíslo 10.
Ako dodal, práce tu komplikujú èasté

vývery vody z podloia (práce sa robia v
håbke okolo 10 metrov pod okolitou hladinou rieky) a poèas zvýených stavov
Dunaja v januári ich museli z bezpeènostných dôvodov prerui a vetky
mechanizmy zo stavebných jám evakuova. Pokraèujú práce na nábrenej estakáde na bratislavskom brehu. Na Koickej ulici a jej kriovatkách pokraèuje
budovanie kolektorov a rekontrukcie
ininierskych sietí.
Zaujímalo nás, dokedy budú trva obmedzenia na Koickej ulici a v okolí. Treba
poveda, e na Koickej ulici a pri¾ahlých
komunikáciách sa uskutoèòuje totálna
rekontrukcia vetkých ininierskych sietí,
ktorých nové trasy sa ukladajú do novobudovaných kolektorov, kontatoval L. Csáder. Je to ve¾mi nároèná práca, pretoe
mnohé sa doprojektováva a v teréne na
základe skutkového stavu. Pritom vetky
tieto siete musia by poèas vykonávania
prác funkèné. Po ich preloení sa kompletne zrekontruuje vozovka a chodníky. V

kriovatke Koickej s Prievozskou chceme do konca apríla ukonèi práce na jednej polovici a presmerova dopravu tak,
aby sme mohli pracova na druhej polovici kriovatky. Bohuia¾, kvôli ostrým prepojeniam sietí budeme musie krátkodobo
zasahova do hotovej polovice a lokálne
obmedzova pohyb vozidiel. Verejnos a
najmä vodièi si tu oddýchnu a v októbri,
keï budú práce na rekontrukcii kriovatky definitívne ukonèené. Na ostatných
úsekoch Koickej ulice budú práce ukonèené a v nasledujúcom roku.
Pod¾a L. Csádera hlavné práce na výstavbe mosta sú v súlade s harmonogramom,
aj keï ich tempo je v zimných mesiacoch
z pochopite¾ných dôvodov niie. Preverili sme si stav pripravenosti projektovej
dokumentácie na ïalie práce a postup
prác vo výrobniach dielcov oce¾ovej kontrukcie, uviedol. Sústredíme sa na to,
aby sme ihneï, ako nám to poèasie dovolí, zaèali pracova naplno.
(juh)
FOTO - Oto Limpus

Pozemok na Kollárovom námestí predali
STARÉ MESTO
Akciová spoloènos 1. garantovaná u
nie je vlastníkom pozemku v hornej
tretine Kollárovho námestia, na ktorom sa má stava polyfunkèný objekt.
Naej redakcii to potvrdil dobre informovaný zdroj.
Pod¾a náho zdroja pozemok v hornej tretine námestia, v èasti, kde sa v súèasnosti
nachádza parkovisko, kúpila spoloènos
FMT International. Preto sme oslovili
predstavite¾a tejto firmy, aby sme zistili,

aké sú jej zámery. Chceme tam postavi
budovu, dnes ete nemono jednoznaène
poveda, èi administratívnu, povedal
nám v krátkom telefonickom rozhovore
predstavite¾ FMT International Frantiek
Halaszik. Pri naich zámeroch budeme
zoh¾adòova aj výsledky vykonanej medzinárodnej urbanisticko-architektonickej
súae. Ako dodal, spoloènos v najbliích dòoch vydá pre médiá podrobnejiu
tlaèovú správu.
Dnes u teda s istotou mono poveda, e

1. garantovaná na Kollárovom námestí stava nebude. Pritom 1. garantovaná dlhodobo deklarovala záujem vybudova na
tomto lukratívnom mieste administratívny
objekt s výkou maximálne desa nadzemných podlaí, v súlade s limitmi, ktoré pre
budúcu výstavbu stanovilo mesto.
Spoloènos 1. garantovaná sa v posledných dòoch zvidite¾nila najmä tým, e
polícia zadrala jej troch tatutárov. Boli
obvinení z trestnej èinnosti ekonomického
charakteru.
(lau)

3

Exteriérové
terasy budú
iné ako doteraz
STARÉ MESTO
Poèas tohtoroènej sezóny letné exteriérové terasy retaurácií a kaviarní v
peej zóne v centre mesta budú vyzera inak ako dosia¾. Staromestskí
poslanci upravili aj podmienky ich
prevádzkovania.
Podmienky presne urèuje veobecne
záväzné nariadenie o peej zóne, ktoré
staromestské miestne zastupite¾stvo prijalo 17. februára. Odpratávanie mobiliáru z letných terás vdy po skonèení prevádzkového èasu, proti ktorému mali
prevádzkovatelia retauraèných zariadení najväèie výhrady, sa nakoniec bude
týka len podnikov na Klariskej, Bielej,
Urulínskej, idovskej, Mikuláskej a
Beblavého ulici. Na iných miestach, kde
bývali doteraz, budú môc by ponechané aj na noc. Na niektorých uliciach, ako
je napríklad Strakova èi Prepotská,
nebude moné letné terasy umiestòova
vôbec, na iných - konkrétne ide o
Zámoènícku a Zelenú - sa budú môc
umiestni len na jednom presne urèenom
mieste. Vo vetkých prípadoch vak platí,
e prevádzkovatelia budú povinní zabezpeèi, aby na ulici zostal priestor pre
vozidlá s povolením na vjazd do peej
zóny a repektova noèný pokoj. Po
novom je urèený aj èas prevádzky letných terás poèas dòa: ráno budú môc
fungova u od ôsmej, závereèná musí
by najneskôr o polnoci, v piatok a v
sobotu najneskôr o jednej hodine nadránom nasledujúceho dòa.
iadatelia o zriadenie letnej terasy (úradne sa pouíva výraz exteriérové sedenie) v historickom jadre by si mali pre
zjednoduenie a zrýchlenie vybavenia
svojich iadostí vopred obstara rozhodnutie Krajského pamiatkového úradu
Bratislava a priloi ho k iadosti. Táto
povinnos je upravená v zákone o ochrane pamiatkového fondu, ktorý hovorí, e
stanovisko Krajského pamiatkového
úradu sa vyaduje ku vetkým rozhodnutiam iných orgánov tátnej správy a
územnej samosprávy.
Ako sme u informovali, pamiatkari sú
proti tomu, aby boli súèasou letných
terás palmy a iná zeleò, ako aj vyie
zábradlia a rozmernejie zariadenia,
ktoré by mohli zacláòa výh¾ad na fasády historických domov. Tomu bude
musie by prispôsobené aj zariadenie
letných terás.
(lau)

Hotel Piatrová Vrútky

ponúka rekreaèný pobyt
v termíne od 1. 3. do 13. 3. 2004
ubytovanie + polpenzia: 500,- Sk/os. a deò
Z¾avy: deti do 6 rokov
100%
od 6 do 12 rokov
30%

Telefón: 043/42 84 298 fax: 043/42 84 389
e-mail: euro@hotelpiatrova.sk

Sen, ktorý sa oplatí. Jazdené autá.
Mercedes-Benz A 170 CDI Lang
r. v. 2003, 15 985 km, biela farba, čierna látka,
rádio s CD prehrávačom, bočné airbagy vpredu, el. ovládanie predných okien, el. spätné
zrkadlá, klimatizácia, ABS, ASR, ESP, sada
letných pneumatík cena 699 000.- Sk

Mercedes-Benz C 200 K
r. v. 2002, 27 060 km, čierna metalíza, čierna
látka, kožený volant a páka, dažďový senzor,
klimatizácia, palubný počítač, rádio MB Audio
10 RDS s CD prehrávačom, tempomat, bixenónové svetlomety cena 1 049 000.- Sk

Mercedes-Benz E 200 K
r. v. 2001, 49 450 km, travertinbeige metalíza,
béžová koža, autom. prevodovka, bočné airbagy,
el. výklopná strecha, el. roletka, alarm, autom.
klimatizácia, xenón. svetlomety, Avantgarde,
sada letných pneumatík cena 990 000.- Sk

Motor-Car Bratislava, Tuhovská 5, 831 07 Bratislava, Predaj nákladných a úžitkových vozidiel: tel.: 02/49 29 41 49, mobil: 0908 70 06 39
Predaj osobných vozidiel: tel.: 02/49 29 44 13, 49 29 44 12, mobil: 0908 73 52 49, 0905 54 69 81
e-mail: p.hronsky@mercedes-benz.sk, l.fabova@mercedes-benz.sk, http://www.mercedes-benz.sk

Mercedes-Benz S 320
r. v. 1998, 163 580 km, tmavomodrá farba, čierna látka, autom. prevodovka, el. výklopná strecha, bočné airbagy vpredu, autom. klimatizácia, el. ovládanie predných sedadiel, rádio MB
Standard s RDS cena 1 199 000,- Sk

Mercedes-Benz ML 270CDI
r. v. 2001, 113 800 km, strieborná metalíza, čierna koža, bočné airbagy vpredu, palubný počítač, alarm, sound systém, CD menič, ozdobné
chrómové prahy, nárazníky vo farbe vozidla,
výbava komfort
cena 1 450 000,- Sk

Motor-Car Bratislava

Tuhovská 5, 831 07 Bratislava

Americkú
ambasádu treba
presahova
LIST ÈITATE¼A
Keï sa spýtate ktoréhoko¾vek obyvate¾a Bratislavy, èi vie kde je Hviezdoslavovo námestie, drvivá väèina bude
odpoveda k veci. Toto námestie je
jedným z najhlavnejích miest tohto
mesta, je to námestie, ktoré po obnove
dostalo európsky lesk. Bohuia¾,
nemôeme sa tei príli dlho.
Vïaka protiteroristickej ochrane sa má
vybudova tri metre vysoký plot okolo
americkej ambasády. Je to jediné moné
rieenie? Je naozaj pravda, e vo vetkých európskych metropolách, kde sídli
americká ambasáda v historickom jadre,
bude takto obohnaná ohyzdným plotom?
Myslím si, e v Prahe èi Paríi by sme
takýto plot márne h¾adali. O to smutnejí
je fakt, e záporné vyjadrenia pamiatkarov, ktorí odborne zodpovedajú za výzor
historického centra, musí metodicky
revidova ministerstvo kultúry. Èie
záujmy obhajuje ministerstvo?
Je zvlátne, e krajina, ktorá sa hrdí
najmodernejími technológiami na svete,
navrhuje takéto hrubé rieenia. e by
neexistovali prijate¾nejie alternatívy
zaloené na sofistikovanejích systémoch ochrany a bezpeènosti ako betónové zátarasy a trojmetrové ploty? Alebo je
to vec peòazí, a lacnejí je predsa plot. A
na Slovensku je to tak, správnym tlakom
na správnom mieste vetko ide.
Na záver mi dovo¾te malú úvahu. Mono
o dva roky príde poiadavka na vybudovanie heliportu pred ambasádou.
Zdôvodní sa to tým, e je to bezpeènejie, keï pracovníci ambasády budú chodi do práce helikoptérou, lebo teroristi
môu by prefíkanejí. Miesto by tam aj
bolo, veï vjazd do podzemných garáí
by sa zabetónoval, u sa aj tak nepouíva. Obèania budú masovo proti, ale na
presadenie takejto absurdity sa pouije
vyí tromf ako ministerstvo.
Take, skúsme sa zreálni a poui zdravý sedliacky rozum. Navrhnime presahovanie ambasády niekde, kde nás nebude rui ani tvormetrový plot.
Ing. Matej Vagaè, Bratislava
~ ~ ~
Ja a viacerí moji priatelia sme boli
pobúrení, keï sme sa dozvedeli, e na
Hviezdoslavovom námestí má zase
vzniknú zátarasa, tentoraz trvalá múr okolo ve¾vyslanectva USA.
Historické jadro Bratislavy je ve¾mi
malé a po úprave námestia sme sa poteili pred nieko¾kými mesiacmi, e sa budeme môc prejs a posedie v jednom z
mála príjemných miest Bratislavy. Bohuia¾ aj tak málo, ako vybudovanie múru
na tomto mieste, nám znepríjemní to, èo
sa tu ve¾mi dlho budovalo - príjemné a
pokojné miesto na oddych po celotýdòovej práci v kanceláriách (a nebolo to
zadarmo, ale aj z naich daní). Som
ve¾mi pobúrený nad zámerom ve¾vyslanectva ukroji z u aj tak malého centra
mesta a prispôsobi si ho pre svoje potreby. Je vidno, e názor a postoj väèiny
obyvate¾ov absolútne neberú do úvahy.
Rudolf Brídzik, ml., Bratislava

Mesto Bratislava
dáva na známos
Verejné prerokovanie správy o hodnotení

Zóna Pribinova - nábreie
sa uskutoèní
dòa 3. 3. 2004 (streda) o 1700 hod.
v miestnosti è. 5 Primaciálneho paláca,
Primaciálne nám 1, Bratislava.

Leguán by mal stavi na kvalitu jedál
Trochu bokom od centra mesta, ale na
pomerne frekventovanej Miletièovej
ulici, sídli retaurácia Grilbar
LEGUÁN, ktorú sme si vybrali ako
ïalí objekt náho pravidelného hodnotenia.
Interiér retaurácie pôsobí útulne, aj
vïaka meniemu priestoru, opticky rozdelenému na tyri èasti. V strednej je
ve¾ké akvárium, ktoré je najvýraznejím
prvkom tunajieho mobiliáru. Príjemne
pôsobia steny marhu¾ovej farby nasvietené bodovými svetlami, ozdobené drobnými dekoraènými predmetmi a v
rohoch obloené tmavohnedým dreveným obkladom.
Stáli tamgasti by vám urèite vedeli
poveda, èo z ponuky na rozsiahlom
jedálnom lístku stojí za ochutnanie, pokia¾ s nikým takým nesedíte pri jednom
stole, budete sa musie ponukou Leguána prelúska sami. Tá obsahuje ve¾ký
výber jedál, poènúc raòajkami a dezertmi
konèiac. No a medzi tým sú studené a
teplé predjedlá, polievky, sladkovodné
ryby, morské peciality, jedlá z diviny,
hydiny, hovädzieho, bravèového mäsa,
cestoviny, aláty, bezmäsité jedlá, dezerty, ale aj V.I.P. menu, ktoré obsahuje od
aperitívu po dezert s kávou nieèo z kadého chodu. V retaurácii mysleli aj na
malých hostí, ktorí si môu vybra niektoré z detských jedál, napríklad krupi-

Bedeker gurmána
covú kau, palacinky, vypráaný syr
alebo kurací rezeò. No ako to u býva,
nie je vetko zlato... Súèasný trend v stravovacích slubách sa uberá iným smerom, pred kvantitou uprednostòuje kvalitu. Jedál je v ponuke ove¾a menej, ale o
to originálnejích. Ete jeden postreh k
jedálnemu lístku. Tak, ako mnoho ïalích bratislavských retaurácií, si aj tu
mýlia ampiónov so ampiòónmi. Take,
tá biela huba pouívaná ako súèas mnohých jedál je ampiòón.
Leguán zostáva v tomto smere konzervatívny, ale na úkor spokojnosti zákazníkov.
Nieeby boli ponúkané jedlá vyslovene
nestrávite¾né, no iadnym kulinárskym
majstrovstvom nevynikali. A to sme
ochutnali takmer zo vetkého nieèo. Ako
predjedlo Údený jazyk s chrenovým
vajíèkom (50 Sk), Nakladaný hermelín
(50 Sk), unkovú rolku s chrenom a ¾ahaèkou (40 Sk) a Vypráanú palacinku
plnenú unkou a hermelínom (60 Sk). Z
polievok sme ochutnali Parísku cibu¾ovú (30 Sk), Cesnakovú krémovú s opeèeným chlebom (40 Sk) a Fazu¾ovú s
rezancami a zeleninou (35 Sk). Ako hlavné sme si dali Vykostené kuracie stehno
na kyslej kapuste (125 Sk), Bravèovú
panenku pikovanú slaninou a cesnakom

(155 Sk), Bryndzové pirohy s kôprom a
smotanou (95 Sk) a Jelenie medailóniky
na vínovej omáèke so slaninou a hríbmi
(235 Sk). Rýchlos, s akou nám obsluha
nosila predjedlá, v nás vyvolávala podozrenie, e vetky sú pripravené vopred,
napodiv na kvalite to pozna nebolo. To
sa vak nedá poveda o polievkach, ktoré
boli trochu mdlé. To najhorie nás vak
èakalo pri hlavných chodoch. Bravèová
panenka bola prisuchá a kuracie stehno
prepeèené. Èaníèkou odporúèané em¾ové knedle k divine boli nestrávite¾né,
pripravené z peèiva, ktoré nebolo vhodné
ani na strúhanku. Vymenili nám ich za
krokety, ale a po dvojnásobnej reklamácii, keï na prvé upozornenie nám èaníèka povedala, e èo ona s tým, keï to je
vec kuchára. Napriek tomu nám chu do
jedla nevzala a tak sme na záver ochutnali sladké omloi haluky s poriadnou dávkou ¾ahaèky (65 Sk).
Grilbar Leguán je retaurácia, ktorá si
zakladá na ve¾kom výbere ponúkaných
jedál. Ak sa chce vyhnú sklamaniam
hostí, mala by si vzia k srdcu pravidlo,
e menej býva niekedy viac a sústredi sa
na kvalitu jedál.
Nae hodnotenie: ««
Maximálny poèet: 5 hviezdièiek
O naej návteve nebola retaurácia informovaná. Útratu za konzumáciu si
redakcia platila sama.

