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Radnica bude
na sv. Juraja
otvorená
pre verejnos

Ceny vodného
a stoèného
tlaèia nahor
investície

BRATISLAVA
Samospráva hlavného mesta v spolupráci s viacerými mestskými organizáciami pripravuje na sobotu 24. apríla
ve¾ké podujatie Bratislava pre vetkých s podtitulom Deò otvorených
dverí na bratislavskej radnici.
Ambíciou samosprávy je v priebehu nieko¾kých rokov vytvori z neho ob¾úbenú
tradíciu - akýsi deò mesta - poèas ktorého
bude väèina mestských sluieb kultúrnospoloèenského charakteru patri bezplatne a bez väèích obmedzení vetkým
obèanom a návtevníkom mesta.
Sobotu 24. apríla nevybrali náhodne. V
tento deò sa v priebehu pomerne dlhého
historického obdobia v Bratislave tradiène volil richtár mesta. Toto privilégium
stanovil námu mestu uhorský krá¾ Ondrej III. v listine z roku 1291, vysvet¾uje primátor Bratislavy Andrej Ïurkovský.
Naím cie¾om je priblíi èinnos samosprávy obyvate¾om Bratislavy, prehåbi v
nich záujem a hrdos na kultúrne a historické dedièstvo náho mesta a tie atraktívnejie prezentova produkty a sluby
viacerých mestských organizácií.
U v predveèer podujatia v piatok 23.
apríla udelí primátor prestínu Cenu primátora na rok 2004, ktorej symbolickým
stvárnením je miniatúra sochy rytiera
Rolanda z fontány na Hlavnom námestí.
K¾úèovým dòom bude sobota 24. apríla.
V tento deò sa bratislavská samospráva
rozhodla formou otvorených dverí sprístupni vetky reprezentaèné, ale najmä
pracovné priestory radnice. Po prvý raz v
novodobej histórii mesta budú ma obèania monos vo¾ne sa pozrie do priestorov Primaciálneho paláca a Novej radnice, kde pracuje primátor, jeho námestníci
a k¾úèoví úradníci magistrátu. Tí budú,
samozrejme, k dispozícii obèanom. Bezplatná jednotná vstupenka zároveò
umoní návtevu celého radu sprievodných podujatí v Mestskom múzeu, Galérii mesta Bratislavy, Mestskej kninici,
ako aj na vo¾né korèu¾ovanie a plávanie
na portoviskách Správy telovýchovných
a rekreaèných zariadení. Bratislavské
kultúrne a informaèné stredisko v priebehu celého víkendu pripravilo viacero
tematických rodinných programov v historickom centre. Nebude chýba fanfárový koncert z vee Starej radnice, premávka historickej elektrièky, bratislavský päboj pre deti i dospelých, èi dokonca uvedenie nového programového periodika, ktoré dostane kadý záujemca
bezplatne.
Vyvrcholením víkendu bude nede¾ná
svätá oma v Dóme sv. Martina celebrovaná za Bratislavu a Bratislavèanov a
popoludní 25. apríla oficiálne ukonèenie
rekontrukcie peej zóny na Mostovej
ulici so sprievodným programom. (brn)

BRATISLAVA
Zámer zvýi ceny vodného a stoèného, o ktorom sme u informovali, viedol niektorých naich èitate¾ov k otázke, èi je tento krok nevyhnutný, keï
Bratislavská vodárenská spoloènos
(BVS) je zisková.
S touto otázkou sme sa obrátili priamo na
BVS. Jana tulajterová z tlaèovo-komunikaèného odboru vodárenskej spoloènosti v reakcii poukázala na to, e celý
zisk BVS sa pouije na ïaliu výstavbu,
dostavbu a rekontrukciu infratruktúry.
Z údajov, ktoré nám poskytla, vyplýva,
e vodárenská spoloènos neobhospodaruje len vodovodné siete, kanalizáciu a
èistiarne odpadových vôd v Bratislave,
ale aj na Záhorí a v Predhorí, teda na územiach, kde pôsobia prevádzkové správy
Bratislava - vidiek a Senica.
Na rozdiel od Bratislavy, kde je vodou z
verejného vodovodu zásobovaných 99,9
percenta obyvate¾ov, na území, ktoré
spravuje prevádzková správa Bratislava vidiek, je to len 75,3 percenta a na území,
ktoré spravuje prevádzková správa Senica, je to 81,4 percenta. Ete nepriaznivejie vyznieva porovnanie Bratislavy a
vidieka v prípade odkanalizovania odpadových vôd.
Zatia¾ èo v Bratislave je na verejnú kanalizáciu napojených 98,5 percenta obyvate¾ov, na území, ktoré spravuje prevádzková správa Bratislava - vidiek, je to len
33,6 percenta z poètu vetkých obyvate¾ov a na území, ktoré spravuje prevádzková správa Senica, je to 45,2 percenta
obyvate¾ov. V mnohých obciach nie je
vodovod a kanalizácia, uviedla J. tulajterová. Ich vybudovanie si vyaduje
ve¾ké investície.
Pripomeòme, e pod¾a nedávneho vyjadrenia generálneho riadite¾a BVS Daniela
Gemerana spoloènos v tomto roku plánuje investície v objeme 550 miliónov
korún, ktoré budú vloené do modernizácie a rozirovania vodnej a kanalizaènej
siete. BVS je aj v súèasnosti zisková, v
tomto roku sa výka zisku odhaduje na
300 miliónov korún. D. Gemeran vyslovil predpoklad, e celý zisk sa bude investova a spoloènos nebude akcionárom
vypláca nijaké dividendy. Spoloènos je
schopná z vlastných zdrojov pokry
investície do 750 miliónov korún, na
financovanie dlhodobých investícií plánuje poui aj prostriedky zo trukturálnych fondov Európskej únie. Investova
vak budú len v takej miere, aby to neohrozilo potreby spoloènosti a nevyvolávalo neúmerný tlak na rast cien vodného
a stoèného. Investièná politika BVS sa
prispôsobí poiadavkám vyplývajúcim z
plnenia Prístupovej zmluvy s Európskou
úniou a zameria sa okrem iného na dobudovanie rozvodnej siete.
(lau)