Kvety sa dajú reklamova len ve¾mi ako
Redakcia mi doruèila list, v ktorom ju
v mene bratislavských èitate¾ov anonym iada, aby prestala s uverejòovaním tejto rubriky. Vraj ijem iba zo
svojich starých poznatkov v SOI
(obchodnej inpekcii) a súèasnému
trhu nerozumiem. Ako iarivý príklad uvádza, e som o UPC písala ako
o monopole, hoci v Bratislave ponúka
svoje sluby aj spoloènos Satro.
Nu milý anonym, ja to síce viem, ale
pre ve¾kú väèinu Bratislavèanov sa jej
sluby vyui zatia¾ nedajú. Dom,
ktorý chce zmeni dodávate¾a televízneho signálu, by musel ma toti
výh¾ad na ich technické zariadenie
(keïe nejde o kábel v zemi). Kto teda
takéto podmienky nemá, má jednoducho smolu. S tými poplatkami si tie
nie som celkom istá. Sú síce o asi polovicu niie, ale aj ponuka kanálov je
menia. Celá vec je ove¾a zloitejia,
ale je zbytoèné predvádza technické
detaily. Som skalopevne presvedèená,
e iba skutoèná konkurencia pôsobí v
prospech spotrebite¾a. Koniec koncov
najlepím dôkazom sú mobily, kde sa

Zákazník je pán
vetci úèastníci na naom trhu predbiehajú vo výhodách poskytovaných spotrebite¾om. ia¾, v prípade poskytovania sluieb televíznych spoloèností to
zatia¾ tak z tohto h¾adiska nie je. Ale
u prídete na rad vy, váená mlèiaca
väèina.
Tentoraz ste sa akosi zamerali vo svojich sanostiach na neobyèajné témy.
Viacerí sa toti informovali, èi a ako
mono reklamova kvety. e je to
banálne? Nu ako pre koho. Prvý sa
ozval mladí hlas. Kúpil na Valentína
priate¾ke èrepníkovú exotickú rastlinu
za necelých tisíc korún. Rados vraj
netrvala ani desa dní a kvet je znièený.
Otázka znela, èi môe iada spä peniaze. Obávam sa, e nie. Zrejme toti
ilo o orchideu a tie sa neodborným
zaobchádzaním dajú znièi ve¾mi rýchlo. Staèí ich ponecha dlhie v mrazivom poèasí v aute a potom ich doma v
teple ihneï vybali. Aj preliatím - toti
státím vo vode - ju úspene popravíte.

Neviem si teda predstavi ako by ná
èitate¾ dokazoval, e rastlina, ktorú si
zakúpil, bola pokodená v èase kúpy.
Pretoe to je jadro problému.
Pod¾a súèasného právneho stavu musí
spotrebite¾ dokáza, e vec uíval pod¾a
návodu. Jedinú monos by ná èitate¾
mal v prípade, ak by vedel dokáza, e
iadny návod na uívanie nedostal. Pritom som si skoro istá, e mu maximálne
ústne nieèo o pestovaní povedali. A pretoe v koncovke o sporoch medzi spotrebite¾om a obchodom môe rozhodnú iba súd, neradila by som sa v
takomto prípade súdi. Výsledok by bol
ve¾mi pochybný a k cene uhynutého
kvetu by ete pribudli súdne trovy.
No aby sa z tejto príhody mohli pouèi
iní, je dobre si pri kúpe drahých rastlín
da pozor. Veï vzrastlá kontajnerová
zeleò stojí aj nieko¾ko tisíc korún. Záruku nový obèiansky zákonník riei tak,
e spotrebite¾ je viac-menej odkázaný
na ústretovos predajcu pri výrobkoch,
na ktoré sa nedá uplatni dvojroèná
zákonná lehota.
Marta Èerná, Fórum spotrebite¾ov

Cestoviny
al dente sa vraj
varia hodinu
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LIST ÈITATE¼A
Rada by som sa s vami aj s vaimi èitate¾mi podelila o záitok zo sobotného
obeda dòa 31. januára. Spolu s priate¾om, ktorý mal v ten deò skúky v
Goetheho intitúte sme boli dohodnutí
na obed. Keïe mal prestávku na
obed iba nieèo vye hodiny, vybrali
sme si retauráciu Art of Life hneï
ved¾a.
Pravdepodobne sme boli prví hostia,
lebo v retaurácii ete nikto nebol. Pokojne sme sa usadili a objednali sme si. Èaj
aj polievku nám doniesli pomerne rýchlo. S hlavným jedlom to u bolo o èosi
horie. Keï sme u èakali asi 45 minút,
zaèali sme by trochu nepokojní, najmä
preto, e hostia, ktorí prili hodnú chví¾u
po nás, si na svojich jedlách u dávno
pochutnávali. Keï to bolo 55 minút, u
sme prosili èaníka, nech objednávku
trochu posúri, pretoe musíme odís.
Jedlo nám doniesol o 10 minút, vo chvíli, keï sme si u vypýtali úèet s poznámkou, e asi sa u naobedova nestihneme.
Na to vybehol kuchár a snail sa nám
nahovori, e al dente cestoviny sa majú
vari hodinu. Slune sme sa mu snaili
vysvetli, e v retaurácii by èakanie
zákazníka na jedlo nemalo trva viac
ako 30 minút, obzvlá pri tak jednoduchom jedle ako sú cestoviny. Po
poznámke e nabudúce by sa mal snai
pripravi ich skôr, sa s nami rozlúèil
vetami: Tak nabudúce mi sem u nelezte! Vôbec mi sem nelezte!. A to uhádol,
e u mu tam liez nebudeme. Pretoe
keï kedyko¾vek odteraz pôjdem okolo
spomínanej retaurácie s výstiným
názvom Art of Life, urèite ma ve¾mi
skoro prejde chu do jedla. Je mi ¾úto, e
ete stále existujú ¾udia, ktorí si myslia,
e zákazníci sú tu kvôli nim a nedokáu
prejavi ani minimálnu slunos.
Dúfam, e táto skúsenos vás ochráni
aspoò pred jedným z nich.
Katarína Sabolová, Staré Mesto

Zdraova áno,
skvalitòova nie
LIST ÈITATE¼A
V druhom tohtoroènom èísle bola
informácia o ïalom zvyovaní cestovného v mestskej hromadnej doprave.
Takéto správy sú v naom táte bené.
Ak sa nieèo èo len uchne" o zvyovaní cien za energie, ihneï sa predkladajú argumenty o nutnosti zvyovania
ïalích cien.
Ve¾mi málo sa vak doèítame a ete menej
v praxi stretneme s tým, e za viac peòazí
sa zlepia aj sluby. V MHD sa toho za
posledné roky k lepiemu nezmenilo takmer niè. Nebudem to rozobera, sme si
vedomí, e obrat k lepiemu sa uskutoèòuje ve¾mi ako. Vimnime si vak poriadok, lepie povedané neporiadok na
zastávkach MHD. Predpokladám, e za
ich udriavanie zodpovedá dopravný podnik. Zastávky sú preplnené odpadkami.
Príèinu vidím aj v tom, e odpadkové
nádoby sú naozaj len symbolické a sú buï
pokodené alebo úplne plné.
Pokia¾ ide o èasové cestovné lístky na
MHD, poèul som, e v dòoch pracovného pokoja, keï sú dlhie èasové intervaly medzi spojmi, majú dlhiu platnos.
Oficiálne som to nikde napísané nevidel.
Preèo takáto dos dôleitá informácia nie
je aspoò uvedená na tomto èasovom lístku, si môeme asi len domyslie.
tefan Peko, Ruinov
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Jungmannova 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!
vertikálne l medziokenné
interiérové l drevené
l pevné, výklopné l opravy
l plastové a hliníkové l plátené

ALÚZIE
ROLETY
MARKÍZY l výsuvné l pevné
DVERE l skladacie PVC
GARÁOVÉ BRÁNY
l
l

l

rolovacie

l

sekcionárne

l

výklopné

l krídlové
AUTOMATICKÉ
l posuvné
POHONY na brány l výklopné
SIETE PROTI HMYZU
l

pevné

l

rolovacie

l

pántové

VSTAVANÉ SKRINE
MREE l rolovacie

KVALITA OVERENÁ ÈASOM
Vetko bude drahie, nae okná nie!!!
Navye: trbinové vetranie
a izolaèné dvojsklo
K = 1,1 v cene
konzultácie,
poradenstvo, servis
monos nákupu
na splátky
Vetko do 10
pracovných dní
po objednaní

VYRÁBA A MONTUJE
PLASTOVÉ OKNÁ A DVERE

Haanova 10, (budova Bytového podniku),
tel./fax: 6224 1759, 6224 7624, 6224 4502
mobil: 0905 752 602
e-mail: okna@alk-variant.sk
www.alk-variant.sk
Zastúpenie pre Stupavu: RT-STAVPLAST
mobil: 0903 606 076, 0903 770 558

AKADÉMIA VZDELÁVANIA®

Gorkého 10, Bratislava
® www.akademiavzdelavania.sk

h¾adá kandidáta na pracovnú pozíciu

Zástupca
ekonomického riadite¾a

Poadujeme:
- V ekonomická
- znalos úètovného, daòového systému
- znalos tvorby analýz
- schopnos komunikova s ¾uïmi
- samostatnos, tvorivos, zodpovednos
- organizaèné schopnosti
- flexibilita
- Práca s PC

OROSTOURS

NA
Ó
Z
SE
.
5
1

www.orostours.sk

Koice: 055/62 268 96, 0907 906 382
Poprad: 052/77 25 405, 0907 990 967
Preov: 051/77 33 023, 0907 911 875
Michalovce: 056/644 20 20, 0907 911 876
B. Bystrica: 048/41 55 175, 0907 990 968

BRATISLAVA OD 1. 3. 2004 02/555 631 66, 0907 912 068
Floriánske námestie 1 - starý AVION (pri kostole BLUMENTÁL)

d o 1 5 . 3 . a  5 5 % Z ¼ A V Y. . .

K prihláke do konkurzného konania
je nutné priloi:
- motivaèný list
- curriculum vitae
- referencie
Výkon práce: Bratislava
V prípade záujmu zalite uvedené
podklady do 20. 03. 2004 na adresu:
Akadémia vzdelávania
Sekretariát ústredného riadite¾a
Gorkého 10, 815 17 Bratislava, alebo
na e-mail: sekretariat@aveducation.sk
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LETECKY - priame lety
z Bratislavy aj z Koíc

11 a 12 dní

dní dospelá osoba

10 440

V cene: letenka, ubytovanie, polpenzia - védske stoly, transfer, delegát

1. DIEA DO 15 ROKOV ÚPLNE ZADARMO...
LETECKY - priame lety
9, 10, 13 dní

BULHARSKO

z Bratislavy, Sliaèa, Koíc, Popradu

Bulharsko aj leadlovým klimatizovaným autobusom

11, 12, 15 dní

Poìme spolu, podporíme na‰u ‰kolu
Ako sa darilo zapojeným školám v januári? (stav za január 2004)
názov školy
1. Cirkev. ZŠ – NARNIA, Beňadická 38/A
2. Evanj. ZŠ Palisády 57
3. ZŠ Borodáčova 2
4. ZŠ Dr. Hodžu, Palisády – Škarniclova
5. ZŠ Nobelovo nám. 6
6. ZŠ Bieloruská 1

zozbieraná suma
50 000 Sk
28 991 Sk
50 000 Sk
4 995 Sk
995 Sk
391 Sk

priemer na jedného žiaka
271,70 Sk
156,70 Sk
91,70 Sk
14,20 Sk
2,40 Sk
0,70 Sk

odmena
15 000 Sk
11 000 Sk
7 000 Sk
5 000 Sk
3 000 Sk
2 000 Sk

ĎAKUJEME VŠETKÝM DARCOM A BLAHOŽELÁME!
Ďalšie poradie: 7. ZŠ Sv. Uršule, Nedbalova; 8. ZŠ Bilíkova 34; 9. – 29. ZŠ A. Dubčeka, Majerníkova 62; ZŠ Batkova; Špec. ZŠ Hálkova;
ZŠ Hálova; ZŠ Jarovce, Trnková; Špec. ZŠ Karpatská; ZŠ J. A. Komenského, Majerníkova 60; ZŠ Kulíškova; ZŠ Ľ. Štúra, Pekníkova;
ZŠ Lachova; ZŠ Malokarpatské nám.; ZŠ Medzilaborecká; Špec. ZŠ Nevädzová; ZŠ Odborárska; ZŠ P. Horova; ZŠ Riazanská;
ZŠ M. C. Sklodowskej; ZŠ Tupolevova; ZŠ Vazovova; SZŠ Zlatohorská; ZŠ Železničná
V tabuľke je celková nazbieraná suma, priemer na jedného žiaka v Sk, ktorý určuje poradie škôl,
a finančný dar od Komunitnej nadácie Bratislava.

Komunitná nadácia Bratislava, Suché mýto 19, 811 03 Bratislava
č. ú.: 1100 920 503/8130, Citibank (Slovakia), a. s., variab. symbol je IČO školy, ktorej chcete darovať

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

Motor Partner s.r.o. – partner pre Vás

Zväčšili sme výbavu...
...zmenšili sme cenu!
Informujte sa o prebiehajúcich akciách na všetky modely.
Motor Partner s.r.o.
Račianska 184, 831 05 Bratislava, Tel./Fax: 02/4488 5006, 4488 5034, e-mail: predaj@motorpartner.sk, www.motorpartner.sk

Reklamný partner:

Mediálni partneri:

6

BKaIS chce,
aby Park kultúry
a oddychu oil

Na Trnávke
chcú postavi
nové bytovky

BRATISLAVA
Vedenie novej mestskej organizácie
Bratislavské kultúrne a informaèné
stredisko (BKaIS) chce zmodernizova Park kultúry a oddychu a dosiahnu, aby sa doò vrátil ivot.
Uviedol to riadite¾ BKaIS Vladimír
Greo, ktorý je vo funkcii od zaèiatku
tohto roka. Ako pripomenul bratislavský
primátor Andrej Ïurkovský, táto organizácia vznikla zlúèením troch organizácií Parku kultúry a oddychu, Mestského kultúrneho strediska a Bratislavskej informaènej sluby s cie¾om odstráni zbytoènú duplicitu v ich èinnosti, aby nová organizácia pracovala racionálnejie a efektívnejie. Ako kontatoval V. Greo, v súèasnosti musí aj s ïalími èlenmi nového
manamentu vynaklada ve¾a energie na
hasenie problémov, ktoré sa predtým
dlhodobo nerieili. Pod¾a èlena manamentu Miroslava Fürstena je v súèasnosti
prvoradou úlohou optimalizácia èinností a
nákladov spojených s chodom jednotlivých pracovísk. Po zlúèení pôvodných
organizácií sa ukázalo, e v niektorých
funkciách je príli ve¾a ¾udí, èo bude
potrebné riei. Bude tie nutné prehodnoti organizovanie niektorých podujatí,
ktoré mali malú návtevnos, vrátane
krúkovej èinnosti a prednáok, ale aj existenciu astronomického úseku.
Pod¾a slov ïalej èlenky manamentu
Alexandry Buèkovej, ktorá má na starosti
najmä cestovný ruch, je nevyhnutné v èo
najkratom èase zmeni charakter informaèného pracoviska na Klobuèníckej
ulici tak, aby ho ¾udia viac vyh¾adávali a
vyuívali jeho sluby. Uvauje sa aj o
tom, e na stene pracoviska by mohla by
umiestnená plastika podávanej ruky ako
symbolu ochoty poradi a pomôc. Do
zaèiatku letnej turistickej sezóny chcú pripravi vetky doplnkové sluby, okrem
doterajích aj niektoré nové. Mesaèník
Kam v Bratislave, ktorý mal ve¾mi malú
predajnos a ktorého posledné èíslo vylo
vo februári, má nahradi nový mesaèník s
atraktívnejím obsahom. Predstavi a
uvies nový titul chce BKaIS na Deò Bratislavèanov (24. apríla).
Pokia¾ ide o budovy bývalých organizácií
zlúèených do BKaIS, pod¾a V. Grea sa
uvauje o ich úprave a modernizácii (Park
kultúry a oddychu), ako aj o zriadení
Domu fotografie. Budovu bývalého sídla
Bratislavskej informaènej sluby na Panskej ulici mesto zamenilo za objekt na
Panenskej ulici, ktorý predtým patril Správe sluieb diplomatickému zboru. (juh)

RUINOV
Na Krajnej ulici v Ruinove - Trnávke
sa zrejme v blízkej budúcnosti zaènú
stava nové byty - mal by tu vyrás
obytný súbor Solidus, v ktorom bude
dovedna 57 bytov.
Lokalita, kde má nový obytný súbor
vyrás, je v súèasnosti viac-menej nevyuitá. Z juhovýchodu je parcela ohranièená Krajnou ulicou, z juhozápadnej
strany susedí s inou parcelou, zo severozápadnej strany s areálom Priemyselného
kombinátu Bratislava a zo severozápadnej strany parcelou, na ktorej stojí rodinný dom. Obytný súbor so tvorcovým
pôdorysom má pozostáva zo tyroch
samostatných blokov uzatvárajúcich
spoloèný dvor. Svojou výkou - má ma
tyri nadzemné podlaia - má zapada do
okolitej zástavby, ktorú tvoria rodinné
domy. Súèasou objektu majú by aj jednopodlané podzemné garáe so 60 parkovacími státiami, ïalích desa parkovacích státí má by na úrovni terénu.
Zaèatie výstavby sa predpokladá v druhom tvrroku tohto roku, ukonèenie v
tvrtom tvrroku roku 2006.
(lau)

KRTKOVANIE

Bratislava, február 2004

Svätovojteská 11, 831 03 Bratislava
Telefón: 02/4463 0224
Fax: 02/4463 0225
www.r-e-a-l.sk
rtrend@rtrend.sk
PREDAJ - BYTY

Viedeò, február 2004

Ståpiky na chodníkoch chránia chodcov
BRATISLAVA/VIEDEÒ
Bratislavská samospráva si stále nevie
poradi s vozidlami parkujúcimi na
chodníkoch, a to ja napriek tomu, e
novela zákona o prevádzke na pozemných komunikáciách umonila správcovi cesty autá parkujúce na chodníkoch odstraòova.
Najmä centrum mesta denne èelí náporu
mnostva motorových vozidiel, ktorých
vodièi chcú parkova èo najbliie k
cie¾u svojej cesty a najlepie zadarmo. A
tak sa staromestské chodníky stávajú
najmä poèas pracovných dní najväèím
parkoviskom v meste. Èo na tom, e
chodci nemajú kadia¾ chodi, matky s
koèíkmi musia obchádza bezoh¾adne
parkujúce autá.

Rieením katastrofálnej situácie na bratislavských chodníkov sú ståpiky, ktoré by
zabránia vjazdu áut na chodníky. Podobný problém rieili aj v susednej Viedni,
kde sa osadenie ståpikov ukázalo ako najúèinnejie rieenie. Pokia¾ predstavitelia
mesta tvrdia opak, nehovoria pravdu.
Zábery na Palackého ulicu v Bratislave a
okolie Mariahilfer Strasse vo Viedni (na
fotografiách) azda presvedèia aj tých,
ktorí sú zodpovední za bezpeènos chodcov v slovenskej metropole.
Vodièi namietajú, e parkovanie vozidiel
na chodníkoch je dôsledkom nedostatku
parkovacích miest. Preèo to vak rieia na
úkor chodcov, matiek s koèíkmi a vozièkárov, preèo ich obmedzujú a ohrozujú aj
na chodníkoch? Pritom vodièi sú v tomto

Zabuchli ste si dvere?

Alternatívna súkromná Z
1.-4. roèník s M

ÈISTENIE DOMOVÝCH A
BYTOVÝCH ODPADOV,
KANALIZÁCIE

PAVOL VALENTOVIÈ ®
BEZPEÈNOSTNÉ UZAMYKACIE
SYSTÉMY - TREZORY
Otváranie áut, dverí a trezorov
Predaj - montá - nonstop servis

Tel.: 0915 121 204, 0905 399 844
NONSTOP

( 0905 610173
( 02/44644221 Fax: 02/44644222

spore meninou, ktorá vak bezoh¾adnosou terorizuje väèinu - chodcov.
V uplynulých rokoch boli v centre Bratislavy na niektorých frekventovaných
miestach takéto bezpeènostné ståpiky
osadené - napríklad na túrovej ulici
pred bývalým hotelom Krym, pred
generálnou prokuratúrou a pred VÚB sa
osvedèili a doteraz chránia chodcov pred
nájazdmi áut. Podobne sa ståpiky osvedèili aj na Námestí SNP, pokia¾ ich neznièili vandali alebo taxikári. A táto skúsenos ukazuje, e bezpeènostné ståpiky na
chodníkoch majú význam a dokáu
efektívne ochráni základné právo chodcov - bezpeène a bez obmedzenia chodi
po chodníku.
Slavo Polanský
FOTO - autor

(Montessori pedagogika) s rozíreným
vyuèovaním anglického jazyka
prijme uèite¾ku pre 1. stupeò
Bliie info:
02/6478 0383, 0907 381 156
www.montessori.sk

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:
Raèianske mýto - 1 i., nez., 64 m2, 1.p./8, novost., balkón, aj na office 15.000 Sk
Medená - 1 i., zar., 38 m2, 5.p./7, balkón, zrek., len od 03 do 06/2004 12.000 Sk
pitálska - 1 i., zar., 62 m2, 5.p./5, bez vý., po rek., loggia, vy. tand. 450 EUR
Michalská - 2 i., kompl. zar., 85 m2, kompl. zrek., staroitný nábytok 700 EUR
Komárnická - 3 i. nez., 70 m2, nadtand., kompl. zrek., 4.p./8, balkón 20.000 Sk
Dulovo nám. - 3 i., nez., 125 m2, 1.p./4, kompl. zrek., gará
25.000 Sk
Líèie údolie -3 luxus. 4-5 i. byty, novostavba, kompletne zariadené,
151-163 m2, garáe, záhrada
1650 - 1850 EUR
Vajnorská - 4 i. , zar, 118 m2, kompl. zrek., parkety, parkovanie vo dvore 800 EUR
ul. 29. august - 5 i., 240 m2, novost., natand., 4.p./4, bez výahu, ter. 1250 EUR
Predaj:
Záluická - 1 i., OV, 43 m2, pôv. stav, udriavané, aj na úver, kúpou vo¾né 1,4 mil.
Púpavova - 3 i., OV, 64 m2, loggia 7m2, pôv. udriavaný stav, aj na úver 2,15 mil.
Bilíkova - 3 i., OV, 70 m2, 12.p./12, zasklená loggia, parkety, dlaby
2,2 mil.

teamplast s.r.o.
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Ponúkame Vám riešenie
Farebná stálosť
Vysoká tepelná izolácia
Vysoká trvanlivosť
5-komorový systém

Tel./Fax:
Mobil:
e-mail:
http:

02 43 63 52 85
0905 627 715
pejchal@nextra.sk
www.teamplast.sk

k ≥ 0,9 W/m2K

Jarná
zľava
- 10%

gars. OV Smikova ul., 9/11p., 28 m2, franc. balkón, èiast. úpravy 1,3 mil. Sk
1,23 mil. Sk
gars. OV Raèianska ul., 4/6p., 28 m2, loggia, pôvodný stav
2-izb. OV Gallayova ul., 1/8 p., 55 m2, pôvodný stav
1,75 mil. Sk
2-izb. OV Vajnorská ul., 1/4p., 70 m2, tehla, zaskl. loggia, komplet rek. 3 mil. Sk
3,1 mil. Sk
2,5-izb. OV Tabakova ul. 3/4p., 97 m2, tehla, balkón, pôv. stav
3-izb. OV Klariská ul.,1/2p., 87 m2, tehla, pôvodný stav
3,9 mil. Sk
3-izb. OV Ostredkova ul., príz/3p, 64m2, pôv. stav , tichá lokalita 2,2 mil. Sk
3-izb. OV Pluhová ul.,1/3p., 98 m2, novost., gará, sam. kúrenie 4 692 240 Sk
3-izb. OV Pluhová ul.,2/3p., 98 m2, novost., gará, sam. kúrenie 4 925 480 Sk
4 mil. Sk
3,5-izb. OV ancová ul.,4/5p., 109 m2 tehla, loggia, èiast. úpravy
4-izb. DB J. Smreka, 6/12p., 84 m2, balkón, pôv. stav
2,2 mil. Sk
PREDAJ - RODINNÉ DOMY A POZEMKY

Rod. dom, Ivánka pri Dun., 10 á, 5 izb., lux., bazén, alarm, krb, gar.
Rod. dom, Prievoz, 3 á, zast. plocha 80 m2, tichá lokalita, pôv. stav
Rod. dom, Dúbravka, 5 á, 6 izb., zast. plocha 418 m2, podkr., zrek.
SP, Koliba, 12 á, IS, svahovitý pozemok so st. rod. domom
PRENÁJOM - BYTY

1-izb., Osadná ul., zrekontruovaný, zar./ nezar.
1-izb., Nejedlého ul., 35 m2, èiastoène zariadený
1-izb., Galbavého ul., 35 m2, komplet zrekontruovaný
1 -izb., Pod Záhradami, 37 m2, novost., balkón
RD, 3-izb., Trnávka, 80 m2, èiastoène zrekon., gará

13,5 mil. Sk
4,6 mil. Sk
7,9 mil. Sk
12 mil. Sk

12 000 Sk/mes
9 000 Sk/mes
8 500 Sk/mes
9 000 Sk/mes
800 EUR/mes

TYPOLINE, s.r.o., Sasinkova 1, 908 51 Holíè

Internet chello
za výhodných
podmienok

BRATISLAVA
irokopásmovú internetovú slubu
chello, ktorú poskytuje UPC Slovensko, u sprístupnili v desiatich
bratislavských mestských èastiach a
lokalitách - v Starom Meste, Raèi,
Petralke, Lamaèi, na Kramároch,
Dlhých Dieloch, v Krasòanoch, vo
Vajnoroch, v Rusovciach a v Jarovciach.
Výhodou chello je, e pouívate¾ zaò
platí iba fixný mesaèný pauál, bez
akýchko¾vek ïalích poplatkov a bez
oh¾adu na èas strávený na internete.
Od 1. februára do konca marca je chello dostupné za výhodných podmienok:
25-percentná z¾ava na mesaèný pauál
poèas prvých iestich mesiacov, intalaèný poplatok za 1 Sk a 0 Sk depozit
za modem. Záujemcovia o rýchly
internet chello sa môu dozvedie viac
informácií na UPC infolinke 02/59 42
23 33, prípadne na www.chello.sk, èi
na www.upc.sk.
(neo)
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Prvá americko-slovenská poisovòa, a.s

PRÍLEITOS PRE VÁS
15 000 a 20 000 mesaène
u poèas skúobnej doby.
Pomôeme Vám aj keï nie ste expert
v poèítaèovej technike, nehovoríte cudzími
jazykmi a nemáte skúsenosti v odbore.
Nai skúsení pracovníci zarábajú
50 000 a 100 000 mesaène.
Chyte sa príleitosti a zavolajte:

Ing. Ivan Horský, 5441 3469, 5441 3485, 0905 322 233

s chellom
ste vždy
v pohode

Akcia platí do 31. 3. 2004.

infolinka: 02/594 22 333 • www.chello.sk
Upozornenie: Uvedené informácie nie sú záväzné a nemusia obsahovať všetky podmienky poskytovania služieb.
Podrobné informácie vám radi poskytneme na uvedenej infolinke alebo na zákazníckom stredisku.

zabezpečuje

zábava

komunikácia

informácie

vysokorýchlostný internet
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polyfunkèné objekty
portovo-rekreaèná vybavenos
portové plochy
novonavrhované chatky
existujúce chatky

Kto zve¾adí okolie Vajnorských jazier?
VAJNORY
Vajnorské jazerá sú medzi Bratislavèanmi známe ove¾a menej ako neïaleké Zlaté piesky - zrejme aj preto, e ich
okolie nie je prispôsobené ich vyuitiu
na rekreáciu a oddych. túdia rieiaca
zve¾adenie ich okolia vak existuje.
Územie, ktoré riei túdia vypracovaná
ete v roku 2001, je zo severu ohranièené
eleznicou, z východu komunikáciou
spájajúcou Vajnory so Seneckou cestou, z
juhu Seneckou cestou a dia¾nicou D61 a
zo západu mestskou komunikáciou spájajúcou Seneckú cestu s Rybniènou cestou. túdia vznikla na základe poiadav-

ky vajnorského miestneho zastupite¾stva
s cie¾om definitívne vyriei vyuitie prírodného potenciálu vodnej plochy a pri¾ahlých území v prospech obyvate¾ov
mestskej èasti a mesta.
Vajnorské jazerá vznikli abou trkopieskov v rokoch 1958 - 1962, po preruení aby slúili ako zdroj vody na
závlahy vajnorského drustva a v lete aj
na kúpanie obyvate¾ov, ale bez potrebného hygienického zabezpeèenia a sluieb.
Pôda okolo jazier bola daná do prenájmu
ako záhrady, územie východne od jazier
sa do roku 1999 vyuívalo ako ovocný
sad. túdia si kladie za cie¾ vytvori pod-

mienky na lepie rekreaèné vyuitie jazier na kúpanie, èlnkovanie, rybolov,
potápanie, rekreaèný beh a iné portové
aktivity. Centrum rekreácie by malo by
na severnom brehu, na iji odde¾ujúcej
ve¾ké a malé jazero. Navrhovaný komplex obsahuje retauraèné zariadenie s
terasou, atne s hygienickým zariadením,
poièovòu portových potrieb, vyhliadkovú veu, vyhliadkové mólo, detské
ihrisko a parkovisko. Malé jazero (rozloha 2,3 hektára) má slúi len ako genofond prírodných systémov a rekreaèné
vyuitie bude moné len po jeho obvode,
ve¾ké jazero (rozloha 16 hektárov) má

by vyuité na vetky spomenuté rekreaèné aktivity. túdia riei aj parkovanie, prièom ráta so zruením súèasnej obslunej
komunikácie a vytvorením novej a zriadením záchytných parkovísk na východnej i západnej strane jazier. V bezprostrednej blízkosti jazier by bolo parkovanie len na osobitné povolenie. Brehy jazier, ktoré sú v súèasnosti neupravené a
príli strmé, je nutné upravi. Nevyhnutnosou na vybudovanie rekreaèného strediska je aj napojenie existujúcich záhradných chatiek na kanalizáciu.
Na území bývalého ovocného sadu túdia
ráta s vybudovaním motela a portovo-

rekreaèného zariadenia, neïaleko jazier
by mal vyrás aj porthotel s bohatým
zázemím portovísk. Podmienkou je, aby
nový územný plán mesta nepriraïoval
územiu bývalého sadu funkciu po¾nohospodárskej pôdy, ale funkciu obèianskej
vybavenosti. Na území na západ od jazier
sa ráta s vybudovaním polyfunkèných
objektov. túdia zatia¾ existuje len na
papieri a o realizácii týchto návrhov je
predèasné hovori, pretoe ete nie je
známy nijaký investor, ktorý by sa do
zve¾aïovania okolia Vajnorských jazier
pustil.
(juh)
VIZUALIZÁCIA - ARCON

AKADÉMIA
VZDELÁVANIA
JAZYKOVÉ KURZY - JAR 2004
®

5. 4. 2004 - 28. 6. 2004

ü ANGLIÈTINA
polointenzívne aj intenzívne
l slovenskí aj zahranièní lektori
l konverzácia, obchodná angliètina
l príprava na medzinárodné certifikáty
TELC, FCE, CAE, CPE
l angliètina pre teenagerov
l detská anglická jazyková kola J J J
l

ü NEMÈINA
l polointenzívne aj intenzívne
l slovenskí aj zahranièní lektori
l konverzácia, hospodárska nemèina, nemèina
v administratíve a pre zdravotnícky personál
l príprava na medzinárodné certifikáty TELC, ZMP
ü FRANCÚZTINA, PANIELÈINA,
TALIANÈINA, RUTINA, POLTINA
ü SLOVENÈINA PRE CUDZINCOV
INFORMÁCIE, VSTUPNÉ TESTY, ZÁPIS:
Akadémia vzdelávania, Gorkého 10, 815 17 Bratislava
tel: 5441 0025, (5441 0124 - Detská AJ )
www.aveducation.sk
info1@aveducation.sk

A Zºava 40% platí na vybran˘ tovar oznaãen˘ v jednotliv˘ch predajniach do vypredania zásob.