Pod¾a predstáv bratislavského magistrátu by po Starom moste mala u v doh¾adnej budúcnosti premáva rýchla elektrièka. Predtým vak most musí prejs rekontrukciou, alebo ho bude nutné postavi nanovo.
FOTO - Oto Limpus

Mesto chce pusti elektrièky za Dunaj
BRATISLAVA
Súèasné vedenie mesta sa neprikláòa k
výstavbe metra, preto pracuje na inom
rieení dopravy. Prvým krokom je
vybudovanie ko¾ajovej trate do Petralky. Objavili sa aj hlasy spochybòujúce toto rieenie.
Mesto konzultovalo s odborníkmi varianty nosného dopravného systému v priebehu minulého roku. Mestské zastupite¾stvo
11. decembra 2003 prijalo uznesenie, na
základe ktorého sa v súèasnosti spracováva túdia analyzujúca monos vyuitia
Starého mostu na vedenie trasy rýchlej
elektrièky. Mesto vypracovalo harmonogram prípravy stavby nosného systému
ako celku a jeho I. stavby - ko¾ajovej trate
spájajúcej Petralku s centrom. Pri repektovaní vetkých zákonných lehôt na
prerokovanie prísluných dokumentácií

reálny zaèiatok výstavby pripadá na koniec roka 2005, uviedol námestník primátora Karol Kolada.
Niektorí odborníci upozoròujú, e Starý
most treba postavi prakticky nanovok, aj
preto, e svojou výkou nad vodnou hladinou a írkou (rozstupom medzi mostnými piliermi) nevyhovuje predpisom o lodnej doprave. Plavebný gabarit so írkou
100 m a výkou 10 m je potrebné v Bratislave dodra pri výstavbe akéhoko¾vek
nového mosta, reagoval K. Kolada. Pri
rekontrukcii je moné rokova o zachovaní jestvujúceho gabaritu. Ako dodal, je
isté, e Starý most treba èo najskôr rekontruova, prestava, alebo na jeho mieste
vybudova nový.
Mnohí Bratislavèania sú skeptickí, pripomínajú, e o metre sa diskutovalo tridsa
rokov a nakoniec z toho niè nebolo.

Nehrozí, e aj tentoraz ostane len pri projektoch? Tentoraz naozaj ide o reálne
ciele, ktoré schválilo mestské zastupite¾stvo, ubezpeèil K. Kolada. Osem rôznych rieite¾ských kolektívov bezplatne
vypracovalo svoj odborný poh¾ad na rieenie nosného systému MHD, z ktorých
sa väèina principiálne zhoduje. Kadé
nové vedenie mesta, ktoré bude zmý¾a
reálne, I. stavbu - ko¾ajové prepojenie pravého brehu s centrom mesta - dokonèí.
Pod¾a K. Koladu vetky doterajie projekty (vrátane metra) boli v danom èase nerealizovate¾né, pretoe vyadovali vysoké
investièné náklady nad rámec moností
nielen mesta, ale aj tátu, èi u vo forme
garancií za úver, zaradenia do verejných
prác alebo dokonca priameho spolufinancovania z rozpoètu.
(juh)
Èítajte aj na 11. strane

Bezpeènostné opatrenia budú prísnejie
Koncom minulého týdòa bolo okolie
Reduty pod policajným doh¾adom konala sa tu medzinárodná konferencia Rozírená Európa: Nová agenda
za úèasti dvoch prezidentov a deviatich premiérov. V dòoch 28. mája a
1. júna sa Reduta stane dejiskom ete
prestínejieho podujatia spojeného s
úèasou mnohých významných politických predstavite¾ov - Jarného
zasadnutia Parlamentného zhromadenia NATO. O tom, aké bezpeènostné opatrenia budú zavedené v
okolí Reduty a odkedy dokedy budú
plati, sme sa pozhovárali s prezidentom Policajného zboru Antonom
KULICHOM.
- Nie je vylúèené, e sprísnené bezpeènostné opatrenia budú plati u nieko¾ko
dní pred konaním plenárneho zasadnutia