S O R T I M E N T:

Bratislava

koberce

metráÏ

•

behúne

•

PVC

•

kusovky

•

doplnky

Ivánska cesta 10, Tel.: 02/4363 0693; Fax: 02/4363 0692; Po-Pia: 9,00-19,00; So-Ne: 9,00-16,00
Bosákova 14 (PetrÏalka), Tel.: 02/6252 5171; Fax: 02/6252 5172; Po-Pia: 9,00-19,00; So-Ne: 9,00-16,00
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1. NÁRODNÁ AUKÈNÁ
SPOLOÈNOS, s.r.o.
realitná a aukèná agentúra
Predaj:
gars., Gessayova, 6/12., po èiast. rek.
1,25 mil. Sk
1-izb., Hállova, pôv. stav, 35m2, bez balkóna
1,35 mil. Sk
1,5 mil. Sk
1,5-izb., ¼. Zubku, 38m2, 5p., pôv. stav, lodia
2,73 mil. Sk
2-izb., OV, Rezedova, 65m2, 5p., zrek., 2x klimat.
2-izb., OV, Záhradnícka, 70m2, 4/5p., výah, balkón
2,8 mil. Sk
2,5-izb., OV, Raèianska, 5/7p., 70m2, 2x loggia, upr.
2,55 mil. Sk
2-izb., OV, Galayova, 1/7p., 55m2, pôv. stav
1,75 mil. Sk
2,4 mil. Sk
3-izb., OV, Azalkova, príz., 83m2, upr. , lodia
3-izb., OV, Vajnorská, koml. lux. zrek., 1p., 74m2
dohoda
1,97 mil. Sk
3-izb., OV, Nám. hranièiarov, 78m2, 5p., lodia
3-izb., OV, Beniakova, 82m2, 2p., urp. 2x lodia, gará 2,4 mil. Sk
3,5-izb., OV, Heydukova, centrum, výah, 103m2, pôv. stav 4,5 mil. Sk
SP - Tomáov, 3 000m2, VIS, stavebné povolenie
2 000,-Sk/m2
SP - Èunovo, 10á poz., írka 29 m
4 000,-Sk/m2
2
pitálska, nebyt. priestor, 36m , plast. okná, prízemie
1,5 mil. Sk
4-izb., OV, Víg¾aská, 5/8p., pôv. stav, 2x lodia
2,25 mil. Sk
4-izb., OV, Slatinská, 6/7p., 80m2
2,1 mil. Sk
4-izb., OV, Podunajská, 3/3p., mez., 120m2, 2x ter., 2x gar. 5,5 mil. Sk
4-izb., Francisciho, 120m2, balkón, hala, 4/5p.
5,6 mil. Sk
6,7 mil. Sk
RD - Raèa, 1- podlaný, 115m2, 3 izb., dobrý stav
RD - Raèa, 2-podlaný, 200m2, 4 izb., lux.
11 mil. Sk
Prenájom:
gars., Dunajská, zrek. zar., 3p.
11 000,-Sk/m.
2-gars., Moskovská, zar., zrek.
14 000,-Sk/m.
2-izb., Skalná, zrek., 3p., zar.
500,-EUR/m. + E
2-izb., Palisády, zar., zrek., 2/4p., 2x park. vo dvore
700,-EUR/m.
2-izb., Dohnányho, zar., zrek.
600,-EUR/m. + E
750,-EUR/m. + E
2-izb., Dobrovièova, lux. zrek., zar., 90m2
2-izb., Kadnárova, zar., lux., novost., 80m2
650,-EUR/m.
3-izb., Medená, zar., zrek., lux., lodia, 100m2
1 200,-EUR/m.
3-izb., Palisády, lux. zrek., zar., klimatizácia, park. 30 000,-Sk/m. + E
4-izb., Hlaváèikova, gará, 3p., nez.
16 500,-Sk/m.
2 000,-EUR/m.
4-izb., Hlboká, zar., lux., 130m2
èas RD - Súbená, 160m2, záhrada, gará, aj KP 1 600,-EUR/m.
èas RD - Matúova, 170 -200m2, 2x kúpe¾òa, 5 izb. 1 400,-EUR/m.

Úspenos separovaného zberu závisí
od disciplinovanosti Bratislavèanov
BRATISLAVA
Mesto dostalo nedávno prís¾ub dotácie
viac ako 11,6 milióna korún z netátneho Recyklaèného fondu na komodity
papier a sklo. V uplynulých dòoch
bola táto suma zvýená o ïalích 5
miliónov na plasty. Ïalích viac ako 1,3
milióna dostalo mesto na pokrytie
nákladov spojených so separovaným
zberom.
Pod¾a hovorkyne magistrátu Evy Chudinovej mesto predpokladá, e za tieto prostriedky bude zakúpené zberové vozidlo
na papier, vozidlo na zvoz skla s hydraulickou rukou, 300 kusov kontajnerov na
separovaný zber papiera a 300 kusov
kontajnerov na sklo. Prijatím tejto dotácie
sa zároveò zaviazalo do roku 2008
vyzbiera v tomto roku 2000 ton papiera
roène, v roku 2005 a 2006 to bude 3800

ton roène a v roku 2007 a 2008 a 4700
ton roène. Èo sa týka skla, mesta sa zaviazalo do roku 2008 vyzbiera roène viac
ako 1400 a 1900 ton roène. Pod¾a projektu, ktorý mesto predloilo na Recyklaèný fond, sa v Bratislave vyzbiera 285,6
tony plastov, z toho 70 ton by mali predstavova PET f¾ae. Pridelené finanèné
prostriedky sa zaènú èerpa a po verejnej súai na obstaranie vozidiel a kontajnerov. V prípade úspeného verejného
obstarávania by sa nové kontajnery mali
objavi v uliciach Bratislavy do konca
tohto roka.
Napriek tomu, e separovaný zber sa
uskutoèòuje na území Bratislavy od roku
1994, stále sa borí, pod¾a viceprimátora
tefana Holèíka so zásadným problémom
nedisciplinovanosti niektorých obyvate¾ov, predovetkým sídlisk. Devastácia

kontajnerov, vyhadzovanie iného odpadu
do nádob, na aký sú urèené, sú èastými
sprievodnými javmi. Separovaný zber má
svoje pravidlá, ktoré je nevyhnutné dodriava. Jednotlivé kontajnery sú jasne
odlíite¾né farebným znaèením. lté kontajnery sú urèené na plasty, modré na
papier a zelené na sklo. Vyhadzovaním
iných komodít do kontajnerov na to neurèených sa pod¾a viceprimátora znehodnocuje u vyzbieraný separovaný odpad.
V prípade, e kontajner sa v danej lokalite nenachádza, je moné sa obráti so iadosou o jeho umiestnenie priamo na
spoloènos OLO. Na webovej stránke
mesta www.bratislava.sk v prieèinku
Odpady je taktie pravidelne aktualizovaný harmonogram kalendárneho zberu
separovaného odpadu so zoznamom ulíc,
kde sú kontajnery umiestòované. (brn)

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

otvára v II. polroku k. roku 2003/2004

INTENZÍVNE
JAZYKOVÉ KURZY
Ø

FRANCÚZSKY JAZYK
zaèiatoèníci, mierne pokroèilí

Ø

NEMECKÝ JAZYK

Ø

INDIVIDUÁLNA VÝUÈBA

Ø

ANGLICKÝ JAZYK
A TERMINOLÓGIA EU

zaèiatoèníci

VY + lektor

(pre pracovné kolektívy)
Tel: 02/491 00 213

durajova@izov.sk

Mesto Bratislava
dáva na známos
Navrhovate¾ ReSpect, s.r.o., Bratislava
predloil správu o hodnotení

Zóna Pribinova - nábreie

Do správy je moné nahliadnu, robi si z nej výpisy, odpisy, alebo na vlastné náklady zhotovi kópie
v dòoch od 16. 2. do 15. 3. 2004 na prízemí
budovy Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy, Primaciálne nám. 1, v priestoroch Sluieb obèanom.
Verejnos môe svoje písomné stanovisko doruèi
Ministerstvu ivotného prostredia SR, Nám. ¼udovíta túra è. 1, 812 35 Bratislava najneskôr do
dvoch mesiacov odo dòa zverejnenia závereèného
zhrnutia (13. 4. 2004).
Miesto realizácie zámeru sa nachádza v juhovýchodnej èasti k.ú. a MÈ Bratislava-Staré Mesto a
juhozápadnej èasti MÈ Bratislava-Ruinov, k.ú.
Nivy, na nábreí Dunaja. Zo severnej strany je
dotknuté územie vymedzené dopravnou komunikáciou na Pribinovej ulici, zo západnej strany areálom Ministerstva vnútra SR, z junej strany koridorom vodného toku Dunaj a z východnej strany
Koickou ulicou. Rieené územie patrí do okresov
Bratislava I a Bratislava II.
Úèelom navrhovaného zámeru je urbanizácia
nábreia Dunaja v úseku Pribinovej ulice so zámerom posilni funkciu ¾avobrenej èasti celomestského centra s orientáciou na zariadenia administratívne (riadiace a správne), reprezentatívne, funkcie
obchodu, sluieb, kultúrno-spoloèenské a obytné.
Snahou je dosiahnu polyfunkènú skladbu ivého,
spoloèensky atraktívneho mestského prostredia s
úmerným zastúpením funkcie bývania.
Predpokladaný termín zaèatia a ukonèenia èinnosti:
Zaèiatok výstavby 1. etapy sa odhaduje v 1. a 2.
tvrroku 2004 - ukonèenie 2. etapy sa predpokladá koncom roku 2007 alebo zaèiatkom roku 2008.

Jednotlivé kontajnery na separovaný zber sú odlíené farebným znaèením. Zelené kontajnery sú urèené na sklo, lté kontajnery na plasty a modré na papier. Separácia odpadu vak má zmysel, ak obèania do kontajnerov vhadzujú iba odpad,
pre ktorý sú urèené.
FOTO - Oto Limpus

Výstavba útulku pre zvieratá na Poliankach
napreduje, bola dokonèená hrubá stavba
BRATISLAVA
Dvadsiateho februára uplynulo presne
600 dní od zaèatia stavby bratislavského útulku Slobody zvierat. Dokonèená
hrubá stavba bola korunovaná strechou, ktorú pod¾a stavbárskej tradície
ozdobili glajchou.
Informovala nás o tom Monika Ïurkovièová zo Slobody zvierat. Èaká nás ve¾a
práce, ktorú budeme musie do budúcej
zimy ukonèi a naich pribline 150
tvornohých zverencov presahova do
nového. Veríme, e sa nám to s pomocou verejnosti podarí, uviedla.
Sloboda zvierat zaèala pôsobi v Bratislave ako nezisková organizácia v roku
1993. K najvypuklejím problémom v
tomto období patril problém spoloèenských zvierat - boli odchytávané arhovskými slubami, èasto likvidované priamo na uliciach. Preto sa v roku 1995 Sloboda zvierat uchádzala o vykonávanie
asanaèných prác na území mesta, vïaka
komplexnosti ponúkaných sluieb
vyhrala tender a od tohto roku pôsobí na
území mesta nepretrite dodnes. Oproti

výsledkom, ktoré boli uvádzané v minulosti arhovskými slubami - odchytených priemerne 100 ivých zvierat za
rok, Sloboda zvierat odchytila u poèas
prvých rokov viac ako 1500 zvierat
roène. Keïe karanténna stanica bola
situovaná na Veterinárnej poliklinike
Polianky, kde je k dispozícii len 30
kotercov, avizovali sme mestu a vetkým
kompetentným, e situáciu je potrebné
riei a vybudova pre Bratislavu adekvátne karanténne zariadenie, kontatovala M. Ïurkovièová. Napriek dlhým
vyjednávaniam nebol nijaký subjekt v
tom èase ochotný sa situáciou konkrétne
zaobera, preto sme ponúkli rieenie, e
ak mesto poskytne vhodný pozemok, v
spolupráci s verejnosou novú karanténu
vybudujeme. V rokoch 1995 - 97 sa
podarilo poslancov mestského zastupite¾stva presvedèi, aby Slobode zvierat
poskytli do dlhodobého prenájmu vhodný priestor - stal sa ním pozemok na Poliankach s prenájmom na 50 rokov. Problém vak spoèíval v tom, e pozemok bol
v uívaní tretieho subjektu a spor sa rie-

il súdnou cestou, èo trvalo takmer pä
rokov. Po celé obdobie sme pracovali v
provizóriu a a v auguste 2001 sme
koneène pozemok definitívne získali.
Výaok celoslovenskej zbierky na
vybudovanie útulku, ktorá bola vyhlásená v roku 1997, èakal na svoje pouitie
a do zaèatia výstavby (jún 2002), poèas
medziobdobia sa podarilo k vyzbieraným peniazom doetri ïaliu sumu.
Peniaze urèené na výstavbu boli vdy
úèelovo viazané a nikdy neboli pouité
inak - celkove ilo o sumu 5 miliónov
korún. Finanèné prostriedky boli preinvestované na vybudovanie hrubej stavby.
Celková rozloha priestoru je 1500 m2.
Súèasou budovy je karanténna èas s
kapacitou 150 zvierat (psy, maèky). V
útulku bude aj peciálne vybavená veterinárna ambulancia, sklady, prípravòa
jedla, dispeèing a edukaèné centrum.
Finanèné prostriedky potrebné na ukonèenie prác chce Sloboda zvierat získa za
pomoci 2 percent z dane obèanov,
pomôc finanène i materiálne vak
mono poèas celého roka.
(ver)
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Èo s miestnymi
poplatkami za
odvoz odpadu?

BRATISLAVA
Zákon o miestnych poplatkoch, ktorý
nadobúda platnos od 1. júla 2004,
popri zmenách v sadzbách poplatkov,
stanovuje, e ak je v obci zavedený
mnostvový zber, obec urèí poplatok
ako súèin frekvencie odvozov, sadzby a
objemu zbernej nádoby, ktorú poplatník uíva v súlade so zavedeným systémom zberu komunálnych odpadov.
Ani v tomto prípade novelizovaný zákon
nedefinuje tzv. mnostvový zber komunálneho odpadu spôsobom, ktorý by pôvodcov tohto odpadu presvedèil, e budú plati za jeho zber za skutoène produkované
mnostvo a nie za intervaly odvozu. Ak by
z tejto novelizácie zákona malo ís skutoène o mnostvový zber, tak súèin frekvencie by mal urèova poplatník vzh¾adom
na naplnenú zbernú nádobu a nie obec za
stanovený interval jej vyprázdòovania.
Dosia¾ platná sadzba poplatku, stanovená
za osobu a rok, je najmenej 80 Sk a najviac 1200 Sk. Novelizovaná sadzba tohto
poplatku je najmenej 0,20 Sk a najviac
3,30 Sk za osobu a deò, èo v prepoète na
rok znamená najmenej 73 Sk, najviac
1204,50 Sk. Pri terajích platbách v rodinných domoch v Bratislave za odvoz mnostvového odpadu najmenej raz za dva
týdne, poplatník zaplatí roène 2600 Sk.
Uvedená suma pri porovnaní s maximálnym poplatkom za osobu, ak by taký bol
za osoby v rodinnom dome stanovený, by
zodpovedala poètu dvoch spoplatòovaných osôb. Èie zavedením poplatku za
osobu by bol dôvod pre rodinné domy
ráta s elimináciou tvrdosti zákona.
Sadzba poplatku za mnostvový zber, je
najmenej 0,10 Sk a najviac 1,60 Sk za 1 l
odpadov. To znamená, e pri 120 l zbernej
nádobe v rodinnom dome, ktorá je
vyprázdòovaná najmenej 26-krát za rok,
by poplatok predstavoval najmenej 312
Sk, ale najviac 4992 Sk! To by znamenalo
pri maximálnom poplatku pre rodinné
domy v meste zdraenie, pri dosia¾ vnútenej frekvencii vyprázdòovania zberných nádob, o takmer 100 percent!
Poplatok za osobu by sa týkal kadého
pôvodcu odpadu. Poplatok za mnostvový
odpad neodstráni aroganciu tých pôvodcov odpadu, ktorí sa budú vyhýba povinnému zapojeniu sa do zberu odpadu, a tým
sa podie¾a aj na jeho financovaní. Ak má
by zvýená disciplína v odpadovom hospodárstve a máme sa vyhnú problému, èo
je a èo nie je mnostvový zber, pod¾a mòa
to vyriei v tomto èase asi len poplatok za
osobu.
Alexander Berkoviè,
poslanec mestského zastupite¾stva

Oznámenie

Mestská èas Bratislava - Staré Mesto
oznamuje v zmysle § 19a zákona è.
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorích
predpisov zaèiatok obstarávania územnoplánovacej dokumentácie pre územie
zóny A4 (Mudroòova sever - Palisády),
Bratislava 2004.
Predbené ohranièenie územia pre novoobstarávanú územnoplánovaciu dokumentáciu
je vymedzené takto: z juhozápadnej a západnej strany Mudroòovou, zo severu ulekovou a Palisádmi, ïalej západným okrajom
Staromestskej ulice a Zámockou ulicou.

Jarné prázdniny a Ve¾ká noc na chatách,
chalupách vo Vysokých a Nízkych Tatrách,
v Slovenskom raji, Orave, Liptove...
Katalóg zdarma
Tel.: 052/77654 45
0905 372 606
e-mail: info@kiska.sk
www.kiska.sk
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NAJÚSPEŠNEJŠIE ŠKOLY POĎME SPOLU, PODPORÍME NAŠU ŠKOLU ŠKOLY, KTORÉ SA
ZÍSKAJÚ KAŽDÝ MESIAC Je to už viac alebo menej rokov, ale na vašu prvú školu si iste všetci pamätáte. DO PROJEKTU ZAPOJILI
Na veselé i vážne chvíle, na známe tváre, ktoré ste už možno roky nevideli. (zoznam škôl a IČO školy, ak by ste sa rozhodli darovať)
ODMENY:
Možno do tej istej školy teraz vodíte svoje deti alebo ste sa aspoň dočítali,
že tá vaša škola oslávila okrúhle výročie svojho založenia.

00 Sk
1. miesto: 15 0
00 Sk
2. miesto: 11 0 0 Sk
0
3. miesto: 7 0 0 Sk
0
4. miesto: 5 0 0 Sk
0
5. miesto: 3 0 0 Sk
0
6. miesto: 2 0

AKO TO DOPADLO
MINULÝ ŠKOLSKÝ ROK?
Zapojilo sa 20 základných škôl.
Spolu vyzbierali 1 233 292 Sk.
Za sedem mesiacov trvania projektu
získali školy dary od 123 darcov. Priemerný
dar predstavoval 163 Sk na jedného žiaka.
Vďaka Citibank (Slovakia) a. s., si 9 najúspešnejších škôl rozdelilo finančnú odmenu
300 000 Sk.
Vďaka úspechu v minulom školskom roku sa na
ZŠ Tupolevova 20 tešia z nových učebných
pomôcok, rádiomagnetofónov a počítača, na
ZŠ Borodáčova 2, ZŠ Malokarpatské nám. 1
a Evanjelickej ZŠ Palisády 57 pribudli do
počítačových miestností nové tlačiarne a skener.
Cirkevná ZŠ Narnia – Beňadická 38 zakúpila
videoprehrávač a učebné pomôcky na výučbu
jazykov a výtvarnej výchovy. Na ZŠ Zlatohorská
18 majú nové špeciálne učebné pomôcky.
Špeciálnym základným školám na Karpatskej 1
a Hálkovej 54 sa podarilo zabezpečiť nové
rehabilitačné pomôcky a vybavenie do autistických tried.

Poďme spolu, podporíme našu školu je
názov projektu, ktorý už po druhýkrát
organizuje Komunitná nadácia Bratislava.
V spolupráci so Citibank (Slovakia) a. s., a Veľvyslanectvom Holandského kráľovstva ho pripravila
pre bratislavské základné školy. Školám bola
ponúknutá možnosť aktívne zbierať finančné
prostriedky na vlastné aktivity. Motiváciou sú
finančné odmeny, ktoré môžu zapojené školy každý
mesiac získať.
Cieľom projektu je rozvíjať myšlienku darovania.
KNB chce takýmto spôsobom osloviť nielen
rodičov, ale predovšetkým bývalých žiakov
a priateľov škôl. Snaží sa oživiť spomienky mnohých Bratislavčanov na svoje školské časy
a s pocitom spolupatričnosti vzbudiť u nich záujem
napríklad aj o zlepšenie jej súčasného stavu. Aktívne
získavanie prostriedkov na školské aktivity sa pre školy
stáva veľkým prínosom. V súčasnosti sa totiž musia
naučiť v čoraz väčšej miere spoliehať sa na seba.
Druhý ročník projektu sa začal v októbri minulého roku a potrvá do 30. 4. 2004. Počas siedmich
mesiacov sa školy snažia získať čo najviac
finančných prostriedkov na vlastné aktivity.

Úspešnosť závisí od ich šikovnosti a nápaditosti.
Jednotlivé mesiace sa vyhodnocujú zvlášť a tí
najúspešnejší sú za dosiahnuté výsledky obdarovaní. Každý mesiac počas trvania projektu získa
šesť najúspešnejších škôl motivačné finančné dary,
ktoré venovala Citibank (Slovakia) a. s.
Keďže do projektu sú zapojené veľké i malé
školy, ich poradie určuje výška vyzbieraných peňazí
v priemere na jedného žiaka. Kvôli prehľadnosti
zriadila KNB každej zapojenej škole jej vlastný
nadačný fond s jej menom a špeciálny účet, kde si
škola môže zbierať finančné dary. Darca na identifikáciu školy určí variabilný symbol, ktorým je
IČO príslušnej školy. Stav finančných prostriedkov,
ktoré zapojené školy vyzbierali za príslušný mesiac,
je zverejnený na www.mojaskola.sk. Mediálne
celý projekt podporujú Bratislavské noviny
a denník SME.
Udelené finančné odmeny pre úspešné školy sú
určite veľkou motiváciou. Najväčším úspechom
však ostáva to, že sa spolu – aj keď možno len na
diaľku – stretnú ľudia ochotní darovať a prispieť na
dobrú vec. A spoločne tak utvárajú rozširujúcu sa
rodinu bratislavských filantropov.

Spoločnosť CITIGROUP si kladie za cieľ slúžiť prostrediu, v ktorom pôsobíme. Naše
komunitné aktivity rozvíjame v troch oblastiach: vzdelávanie, rozvoj komunity a oblasť
zlepšovania kvality života. Projekt „Poďme spolu, podporíme našu školu“ združuje
všetky oblasti do jedného celku, našu spoločnú snahu vynakladáme v prospech nášho
najväčšieho bohatstva – našich detí. Teší nás, že nami venované finančné prostriedky slúžia ako odmena pre všetkých, ktorým dobro komunity leží na srdci.
Ďakujeme deťom, rodičom, učiteľom a všetkým prispievateľom.

Branislav Cehlárik
zodpovedný za vzťahy s verejnosťou, Citibank (Slovakia) a. s.

ZŠ A. Dubčeka, Majerníkova 62, IČO: 317 80 504
ZŠ Batkova 2, IČO: 317 69 225
Cirkevná ZŠ – Narnia, Beňadická 38/A, IČO: 308 09 193
ZŠ Bieloruská 1, IČO: 317 80 741
ZŠ Bilíkova 34, IČO: 360 71 005
ZŠ Borodáčova 2, IČO: 317 80 784
Špeciálna ZŠ Hálkova 54, IČO: 317 80 661
ZŠ Hálova 16, IČO: 317 48 210
ZŠ J. A. Komenského, Majerníkova 60, IČO: 317 69 179
ZŠ Jarovce, Trnková 1, IČO: 317 54 945
ŠZŠ Karpatská 1, IČO: 317 80 890
ZŠ Kulíškova 8, IČO: 317 80 792
ZŠ Lachova 1, IČO: 317 80 474
ZŠ Ľ. Štúra, Pekníkova 6, IČO: 360 70 971
ZŠ M. C. Sklodowskej 1, IČO: 317 80 563
ZŠ Malokarpatské nám. 1, IČO: 360 71 013
ZŠ Dr. Milana Hodžu, Palisády – Škarniclova 1, IČO: 318 10 969
ZŠ Medzilaborecká 11, IČO: 317 80 776
Špeciálna ZŠ Nevädzová 3, IČO: 317 80 571
ZŠ Nobelovo nám. 6, IČO: 317 54 953
ZŠ Odborárska 2, IČO: 317 85 204
Evanjelická ZŠ Palisády 57, IČO: 173 27 164
ZŠ Pavla Horova 16, IČO: 360 67 334
ZŠ Riazanská, IČO: 317 68 873
ZŠ Sv. Uršule, Nedbalova 4, IČO: 683 213
ZŠ Tupolevova 20, IČO: 317 54 961
ZŠ Vazovova 4, IČO: 360 71 277
Súkromná ZŠ Zlatohorská 18, IČO: 308 04 663
ZŠ Železničná 14, IČO: 308 10 655

Ako možno darovať?
Komunitná nadácia Bratislava zriadila pre každú školu zapojenú
do projektu jej vlastný fond. Fond nesie jej meno a má svoj
variabilný symbol. Týmto spôsobom Komunitná nadácia
Bratislava zaručuje škole prehľadný spôsob evidencie prostriedkov, ktoré získala od darcov.
Po skončení projektu Komunitná nadácia Bratislava prevedie
všetky finančné prostriedky na účet každej školy.
Vaše dary do fondu môžete poslať:
– medzibankovým prevodom na číslo bankového účtu
1100 920 503/8130, Citibank (Slovakia) a. s., variabilný symbol je IČO príslušnej základnej školy (viď vyššie)
alebo

Prečo darovať práve škole?
„Aj keby niekto pochyboval o nepochybnej
veci, že školstvo treba podporovať, sú tu na
to dôkazy. Íri v poslednom období investovali v prvom
rade do školstva a zo zaostávajúcej krajiny sa stala
jedna z najprosperujúcejších v Európe. Boli by sme
hlúpi, keby sme si z nich nezobrali príklad.“

Oľga Feldeková

– poštovou poukážkou typu U, ako adresáta treba uviesť:
Komunitná nadácia Bratislava, Suché mýto 17, 811 03 Bratislava,
č. ú.: 1100 920 503/8130, Citibank (Slovakia) a. s., variabilný
symbol je IČO príslušnej základnej školy (viď vyššie).
Dary do fondu môžete poskytnúť v období od 1. 10. 2003
do 30. 4. 2004 v slovenských korunách, ako aj v cudzej mene.
Stav finančných prostriedkov na fondoch sa môžete dozvedieť na
stránke www.mojaskola.sk alebo na tel. č.: 02/54 41 99 95. Ak
máte záujem uplatniť si váš dar na daňové účely, radi vám na
požiadanie vystavíme darovaciu zmluvu v sídle nadácie.

O Komunitnej nadácii Bratislava

spisovateľka

Misiou nadácie je rozvíjať darcovstvo a dobré
vzťahy medzi Bratislavčanmi, aby získali
pozitívny vzťah k mestu a mali pocit spoluzodpovednosti za kvalitu života v ňom.

PEKNÝ PRÍKLAD
„Takýmto spôsobom máme možnosť
naučiť ľudí darovať peniaze na vec,
ktorá má zmysel. Mnohé závisí na spolupráci
s rodičmi a deťmi. Každý môže prispieť a vrátiť
tak kúsok z radosti, ktorú každý z nás v škole
určite zažil...“ To sú len niektoré z vyjadrení
riaditeľov zapojených škôl. Pekným príkladom,
ako aktívne rozvíjať spoluprácu školy a ľudí,
ktorým je blízka, je aj v prebiehajúcom ročníku
Základná škola na Malokarpatskom námestí
v Lamači. Ako nám prezradila pani riaditeľka

Alena Petáková, okrem tradičného oslovovania
sponzorov vymýšľajú najrôznejšie aktivity a tie
priniesli už aj zaslúžené výsledky. V októbri zorganizovali v spolupráci so školskou jedálňou „Deň
jablka“ a za deťmi rozdané ovocie získali vyše
1 000 Sk. Počas vianočnej burzy a vianočných
dielní sa im za vlastnoručne vyrobené ozdoby
podarilo zozbierať 11 900 korún. Zber papiera im
s 11,5 t vyniesol 4. miesto v celobratislavskej
súťaži. Peniaze vyzbierané minulý rok sa stali
základom pre budovanie počítačovej miestnosti.

Podarilo sa zakúpiť štyri počítače a k tomu Ďakujeme všetkým zapojeným školám za spoluprácu
tlačiareň za odmenu od KNB. A školu teší a držíme im palce!
narastajúci záujem o dianie v nej zo strany
Komunitná nadácia Bratislava
širokého okolia.
Suché mýto 17, 811 03 Bratislava, tel. 02/5441 9995
Táto strana vznikla vďaka:

e-mail: knb@knb.sk, www.komunitnanadacia.sk

Stranu pripravila: Daniela Danihelová

Novuèièký Detský
klub v Poluse

U na najbliie dva víkendy sme pre deti pripravili
atraktívny program.
V piatok 27. 2. zaèíname o
10.00 Servítovou technikou tvori s demi jarné
motívy. Od 12.00 pokraèujeme koláami, od 14.00 autoportrétmi. Po 16.00 ich
èaká Hravé èítanie, relaxaèná hra Kvetiny a od 18.00
do 20.00 Padajúce hviezdy. V sobotu 28. 2. zaèíname o 10.00 poviedkou na objednávku, od 12.00 pokraèujeme bábkovým divadlom a od 14.00 hádankami.
kvrna zaèína o 16.00 a hra Maèka - lev o 18.00.
V nede¾u 29. 2. od 10.00 Masky, od 12.00 kreslia
deti film, alebo rozprávku a od 14.00 ich èaká opis
osoby. Po 16.00 budú tvori spoloèný príbeh, ktorý
od 18.00 vystrieda Lopta. V sobotu 6. 3. od 10.00
Dekorujeme výklad od 12.00 si porozprávame o
zamestnaniach. Spracovanie dát máme od 16.00 a od
18.00 deti modelujú sen. V nede¾u 7. 3. zaènú o 10.00
hádaním obrysov a od 12.00 h¾adaním èervených vecí.
Od 14.00 si povieme Tak vyzeráme a od 16.00 máme
cestu Okolo poviedky. Prvý marcový víkend zavàia
detièky hrou Vidím, vidím, èo ty nevidí.... Detský
klub v Poluse je pripravený spríjemni Vae nákupy.

Dcérska spoloènos zavedenej
zahraniènej firmy v oblasti
ivotného prostredia h¾adá

asistentku

vedenia spoloènosti

na vedenie pracovnej a ekonomickej agendy, korepondenciu s partnermi doma i v zahranièí.
AJ slovom aj písmom, NJ výhodou.
Práca na PC v prostredí Windows,
základné znalosti spracovania ekonomickej a pracovnej agendy.
digi.hw@slovanet.sk
Ekonomická univerzita v Bratislave

Obchodná fakulta
organizuje kurz akreditovanej intitúcie

SPRIEVODCA

CESTOVNÉHO RUCHU

( 0903 701 023
0903 434 463

plesnik@euba.sk
novacka@euba.sk

Úsek Miletièovej ulice od Trenèianskej
po Prievozskú pripomína tankodróm
BRATISLAVA
Tak ako kadý rok i tentoraz zima a s
òou spojené teplotné výkyvy spôsobili,
e na bratislavských cestách sa objavuje mnostvo výtlkov a zdá sa, e
teraz ich je ete viac ako kedyko¾vek
predtým.
A neuverite¾ný záitok ponúka v týchto
dòoch jazda autom napríklad po Miletièovej ulici na úseku od Trenèianskej po
Prievozskú ulicu. Tento úsek ulice pripomína tankodróm, výtlkov a jám je na
zúboenej vozovke to¾ko, e sa nedajú
ani zráta a je doslova nemoné sa im pri
jazde vyhýba. Výtlky sú vak aj na
mnohých iných miestach. Vlani sme
opravili 3863 výtlkov, v tomto roku u

nápravou jedno z prechádzajúcich vozidiel, bola napríklad na runej Einsteinovej ulici.
Dôleité úseky sústavne kontrolujeme,
kontatovala E. Uhliariková. Asi do
polovice marca budeme pri odstraòovaní
výtlkov pouíva metódu, ktorá je pouite¾ná aj v zime. Keï teploty stúpnu
aspoò na desa stupòov, bude moné
pouíva modernú metódu Jet Patcher.
Pri pouití tejto metódy opravený úsek
vydrí v dobrom stave aj viac ako rok.
Ako uzavrela, na poète výtlkov má
nesporne svoj podiel aj ve¾ký nárast
motorizmu (od roku 2001 a o 74 percent) a s ním spojený nárast preaenosti
komunikácií v meste.
(ver)

RUINOV
Na otrasný stav úseku Ivanskej cesty
od eleznièného priecestia po kriovatku s Galvaniho ulicou, ktorý na
rozdiel od zvyného úseku od Galvaniho po letisko nepreiel rekontrukciou, nás upozornili èitatelia.
Pod¾a naich èitate¾ov je vozovka v
zlom stave, plná nerovností a jám, èo za
dadivého poèasia spôsobuje, e prechádzajúce autá èasto opliechajú vodou
stojacou v priehlbinách chodcov idúcich
popri ceste. Problémom je aj chýbajúci
chodník - chodci smerujúci na nákupy

do neïalekého nákupného centra Avion
alebo do retaurácií a obchodov, leiacich na tomto úseku Ivanskej cesty, sú
vlastne nútení ís po krajnici. Ako sme
sa osobne presvedèili, tieto kritické pripomienky naich èitate¾ov sú do znaènej
miery oprávnené.
S otázkou, kedy bude inkriminovaný
úsek Ivanskej cesty opravený, sme sa
obrátili na hovorcu bratislavského primátora Milana Vajdu. Pod¾a námestníka primátora Kaarola Koladu nie je
rekontrukcia tohto úseku Ivanskej cesty
v pláne dopravných stavieb mesta na

tento rok, uvádza sa v odpovedi M.
Vajdu. Mesto Bratislava má schválený
rozpoèet na pribline desa iných
dopravných stavieb, ktorých realizácia
alebo projektová príprava je v danej situácii dôleitejia.
Pod¾a M. Vajdu vak na základe obèianskeho podnetu námestník K. Kolada pris¾úbil, e sa na daný úsek Ivanskej cesty
pôjde podrobnejie pozrie s pracovníkmi cestného hospodárstva magistrátu a
rozhodne o prípadných opravách po
skonèení zimného obdobia, t. j. v apríli
a v máji tohto roku.
(lau)

Tlakové èistenie kanalizaèných
a priemyselných potrubí
KRTKOVANIE
èistenie domových odpadov
a strených zvodov

otváranie dverí, trezorov

DREVENÉ ROLETY

predaj, montá, mechanických zabez.
zariadení, vývoj a atypické rieenia.
Dielenské skúky na zamedzenie
otvorenia stav. vloiek bez pokodenia.

VÝROBA - OPRAVA - NÁTER - VÝMENA POPRUHU

Tel.: 02/ 4445 0592, 0903 754 389

www.MIRTAN.sk
0904 988 220

tel./fax: 6531 4740
0905 310 069

vhodné na vetky typy okien
fa KORENAÈKA, Národná 90, Modra
( 0903 349 274

www.drevenerolety.sk

Oetrovanie
Rehabilitácia
Opatrovanie

OPATROVANIE DETÍ

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

...doma je najlepie!

Tel.: 6224 5607

Vaa spokojnos - ná úspech

www.haris.sk

H¼ADÁ

PRE SVOJICH KLIENTOV
- eny na dlhodobé upratovanie,
domácností a firiem
- monos aj pre ivnostníèky
Tel.: 6241 1148, fax: 6224 7788
www.domestica.sk
e-mail: domestica@ba.telecom.sk

VEGETARIÁNSKA
retaurácia

Elixír 14

DREVENÉ INTERIÉROVÉ ALÚZIE

agentúra domácej oetrovate¾skej starostlivosti

v domácnostiach v Bratislave

tefánikova 14, BA, Tel.: 5249 9849
Z¾avy na jedlo 10% poèas víkendu
a v poobedòajích hodinách

VYMENÍM

2 a1/2 izbový byt, 80 m2 na Jesenského
ulici (dve izby obrátené na Medenú ul.) za
väèí v okolí Hlavného námestia, Gorkého,
Laurinskej ulice, Hviezdoslavovho nám.
Finanène tedro vyrovnáme.
Tel.: 5443 1202, 0903 560 204

BÝVANIE NA KOLIBE - Cesta na Kamzík

VYSOKÁ 33
B R AT I S L A V A
5292 1586, 5263 5815-16
coimex.travel@stonline.sk

DOMESTICA SR

Harris Slovakia

NIKEA, s.r.o., Panenská 7, Bratislava
tel.: 5441 6184, 5464 3232
e-mail: info@nikea.sk
www.nikea.sk

ÚÈTOVNÍCTVO
DPH, MZDY

vye pästo, povedala nám vedúca
magistrátneho oddelenia cestného hospodárstva Eva Uhliariková. Technológia, ktorá je za súèasných klimatických
podmienok pouite¾ná, je pomalia, a tak
aj odstraòovanie výtlkov trvá dlhie. Pracujeme na tom stále, na niektorých frekventovaných úsekoch vak môeme
opravova vozovku len poèas sobôt a
nedie¾, aby mechanizmy neprekáali
doprave.
Ako dodala, presný poèet výtlkov v
meste nie je moné uvies, pretoe vznikajú zo dòa na deò. Tie, ktoré sú pre
svoju håbku nebezpeèné, sa odstraòujú
prednostne - do 24 hodín. Takáto nebezpeèná jama, na ktorú doplatilo zlomenou

Èas Ivanskej cesty je v otrasnom stave

NIKEA, s.r.o., Panenská 7, Bratislava
tel.: 0905 490 252, 5441 6184
e-mail: nikea@nikea.sk
www.nikea.sk

kompletné vedenie podvojného úètovníctva,
spracovanie DPH, miezd a po daòové priznania
Vaa spokojnos - ná úspech
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Posledné 3 byty
na predaj

5292 0585, 5263 5491
coimexair@slovanet.sk

POZNÁVACIE ZÁJAZDY

LETENKY NA POÈKANIE
DO CELÉHO SVETA

Autosalón eneva
4. -7. 3. 4 950,-Sk
Ve¾ká noc v Ríme
8. -12. 4. 6 300,-Sk
Ve¾ká noc v Paríi
8. -12. 4. 6 200,-Sk
Ve¾ká noc v Benátkach 10. -12. 4. 2 250,-Sk
Praha a juhoèes. zámky 28. 4 -1. 5. 3 750,-Sk
Pobyty na Slovensku - hory, lieèebné kúpele
Exotické zájazdy do celého sveta

New York
9 118,-Sk
Washington
12 520,-Sk
Toronto
13 777,-Sk
Bahgkok
23 860,-Sk
Ubytovanie do celého sveta
Komplexné cestovné poistenie
Vybavenie víz

Buďte náročný, aj keď nie ste milionár!
Kúpte si Daewoo Kalos, využite financovanie cez
GMAC leasing a dostanete kvalitné autorádio
Sony s CD prehrávačom ZADARMO.

2
2
* 3 izb. byt 110 m , s terasou 23 m
2
2
* 3 izb. byt 106 m , loggia 11 m
2
* 4 izb. mezonet 160 m
* dokonèenie september 2004

Mickiewiczova 10
811 07 Bratislava
www.iuris.sk

tel: 02/529 624 20
fax: 02/529 643 60
iuris@iuris.sk

y
3 rokka
záru

3 roky asistenčné služby ZADARMO!

www.gmdaewoo.sk
M a H spol. s r.o., Panónska cesta 43, tel.: 02/6820 8424, mahpetrzalka@mahpetrzalka.sk
M a H spol. s r.o., Polianky 15, tel.: 02/6925 1124, 6925 1111, mah@mah.sk

Kalos 5dv od 299 000 Sk

Člen skupiny General Motors

Spomienky
na niekdajiu
Valonskú ulicu II.
LIST ÈITATE¼A
Obyvatelia domu na Valonskej ulici 26
boli Èesi, Maïari, Slováci a Nemci. Ako
deti sme sa spolu dorozumeli v kadej z
týchto reèí. Majite¾ domu pán Blaek
tam mal debnársku dielòu, intalatérsku dielòu mal pán Havlíèek. Klampiarsku dielòu mali páni Prudiè a Procházka, mäsiarsku predajòu mal pán
Kusý. Azda kadý nájomník pestoval
oleander. To v dnenej Bratislave chýba.
Obyvatelia boli prevane chudobní
¾udia. Ako deti sme boli vychovvávané
ku skromnosti a slunosti. Naou snahou bolo nieèo vytvori, nie nièi. Vandalizmus bol pojem neznámy.
Naím rajom bola Pálffyho záhrada na
Vazovovej ulici a Firnál. Pálffy bolo detské ihrisko. Bolo tam pieskovisko, malé a
ve¾ké hojdaèky a hlavne bazén hlboký 80
cm. V òom sme sa nauèili pláva ete v
predkolskom veku. V zime sa tam korèu¾ovalo. Po zime sme sa nevedeli doèka
teplejích dní. Najprv sa ilo k holièovi.
Nebol to najpríjemnejí záitok, pretoe
mal tupú mainku a riadne to ticovalo.
Mal som potom glocòu (holú hlavu).
Naím obleèením boli glotky (niekto im
hovoril trenírky) a bosé nohy. Valonská
ulica bola dládená kamennými kockami a
páry boli zaliate smolou. Viete si predstavi ten nádherný pocit zokrabova smolu
z bosých nôh? Keï sme trocha povyrástli,
naím najob¾úbenejím miestom bol Firnál. Bola to lúka na dnenom Námestí slobody. V miestach, kde dnes stojí ministerstvo dopravy, bol vojenský objekt. Smerom na hlavnú stanicu bol prízemný dom,
v ktorom boli byty pre vojenských zamestnancov. Za ním bol vojenský sklad, kino a
kasíno. Rástlo tam nieko¾ko agátových
stromov, kde bolo poèu spev rôznych vtákov. Vo vysokej tráve skákali kobylky,
poletovali tam motýle, chrústy a behali
roháèe. Vysoká tráva bola ob¾úbená aj u
vojakov, ktorí tam mávali rande so slúkami. Na opaène strane Firnálu smerom na
Kollárovo námestie bol kolotoè a strelnica.
Na Firnáli sa schádzali rôzni chlapci,
starí od nás tam hrávali hiring. Na zemi
sa vyznaèila èiara, na ktorú sa z urèitej
vzdialenosti hádzali mince. Èia minca
padla presne na èiaru, vyhral vetky
peniaze. To vak bolo zrejme zakázané,
pretoe tam chodievali policajti. Z jednej
strany traja na koòoch, z druhej strany
traja na motocykloch s prívesným vozíkom a rozháòali ich obukami.
Rudolf Pinïák a Karol Menschy,
Valonská ulica 26
(pokraèovanie v budúcom vydaní)

Synagóga je postavená v maurskom slohu
Terajia Heydukova (pôvodne Preyssova) ulica vznikla na zaèiatku 20.
storoèia na mieste starých záhrad
klátorov Milosrdných bratov a albetínok, ako aj na pozemkoch záhrad
metianskych domov medzi nimi. U
dlhie sa pociovala potreba vybudova medzi paralelnými ulicami
Schöndorfskou (Obchodnou) a pitálskou ïaliu ulicu. Pôvodne bola
ulica pomenovaná pod¾a humanistického vzdelanca Kritofa Preyssa,
ktorý il v 16. storoèí a bol profesorom na univerzitách vo Frankfurte a
neskôr v Königsbergu.
Najvýznamnejou stavbou na Heydukovej ulici je synagóga ortodoxnej idov-

Pamätníci histórie
skej náboenskej obce. Postavili ju v
rokoch 1923-24 pod¾a projektu architekta Artúra Szalatnaia. Pred prvou svetovou vojnou sa synagógy v strednej
Európe stavali skoro výluène v arabskoorientálnom, takzvanom maurskom,
slohu. Architekt Szalatnai navrhol prieèelie ako èas ideálnej predstavy fasády
legendárneho alamúnovho chrámu v
Jeruzaleme. V pôvodnom návrhu bolo
ståporadie kratie a na oboch stranách
ohranièené plnými stenami. Realizoval
sa prepracovaný projekt s jednotným
elegantným ståporadím.

Zhromaïovací priestor synagógy je
orientovaný na východ, ale tak, e jeho
èelná stena je dlhia ako boèné steny.
Pri boèných stenách sú vybudované
galérie pre eny, ktoré sú rovnobené s
ulicou. Do východnej steny je zabudovaný výklenok pre tóru, v strede priestoru stojí zvýený al-memor s ruène
kovanou mreou. Celá synagóga nesie
charakteristické výzdobné prvky dvadsiatych rokov 20. storoèia, blízke kubizmu. Predsieò chrámu pripomína stredoveký klenutý priestor s kamenným
ståpom v strede, ktorý vyrastá z kamennej nádre fontány na rituálne umývanie
rúk.
tefan Holèík
FOTO - Oto Limpus

Na mieste hostinca stojí Ro¾nícky dom
V 30. rokoch sa zástavba vtedajieho
Námestia republiky, dneného Námestia SNP, rýchlo a výrazne menila. V
dolnej èasti námestia priestor ovládol
prvý bratislavský mrakodrap
Rudolfa Manderlu od architekta
Christiana Ludwiga.
Po celé 19. storoèie stál na nároí pri pitálskej ulici solídny dvojposchodový
metiansky dom, v ktorom býval zájazdný hostinec známy ako Zlatá hus. Domové znamenie bolo starie ako dom: rokoková elezná kovaná konzola s pozlátenou húskou sa zachovala ako zbierkový
predmet Mestského múzea a je dnes

Spomienkový album
intalovaná na nádvorí Apponyiho paláca. V roku 1931 starý dom doslúil. Zbúrali ho, aby na jeho mieste vyrástol
moderný objekt pod¾a projektu Emila
Bellua. Novostavba s fasádou obloenou charakteristickými obkladaèkami
nesie aj tabu¾u s datovaním dokonèenia
stavby, 1933. Okrem pasáe (dnes prestavanej), obchodných priestorov a
ve¾mi moderných bytov, sa v budove
nachádzalo ústredie Ro¾níckej vzájomnej pokladnice. Budova bola známa aj

ako Ro¾nícky dom. Vývesný tít so zlatou husou nahradila bronzová socha
po¾nohospodára od sochára Vojtecha
Ihriského. Keï v 60. rokoch zriadili v
bývalom priestore bankovej haly potravinový obchod samoobsluného automatového typu Tempo, uvaovalo sa aj o
odstránení mohutných mreí, ktoré sú
súèasou projektu architekta Bellua.
Mree sa podarilo zachráni a priestor sa
po roku 1990 prinavrátil pôvodnej funkcii - dnes v òom obsluhuje svojich
zákazníkov banková intitúcia.
tefan Holèík
FOTO - archív a Oto Limpus
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1972: Bratislava
sa zmenila na
továrenský dvor
Polstoroèie s Bratislavou
Tí, èo sa toho roku v Bratislave narodili,
majú teraz 25 rokov. Nemajú ani tuenia,
èo vetko v roku ich narodenia ete v Bratislave stálo a èo vetko u zbúrali, alebo
práve búrali. Áno - rástli sídliská - ale
stará historická èas hlavného mesta sa
scvrkávala, chradla - zdalo sa, e melie z
posledného. Na naej ulici padal jeden
dom za druhým. Pol Dunajskej ulice
zabralo stavenisko obchodného domu
PRIOR (teraz TESCO). Namiesto Júliusa
Meinla, elegantného potravinového obchodu sa zjavila ohyzdná kotolòa obchodného
domu. Kotolòa nad úrovòou chodníka
dodnes patí Dunajskú ulicu!
Mesto zaèalo vyzera ako obrovský továrenský
dvor, na ktorom je vo dne v noci neporiadok.
Vade rúry, cement, odpadky... A vraj - krásavica na Dunaji! Oproti zmizol dom taneèného
majstra Krisztianaka, hudobný obchod Závodný, potraviny OTTO. Zmizli prízemné domy s
retauráciami - Kysuckou a Podrumom.
Pri letopoète 1972 nám v starom kalendári
èiernu bodku. Vo svete sa zaèali únosy lietadiel, na olympiáde v Mníchove teroristi
povradili portovcov izraelskej výpravy, v
Nikarague bolo obrovské zemetrasenie a nad
úèinkovaním komickej dvojice L+S sa zavreli vody. ili sme ako tuláci. Predpoludnia
sme trávili u Gaba Rapoa, ktorý sa stal úradníkom na riadite¾stve SND alebo hore na dramaturgii (významná èlenka slovenského PEÒ
KLUBU Eva Malinová emigrovala do vajèiarska, Gita Majerová tam tie u nebola...),
prijímali nás po kanceláriách aj podaktorí vtedají papalái. Komunistická strana úporne
rozmý¾ala, èo urobi s komikmi tak, aby aj
ovca bola celá, aj vlk naratý. Napokon nás 1.
septembra 1972 angaovali do operety Novej
scény. Hrali sme rolièky v LODI
KOMEDIANTOV a debatovali v rekvizitárni.
Lasica dostával mesaèný plat ako barytonista ja ako tenorista. Na Novej scéne sme získali
ve¾a nových priate¾ov. Na riadite¾stve zaèali
potou dostáva anonymy: Lasica a Satinský
sa chcú zmocni divadla Nová scéna. Nedovo¾te im to! Podpis: Pracujúci závodu Slovnaft.
Boli to èudné roky, Vetci boli prikrèení a celí
astní, e dostávajú zálohu a výplatu. Vonku
sa muèili túbou po vlasti tí, èo volili odchod.
Pamätám sa, ako som uteoval robustného
hokejistu Tajcnára, keï sa lúèil. Noviny nebolo moné rozozna - vetky boli rovnaké. Ete
aj fotografie boli kadý deò vo vetkých novinách rovnaké. Keï cestovala Lúènica do
sveta, staèilo, aby ktosi napísal anonym na
cimbalistku a vysadili ju aj s cimbalom z lietadla, ktoré letelo do Junej Ameriky. Na Kube
zistili, e bez cimbalistky a cimbalu nemôe
cimbalová muzika vystupova, a tak Lúènica
èakala celý týdeò na Kube, a vybaví nae
ministerstvo vnútra cimbalistke nové vízum.
Uplakanú nevinnú cimbalistku nave¾a-nave¾a
pustili za Lúènicou do sveta.
O tomto bola Bratislava pred tvrstoroèím.
Vetci sme pozerali viedenskú televíziu, poèúvali Slobodnú Európu a èakali, èi v Chile vydria komunisti, alebo zvíazí vojenská junta
generála Pinocheta. Z celého toho roku 1972
bol najpríjemnejí Silvester u docenta MUDr.
Ladislava IMUNA v naom dome. Hostite¾ vynikajúci chirurg, milovník divadla, skvelý
maliar a hráè na fujaru vlial do nás okrem vetkých svojich zásob aj optimizmus, bez ktorého
by Bratislava v tom èase bola ete ponurejia.
Chvalabohu, v televízii u zaèali vysiela
Vtipnejí vyhráva, take sa koneène bolo na
èo pozera!
SN, 16. októbra 1997

Trojica prvoligistov má tri jarné elania:
Slovan záchranu, Petralka titul, Inter pokoj

Zdravie sa nedá kúpi.
pièková starostlivos áno!

Chcete sa stara o svoje zdravie skutoène na úrovni? Aby
sa Vaim problémom venovali odborníci, ktorí sa o Vás
budú vedie postara?
Kompletnú starostlivos o zdravie pod¾a Vaich individuálnych potrieb poskytujeme v Súkromnom zdravotníckom
centre Hippokrates. Denne pomáhame klientom s akútnymi i chronickými ochoreniami v odboroch interná medicína, neurológia, rehabilitácia èi psychiatria. Naim klientom poskytujeme celoroènú pièkovú starostlivos, vrátane
kompletných preventívnych, oèistných a relaxaèných programov. Samozrejmosou sú lieky, zdravotné pomôcky,
vitamínové a výivové doplnky. To vetko v príjemnom
rodinnom prostredí, s oh¾adom na Vá èasový harmonogram - bez èakania. Takto môete dôsledným manamentom prevencie a lieèby zlepi kvalitu svojho ivota. Keï
h¾adáte kvalitu, Hippokrates Vám ju ponúka!

LK DREVOX

* predaj * montá * servis

DVERE

l interiérové
l exteriérové
l zárubne Aj na
splátky
l vhodné
aj do panelákov
Aj pre
l z masívu,
nároèných!
l s prírodnou dýhou
l kovania COBRA
l eurosmrek, meranti
l rôzne povrchové
+ doplnky
úpravy
NOVÉ DVERE - FÓLIA U OD 1520 Sk

OKNÁ

Predajòa: LK Drevox, BOTTOVA 7, BA
Po - Pia: 900 - 1230 a 1300 - 1700 h.
tel.: 02/5296 1169, T/F: 5296 1181

Lacný internet
u aj v Bratislave
BRATISLAVA
ivot v hlavnom meste je v mnohom
drahí ako v meních sídlach. Viac platíme za byty, máme najdrahí ete aj
odvoz odpadu, pritom èerstvú zeleninu
si väèina z nás môe dopestova nanajvý tak na balkónoch. Na výber moností pripojenia na internet sa vak urèite
saova nemôeme. Obyvatelia iných
slovenských miest nám môu len ticho
závidie mnostvo alternatív.
Ete pred krátkym èasom mali aj bratislavskí surferi a firmy monos vyuíva buï
pomalé telefonické pripojenie, o nieèo
rýchlejie ISDN alebo niektorú z drahých,
pre domácnosti nedostupných technológií.
Od zaèiatku februára vak zaèal najväèí
slovenský poskytovate¾ internetu - Slovanet poskytova najlacnejie neobmedzené
vysokorýchlostné pripojenie na Slovensku
prostredníctvom u nás novej technológie
ADSL. Internet GoDSL Total Fun je
dostupný na takmer vetkých miestach
Bratislavy len za 579 Sk mesaène bez
dane. Zákazník neplatí iadne poplatky za
telefónne impulzy, môe by na internete
neobmedzene dlho a stiahnu akéko¾vek
mnostvo dát pri maximálnej rýchlosti 128
kbit/s smerom k uívate¾ovi.
Pre získanie podrobnejích informácií o
tejto zaujímavej slube staèí navtívi
internetovú stránku www.slovanet.sk alebo
zavola na bezplatnú infolinku Slovanetu
0800 111 800.

BRATISLAVA
Futbaloví priaznivci sa doèkali. Po takmer trojmesaènej prestávke sa zaèína
odvetná èas najvyej súae. Jeseò
síce rozdala karty, ale hlavné tromfy by
sa mali vyahova a teraz, keï u
pôjde naozaj o vetko. Bratislavský
trojlístok sa chystá na osemnás jarných kôl s rozdielnymi elaniami. Pre
Petralku platí, e v kútiku due myslí
aj na zisk titulu, interisti by sa radi
doèkali záveru ligy niekde v lepej
polovici tabu¾ky a najhorie sú na tom
slovanisti.
SLOVAN: Na Tehelnom poli to poèas
zimy poriadne vrelo. U-u sa zdalo, e
klub získa Nemec Daniel Jammer, ale z
obchodu nebolo nakoniec niè. Pod¾a
dubeòovcov a jammerovcov je na vine
druhá strana. Dubeòovci tvrdia, e Jammer bol zbytoène uponáh¾aný, Nemec
sa zase vyjadril, e Slovan je vlastne
jeden ve¾ký Hollywood. V takejto ,,prí-

jemnej atmosfére sa so svojimi oveèkami pripravoval na jar tréner Jozef Adamec a práve on sa postaral o závereèné
spestrenie zimnej prestávky, keï sa v
Senci pobil s bývalým kormidelníkom
belasých Jozefom Valovièom. Èo sa
týka futbalu, tam nie je ve¾a noviniek.
Na Tehelné pole zamierilo zopár futbalistov, ale tí sa v predchádzajúcich kluboch buï nepresadili, alebo boli dlhodobo zranení. Urèite vak bude chýba
stredopoliar Vomáèka (ilina), funkcionári neudrali ani Dzúrika (B. Bystrica)
a estáka (ilina). Klub má pred sebou
jediný cie¾ - záchranu.
INTER: Na Pasienkoch bol poèas zimy
pravý opak Tehelného po¾a. Ticho,
tichuèko. Na povrch nevyplávali iadne
kandály, neprili iadne ve¾ké mená,
okrem Gáspára neodili iadne hviezdièky. Malá útecha, nikto sa ani nepobil...
Interisti sa v posledných jesenných
kolách dostali do pásma pribliujúceho sa

zostupu a na jar budú ma èo robi, aby
splnili svoj cie¾ a vystúpili o nieèo vyie.
Hráèi v príprave vzdychali, e také aké
tréningy si nepamätajú, no skúsený tréner
Karol Pecze asi vie, èo slovenskí futbalisti potrebujú! Okolo Mareka Èecha sa v
zime toèila Sparta, talentovaný stredopoliar by mal na jar dokáza, e oprávnene.
PETRALKA: Weissovci zostali na
jeseò nieèo dlní, vydareným finiom si
síce zachovali nádej na pohárové umiestnenie, ale nedoèkaví fanúikovia hovoria
stále len o titule. V mustve prilo znovu
k ve¾kým zmenám, bude otázne, ako
rýchlo sa do tímu prepracujú nové posily.
Pred rokom to s prestupmi vylo a Petralka zaèala jar excelentne. Trénerovi
Weissovi mono ostal recept aj na tento
rok. Jarný optimizmus troku pribrzdili
zranenia, ale pohárový cie¾ zostáva. Ak
by sa Artmedia nedostala aspoò do Pohára UEFA, funkcionárov klubu by to
ve¾mi-ve¾mi mrzelo...
(mm)

Monitorujú skalné podloie hradiska
DEVÍN
Skupina odborníkov z Katedry ininierskej geológie Univerzity Komenského, Krajského pamiatkového úradu
a mestskej organizácie Paming v týchto týdòoch pracujú na monitoringu
skalného podloia slovanského hradiska Národná kultúrna pamiatka Devín.
História osídlenia a neskôr hradiska na
Devíne siaha a do doby kamennej.
Nálezy v dolnej èasti hradu dokazujú, e
tento priestor bol intenzívne osídlený u
okolo 6. tisícroèia pred Kristom. Celé
prostredie tejto èasti Malých Karpát, vrátane hradnej skaly bolo zhruba pred 13 a
15 miliónmi rokov prekryté morom.
Dôkazom toho je dobre známa lokalita
Sandberg s viac ako 300 druhmi fosílnej

fauny. Relikty tohto najmladieho mora
sa nachádzajú aj v samotnej citadele
hradu. Po ústupe mora sa v okolí hradnej
skaly vytvoril systém prietoèných jazier,
redukciou ktorých sa vytvoril ve¾tok
Dunaja. Devínske hradné bralo sa u v
tom období týèilo nad okolitým terénom.
V istom období najmladieho vývoja
dokonca tvorilo rieèny ostrov, ktorý zo
vetkých strán omývala rieka.
Pod¾a informácií z bratislavského magistrátu má zisovanie vzniku brala, na ktorom sa nachádzajú ruiny devínskeho
hradu, vány dôvod. V priebehu mnohých tisícroèí pôsobením poveternostných podmienok, klimatických zmien,
tektonických otrasov, ale aj pôsobením
èloveka sa mení aj skalné bralo. Vznikajú

nové trhliny, kameò zvetráva. Striedanie
leta so zimou, voda a teplota priamo vplývajú na postupné rozpadávanie horninového masívu.
Hlavné mesto Bratislava chce umoni
rastúcemu poètu návtevníkov zo Slovenska, zahranièia, ale najmä obyvate¾om
Bratislavy príjemný a bezpeèný pobyt v
lokalite národnej kultúrnej pamiatky
Devín. Preto v spolupráci s odborníkmi
vykonáva pravidelné monitorovanie puklinových systémov pomocou peciálneho
zariadenia, ktoré navrhol docent Ján
Vlèek. Proces zisovania bude trva nieko¾ko rokov, umoní vak vèas urobi
sanaèné opatrenia a vyhnú sa nenahradite¾ným kodám, napríklad takým, k akým
dolo na Trenèianskom hrade.
(brn)

S poliklinikou Tehelná sú stále problémy
NOVÉ MESTO
Poliklinika na Tehelnej ulici je stále na
Fonde národného majetku. Informoval na rokovaní miestneho zastupite¾stva 17. februára starosta mestskej
èasti Bratislava - Nové Mesto Richard
Frimmel.
Pod¾a jeho slov Fond národného majetku
vo veci prevodu polikliniky Tehelná na
vyí územný celok nekoná. Predseda
Bratislavského samosprávneho kraja
¼ubo Roman sa síce v januári pre Televíziu Nové Mesto vyjadril, e do konca
februára bude vec dorieená (ide o prevzatie polikliniky, jej oddlenie a dohodu
prevodu na miestnu samosprávu), poslanec miestneho zastupite¾stva i vyieho

územného celku Libor Gapierik informoval, e vec je zatia¾ odloená. Starosta zdôraznil, e mestská èas sa tohto
zdravotníckeho zariadenia nevzdala,
napriek tomu, e dlhy sa zvyujú, poliklinika ïalej chátra a jej priestory súèasné
vedenie systematicky obsadzuje súkromnými firmami.
Mestská èas Bratislava - Nové Mesto sa
o zdravotnícke zariadenie Poliklinika
Tehelná uchádza od roku 1997 najmä v
záujme zabránenia ïalieho devastovania polikliniky a snahy o poskytovanie
zdravotnej starostlivosti obyvate¾om na
úrovni, na akú sú zvyknutí. Tento zámer
si vyiada nemalé finanèné prostriedky a
schopný odborný manament, ktorý

bude vies hospodárenie polikliniky
vyrovnane, nie stratovo, a najmä - k spokojnosti pacientov, pre ktorých je zariadenie urèené.
Pri tejto príleitosti treba pripomenú,
e aj mnohonásobné iadosti obèanov na
dopravnú nedostupnos polikliniky
Tehelná mestskou hromadnou dopravou
rieila mestská èas bez akejko¾vek podpory polikliniky, napriek tomu, e samospráva Nového Mesta nemohla vo veci
rozhodnú sama, pretoe rieenie bolo v
kompetencii iných orgánov, povedala
nám hovorkyòa novomestského starostu
Valéria Reháèková. Dnes sa pacienti
môu priviez a do bezprostrednej blízkosti polikliniky.
(lau)

Výmenu starej PZ radej neodkladajte

BRATISLAVA
Krajský dopravný inpektorát eviduje
ete pribline 55-tisíc vozidiel, na ktorých zatia¾ nebola vykonaná zmena
tátnej poznávacej znaèky za novú
tabu¾ku s evidenèným èíslom.
Vzh¾adom na to, e staré PZ zostávajú v
platnosti len do 31. decembra 2004, bratislavské krajské policajné riadite¾stvo
vyzýva majite¾ov motorových vozidiel,

ktorí ete túto zmenu nevykonali, aby tak
urýchlene urobili a vyhli sa tak problémom, ktoré sa v súvislosti s ich výmenou
objavia pred koncom kalendárneho roku.
Ak tak dritelia motorových vozidiel
neurobia, ich vozidlo bude vyradené z
evidencie a znovuzavedenie je komplikované a ve¾mi drahé.
Vymeni PZ za tabu¾ky s evidenèným
èíslom vozidla mono v Bratislave na

OPRAVA OBUVI

Stará trnica, Nám. SNP
vetky druhy opráv obuvi aj na
poèkanie l oprava koeného tovaru l
zuovanie èiiem l vívanie zipsov
DÔCHODCOM A INVALIDOM Z¼AVA 10%
Po - Pia: 1000 - 1800
l

pracovisku KDI na Kopèianskej ulici.
Treba vyplni iados o pridelenie tabu¾ky s evidenèným èíslom, ktorú si mono
vyzdvihnú na okresnom dopravnom
inpektoráte v mieste bydliska, alebo
priamo na Kopèianskej ulici. Úradné hodiny sú v pondelok a utorok od 7.30 do
15. h, v stredu a do 17.30 h, vo tvrtok a
piatok len do 12.00 h. Cez obed poèítajte
s prestávkou od 12. do 13. h.
(ver)
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Zápasník Pecha
má istú úèas
na olympiáde
BRATISLAVA
Necelých es mesiacov pred olympiádou si úèas v Aténach vybojoval aj
bratislavský zápasník Peter Pecha.
Vo¾notýliarovi Dunajplavby sa to podarilo na druhom kvalifikaènom turnaji v
Sofii a priradil sa tak Fernyákovi, ktorý
mal úèas u istú. ,,Som, samozrejme
astný, pretoe napriek tomu, e úèas v
Aténach malo u ve¾a zápasníkov istú sa
v Sofii predstavilo mnostvo kvalitných
pretekárov, prezradil po návrate domov
dvadsaosemroèný Bratislavèan. (mm)

Sezóna sa pre
Halaja skonèila
BRATISLAVA
Zákrok Juraja Halaja na Zvolenèana
Töröka neznamenal len zranenie útoèníka hostí a jeho následnú lieèenie, ale
aj trest pre bratislavského útoèníka.
Disciplinárna komisia vyrúbala Halajovi
trest na spodnej hranici - tri mesiace - èo
v praxi znamená, e sezóna sa preòho
skonèila. Slovanisti sa vak v tomto týdni pokúsili chyti stebielka záchrany. Na
zasadnutí spoloènosti Pro-hokej sa chcel
viceprezident Slovana a generálny manaér belasých Maro Krajèi pokúsi o
zmiernenie trestu na jeden mesiac. Ak by
tento krok vyiel, Halaj by ete mohol
nastúpi v semifinále play-off, kde by mal
Slovan narazi práve na Zvolen... (mm)

Borovièková
v Slovane
BRATISLAVA
Slovenská basketbalová reprezentantka Bronislava Borovièková sa vrátila
do Slovanu Bratislava.
V USK Praha sa nepresadila pod¾a svojich predstáv a tak sa s vedením praského klubu dohodla na odchode. Jej staronovým klubom sa stal Slovan, kde trénerovi Jurajovi Adamèíkovi pomohla rozíri zraneniami okýptený káder. (mm)

H¾adáme manelský pár
na spravovanie malého
vidieckeho penziónu v oblasti
Roháèe/Choèské vrchy
Poadujeme prax v odbore, VP sk. B,
práca s PC, výhoda - anglicky aktívne
Ponúkame dobré pracovné
podmienky vrátane sluobného bytu.
V prípade záujmu polite iadosti
so ivotopisom na fax: 02/4020 3502

Mesto Bratislava
dáva na známos
Navrhovaná èinnos

Dúbravka 200, Výstavba
obèianskej vybavenosti
a polyfunkèných domov
uvedená v predloenom zámere
sa nebude
posudzova pod¾a zákona NR SR è. 127/1994
Z. z. o posudzovaní vplyvov na ivotné prostredie
v znení zákona è. 391/2000 Z. z.
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V potových schránkach nájdete kadeèo,
èíta vak môete len tieto noviny. NEJ I
A
E
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Jediné celomestské bezplatné
noviny, ktoré vychádzajú
u siedmy rok.
S
BRATIS
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kancelárske priestory
na prenájom
office premises for lease
ŠTANDARDNÉ VYBAVENIE OBJEKTU
a poskytované služby
• dispozičné členenie priestorov systémom FeAl alebo
účelové delenie priestorov podľa požiadaviek klienta
• moderný systém s regulovateľnou klimatizáciou
• automatizovaná digitálna telefónna ústredňa
možnosť pripojenia na internet cez optickú prípojku, ISDN, pevné vedenie, MW

• zabezpečenie objektu kamerovým systémom
• 8 rýchlovýťahov
• stravovanie - jedáleň, reštaurácia, kaviareň
• obchodné jednotky v objekte
potraviny, kvetinárstvo, kaderníctvo, kozmetika, PNS a iné

• pošta
• bankové služby
a iné
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Kancelárska plocha
Plocha poschodia
Počet parkovacích miest

alúzie a siete
proti hmyzu

21 000 m2
970 m2
300

ZNAÈKOVÝ VÝROBOK
iadajte výrobky oznaèené
touto ochrannou známkou:
SYSTEM
Kým druhí zvyujú ceny, K-system
ponúka a do 29. 2. 2004

tel. +421 2 5063 3634, 0903 229 441
zakazka@pressburgcentrum.sk, www.pressburgcentrum.sk

Nnavrhovate¾ SCAN GROUP SLOVAKIA s.r.o.,
Bratislava predloil zámer

Obytný súbor Solidus,
Krajná ul. - 70 park. miest

centrum Bratislavy
city centre of Bratislava

Office area
Floor office area
Parking places

Mesto Bratislava
dáva na známos

alúzie za ceny
roku 2003
vrátane DPH

túdio tieniacej techniky, tel./fax: 44461344
www.ksystem.sk

Do zámeru je moné nahliadnu v dòoch od 16. 2.
do 8. 3. 2004 na prízemí budovy Magistrátu hl.mesta
SR Bratislavy, Primaciálne nám. 1, v priestoroch Sluieb obèanom. Verejnos môe svoje písomné stanovisko doruèi Ministerstvu ivotného prostredia SR, Nám.
¼udovíta túra è. 1, 812 35 Bratislava do 5 týdòov od
doby, keï bola o zámere informovaná, najneskôr vak
do 6 týdòov od doruèenia zámeru (23. 3. 2004).
Miestom realizácie zámeru je pozemok s parc. è.
16990/1,2,3, na ulici Krajná v MÈ Bratislava-Ruinov, k.ú. Bratislava-Trnávka, okres Bratislava II.
Predmetom navrhovaného zámeru je výstavba obytného súboru s celkovým poètom 57 bytov. V rámci
stavby sa navrhuje výstavba 70 parkovacích miest, z
toho 60 v podzemnej parkovacej garái a 10 na parkovisku pred obytným súborom.
Predpokladaný termín zaèatia a ukonèenia èinnosti:
2. tvrrok 2004 - 4. tvrrok 2006
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Kvet baletu
pre mladých
taneèníkov

Kam za kultúrou?

DIVADLO
Nedávny prírastok v repertoári SND,
ve¾kolepú baletnú inscenáciu Caligula, môe publikum vidie 4. marca o
19.00.
Autori libreta Nikita Slovák a Igor Holováè sa inpirovali historickou postavou
poloialeného rímskeho krutovládcu. V
dvoch dejstvách baletu na hudbu Henricha Leka tak vykres¾ujú portrét osobnosti, ktorej patologické sklony sa
postupne vyvíjajú ako dôsledok odoprenej lásky v detstve a po intrigy a vraedné besnenie po nástupe na trón. Pri
príleitosti premiéry sa uskutoènil aj
deviaty roèník odovzdávania prestíneho
ocenenia Philip Morris Kvet baletu pre
najvýraznejie talenty. Najlepími taneèníkmi sa stali mladí sólisti Baletu SND
Nina Poláková a Roman Novitzky, ktorý
stvárnil práve titulnú úlohu krvilaèného
rímskeho cisára v Caligulovi.
(bd)

Magický tvorec
v priestore A4
POHYBOVÉ DIVADLO
V nede¾u 29. februára 2004 o 20.00
uvedie A4 - nultý priestor na Námestí
SNP 12 premiéru pôvodnej inscenácie
pohybového divadla Magický tvorec /
Carré magique.
Hra je výsledkom spolupráce známeho
francúzskeho reiséra Norberta Aboudarhama a slovenských tvorcov - taneèníc Renáty Bubniakovej, Petry Fornayovej, Lucie Kaiarovej a akordeonistu
Borisa Lenka. Magický tvorec, tento
dokonalý èíselný útvar, existuje u od
èias antiky. Tri postavy, ktoré doòho
vstupujú, sa zúèastòujú na premyslenej
hre. Aby si nali svoje miesto, musia
nasledova zákon èísel, zákon hodnoty
po¾a, na ktorom práve hrajú... Hudobník,
reisér a performer N. Aboudarham patrí
medzi vyh¾adávaných francúzskych
umelcov - okrem hlavnej kompoziènej a
interpretaènej èinnosti sa venuje aj divadelnej tvorbe. Druhé uvedenie inscenácie
bude v Nultom priestore 3. marca. (bd)

najbliie vyjdú 11. 3.

Snímka Annie Hall okorení tohtoroènú filmovú putovnú prehliadku Projekt 100 typickou iróniou Woodyho Allena.

Filmový Projekt 100 potrvá do konca mája
FILM
Nekomerèná putovná prehliadka, filmový festival na ve¾kej ploche èi originálny spôsob distribúcie, to sú charakteristiky èesko-slovenského Projektu
100. Bratislavská èas jubilejného
desiateho roèníku podujatia prinesie
do kín a filmových klubov tentoraz od
1. 3. do 31. 5. ïaliu desiatku kvalitných titulov.
Plánovaná mylienka kadoroènej distribúcie desiatich zo stovky najlepích snímok zlatého fondu kinematografie, diel
ovenèených cenami z festivalov, èi jednoducho hodnotných filmov, ktoré diváci bene nemajú monos vidie, sa síce
desiatym roèníkom naplní, no riadite¾

projektu Jiøí Králík ubezpeèuje, e ob¾úbenos akcie stúpla do tej miery, e sa
diskutuje o jej ïalej podobe.
Organizátori tentoraz venovali pozornos oscarovej klasike amerického filmu
- silné emócie legendárnej Casablanky
doplní Zúriaci býk, ivotopisný film
slávneho boxera v réii M. Scorseseho a
v naich konèinách nezaslúene menej
známy Sloní mu Davida Lyncha. aivú atmosféru titulu Rosemary má diea
od R. Polanského od¾ahèí irónia Woodyho Allena v príbehu Annie Hallovej.
Úlohu zástupcu èeskoslovenskej novej
vlny prevezme Spa¾ovaè màtvol Juraja
Herza, pred ktorým sa bude premieta
unikátny krátky dokument o Jánovi Pala-

chovi, ktorý sa donedávna povaoval za
stratený.
Najstarí film Projektu 100 je zároveò aj
reprezentantom najexotickejej kinematografie. V Príbehu z Tokia z roku
1953 sa japonskému reisérovi Jaudiro
Ozuovi podarila hlboká výpoveï o ¾udských vzahoch prostredníctvom najvednejích udalostí. Medzi základným
kameòmi filmového vzdelania by nemala chýba trojhodinová sága Fanny a
Alexander velikána Ingmara Bergmanna
a najnovie výhonky kinematografie starého kontinentu predstaví ruský Návrat a
Invázia barbarov, prekvapenie tohtoroèného filmového festivalu vo francúzskom Cannes.
Bohu Dúbrava

Diabolský bluesman Guy Davis v Petralke
HUDBA
Marec by si mali vo svojich kalendároch zakrúkova vetci fanúikovia
blues. Okrem celodenného hudobného
maratónu dvanásteho roèníku festivalu Livin´ blues (13. 3. od 16.30 v DK
Lúky) èakajú na nich aj organizátori
koncertu o deò neskôr. V nede¾u 14.
marca o 20.00 vystúpi v petralskom
klube Za zrkadlom na Rovniankovej 3
legendárny hudobník Guy Davis.
Ako sa môu doèíta návtevníci jeho
internetovej stránky, hoci zoznam Davisových tvorivých profesií sa nekonèí pri
hudbe a nájdeme v òom aj kolónky
herca, spisovate¾a èi reiséra, za vetký-

mi èinnosami presvitá fakt, e je Guy
Davis predovetkým bluesman.
áner, ktorý nájdeme v zaèiatkoch
rodokmeòa väèiny interprétov (nielen)
populárnej hudby, preíva do dnených
dní v rôznych podobách. Na rozdiel od
modernejích elektrických prejavov èi
fúzii tohto hudobného cítenia s inými
ánrami sa môe publikum koncertu pripravi na zostup ku koreòom tradièného
èernoského akustického blues.
Diskografia Guya Davisa obsahuje
mnoho albumov, ktoré figurujú medzi
nomináciami na hudobné ceny. Jeho
tvorbu mono zaradi k vlne revivalov,
aká sa zaèala v 90. rokoch, no v tomto

prípade nejde o parazitizmus na konzervovanej minulosti, ale o vieru v nadèasovos blues a snahu o autenticity hudobného výrazu. V Davisových interpretáciach bluesových klasikov aj vo vlastných piesòach oívajú príbehy minulých
generácií známych z ústneho podania
prarodièov - od práce na plantáach a
problémoch s ku-klux-klanom - aj vlastné záitky z dospievania na newyorkskom predmestí. Záujem o prepojenie
hudby s herectvom ho priviedol a na
Broadway, kde strávil hlavnú postavu
hry o gitaristovi Robertovi Johnsonovi,
ktorý vraj za svoje umenie musel zapreda duu diablovi...
Bohu Dúbrava

n SNG pozýva na doèasné výstavy:
Gotika (Esterházyho palác, Vodné kasárne), Obraz a tlaè: Peter Kneubühler
(Esterházyho palác, do 29. 2.). Poèas
výstavy Gotika je SNG otvorená denne
okrem pondelka v èase 10.00 - 18.00, 1.
3. a 8. 3. o 17.00 sa v kinosále (vchod z
Rieènej ulice) budú premieta dokumenty o slovenskej gotike.
n 29. 2. o 16.00 vystúpi v CC centre na
Jiráskovej 3 v rámci cyklu komorných
koncertov Momentum musicum Duo
cordefiato, M. Brüllová, I. Encingerová,
M. Sahel.
n Do 7. 3. je v Galérii Michalský dvor na
Michalskej 3 intalovaná prehliadka
obrazov, kresieb a grafík I. Piaèka.
n 1. 3. o 19.00 privítajú priestory Divadla
Astorka na Námestí SNP 33 projekt Divadlo hudby Laca Luèenièa & Satisfactory.
n SNM - Historické múzeum ponúka
prehliadku doèasných výstav na Bratislavskom hrade: Zbrane a zbroj 16. - 19.
storoèia, Diela starých majstrov 16. - 19.
storoèia zo zbierok SNM - Historického
múzea, Sieò slávy slovenského hokeja
(do 7. marca).
n 4. 3. o 20.00 uvádza priestor A4 na
Nám. SNP 12 francúzsky dokument
Boudu z vody vytiahnutý reiséra J.
Renoira.
n 6. 3. od 21.00 do 02.00 sa uskutoèní v
DK Lúky na Víg¾askej 1 podujatie
Technoroom II. s DJs Ultra, Cyberprojekt, Reyd.
n GMB ponúka doèasné prehliadky: A.
Giacometti (Mirbachov palác), Vanesa
Hardi (Mirbachov palác, do 7. 3.).V Pálffyho paláci môete navtívi výstavy:
Pocta Josefovi Ladovi, M. Chromý:
Víaz ceny O. Èepana 2003 (do 29. 2.),
M. Pìchouèek: Víaz ceny J. Chalupeckého 2003 (do 29. 2.). Otváracie hodiny
sú okrem pondelka od 11.00 do 18.00.
n 12. 3. o 20.00 sa v klube Babylon
(bývalá YMCA) na Karpatskej 2 zaène
bratislavský koncert v rámci turné Entropicture Dana Bártu a Illustratosphere.
n V Pálffyho paláci na Zámockej ulici
47 môete denne okrem pondelka v èase
14.00 - 18.00 navtívi výstavu obrazov
Daniela Brunovského.
n 13. 3. o 16.30 sa v DK Lúky zaène XII.
roèník medzinárodného festivalu bluesových skupín Livin' blues 2004.
n Galéria Priestor na Somolického 1/B
pozýva od stredy do nedele v èase 16.0019.00 na expozíciu Beöthy Balázs (H):
Slow down, speed up.
n 13. 3. o 19.00 bude scéna Divadla P. O.
Hviezdoslava hosti Mìstské divadlo
Zlín s hrou Ete ijem s veiakom, èapicou a vyprávkou.

Business Centrum
Základom ãinnosti Business centra Renault je neustály
kontakt s na‰imi partnermi. Ná‰ vzÈah sme pov˘‰ili do
roviny “Business to business”, ãomu zodpovedá aj nová
forma komunikácie. Prvorad˘m cieºom Business centra
je zabezpeãenie mobility v akejkoºvek situácii. ·irok˘
v˘ber modelov, moÏností financovania i servisov vám
zaruãuje pruÏnosÈ a tvorivosÈ pri rie‰ení akéhokoºvek
problému. Nauãte sa vyuÏívaÈ sluÏby Business
centra a vd˘chnite vá‰mu podnikaniu novú dynamiku.

RENAULT KESTLER

Ponuka predvádzacích a jazdených vozidiel:
Thalia 1,4 Authentique, r. v. 2003, 6.000 km
Mégane II Coupé 1,6 16V Confort Dynamique, r. v. 2003, 20.000 km
Mégane II 1,5dCi Pack Expression, r. v. 2003, 10.300 km
Mégane II 1,5dCi Pack Authentique, r. v. 2003, 6.000 km
Scénic II 1,6 16V Confort Authentique, r. v. 2003, 6.000 km
Scénic 1,6 16V AIR, r. v. 2003, 21.000 km
Laguna 3,0 V6 Initiale, r. v. 2001, 52.000 km
Vel Satis 3,5 V6 Initiale, r. v. 2002, 18.500 km
Kangoo Express 1,2 16V, r. v. 2003, 5.000km
Trafic 1,9dCi 100k, L1H2, r. v. 2003, 10.000km

pôvodná cena:
333.000,- teraz:
pôvodná cena:
660.000,- teraz:
pôvodná cena:
638.000,- teraz:
pôvodná cena:
650.000,- teraz:
pôvodná cena:
755.500,- teraz:
pôvodná cena:
690.500,- teraz:
pôvodná cena: 1.340.000,- teraz:
pôvodná cena: 2.020.000,- teraz:
pôvodná cena: 403.361*,- teraz:
pôvodná cena: 689.900*,- teraz:

280.000,549.000,545.000,580.000,690.000,569.900,719.900,1.399.000,369.748*,610.000*,-

cena:
cena:
cena:
cena:
cena:
cena:
cena:
cena:

249.900,239.900,227.900,209.900,290.000,209.900,209.990,699.900,-

Jazdené vozidlá:

ZÁVÄZOK SPOªAHLIVÉHO PARTNERA

KESTLER, spol. s r. o.
Panónska cesta č. 5, Bratislava - Petržalka, tel.: 02/6720 2711
e-mail: kestler@partner.renault.sk

Clio 1,4 16V RN, r. v. 2000, 93.000 km, strieborné
Thalia 1,4 RT, r. v. 2001, 43.800 km, šedá metalíza
Thalia 1,4 RN, r. v. 2001, 74.000 km, šedá metalíza
Mégane 1,4 RT, r. v. 1996, 92.300 km, strieborný
Mégane 1,6 16V RXE, r. v. 2000, 92.000 km, šedá metalíza
Mégane Classic 1,6 RN, r. v. 1998, 122.000km, bordový
Laguna Kombi 2,0 RT – N1, r. v. 1996, 110.000 km
Espace 3,0 V6 24v LPG, r. v. 1999, 46.500 km, strieborný
*Cena je uvedená bez DPH

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