Ná rozhovor
NATO - teda pred 28. májom. Pôjde
najmä o dopravné obmedzenia v Starom
Meste. Obèania sa o tom dozvedia v
dostatoènom predstihu.
S akými obmedzeniami môu ráta
návtevníci centra mesta a obyvatelia
ulíc pri Redute ?
- Blízke okolie Reduty bude úplne uzatvorené a bude tu sprísnená aj kontrola
osôb. Budú sa vydáva povolenia na
vstup zo strany mesta alebo Úradu na
ochranu ústavných èinite¾ov Ministerstva vnútra SR. Sprísnené bezpeènostné
opatrenia budú sústredené na oblas Starého Mesta, v oblasti, kde sa bude zasadnutie kona a kde budú hostia ubytovaní
- Carlton, Devín, Danube, okolie Redu-

ty. Na uliciach Mostová, Kúpe¾ná,
Medená a Palackého budú výrazné
dopravné obmedzenia - zákaz státia a
zastavenia. Sprísnená bude aj kontrola
osôb, a to nielen poriadkovou políciou,
ale aj pyrotechnikmi, ktorí budú prehliada aj motorové vozidlá, najmä úloné
priestory.
Aké opatrenia budú zavedené, v mestskej hromadnej doprave, a ako sa prejavia?
- S výlukou mestskej hromadnej dopravy
mono poèíta v èastiach, ako je Mostová ulica (bude sa teda týka elektrièiek,
pozn. red.). Mestská hromadná doprava
bude ma v mestskej èasti Bratislava Staré Mesto v èase konania zasadnutia
pravdepodobne zruené zastávky, alebo
bude úplne výlúèená.
Zhováral sa Juraj Handzo

Na nábreí bude
korunovaèný
kopèek
STARÉ MESTO
V rámci projektu 12 mesiaèikov sa aj
mestská èas Bratislava - Staré Mesto
pripravuje na oslavy vstupu Slovenska
do Európskej únie. Tento výnimoèný a
z historického h¾adiska neopakovate¾ný deò chce oslávi netradièným a originálnym spôsobom.
Bratislava sa môe pýi svojou korunovaènou históriou, ktorá bola platformou
na stretnutie rôznych kultúr na jej území.
Pri oslavách vstupu do Európskej únie
by ich organizátori chceli nadviaza na
túto slávnu epochu naich dejín pripomenutím si krá¾ovskej tradície korunovaèného kopèeka. V minulosti sa v Bratislave nachádzal korunovaèný kopèek,
na ktorý po korunovácii vyiel na koni
novokorunovaný krá¾, a práve tu prisahal vernos a zachovávanie práv svojho
¾udu. Kopèek bol vyjadrením súdrnosti krajiny, pretoe hlinu na neho priniesli slávnostne zástupcovia zo vetkých
úp v krajine.
Mestská èas Staré Mesto chce znovu
oivi a postavi na nábreí Dunaja korunovaèný kopèek, neïaleko miesta, kde
kedysi skutoène stál. Na základoch starej
tradície tak chce vybudova novú tradíciu
- európsku. Do korunovaèného kopèeka
by v deò vstupu mali by slávnostne vloené hrste zeme z èlenských aj pristupujúcich krajín Európskej únie a takýmto
spôsobom si chce bratislavské Staré
Mesto pripomenú historickú príslunos
mesta k Európe. Korunovaèný kopèek by
sa mal sta pamätným miestom modernej
Bratislavy, kde by sa snúbilo historické
dedièstvo s víziou budúcnosti.
(stn)

Pomáhajú obetiam domáceho násilia
STARÉ MESTO
Sociálny projekt nazvaný Spájame
brehy je súèasou celoroèného staromestského projektu 12 mesiaèikov.
Iniciatíva je zameraná na pomoc obetiam domáceho násilia a týraným
enám a spája úsilie dvoch susediacich
mestských èastí.
Ako sme u informovali, projekt sa symbolicky spustil na Silvestra oslavou
Nového roku a ohòostrojom z oboch brehov Dunaja. Reálna spolupráca medzi
Starým Mestom a Petralkou, ktorá sa
premietla do dvoch rovín. Bratislava Staré Mesto bude poskytova poèas celého nadchádzajúceho kalendárneho roku
bezplatné právne konzultácie týraným

enám, a Bratislava - Petralka zabezpeèí ubytovacie kapacity a starostlivos o
tieto eny.
Do projektu sa zapojilo 10 advokátskych
kancelárii, z ktorých kadá venuje jednu
hodinu týdenne po celý rok bezplatným
konzultáciám s obeami násilia v rodine.
Rozpis hodín a adresy advokátskych
kancelárii sú uvedené na webovej stránke mestskej èasti, prípadne sú k dispozícii na sociálnom oddelení staromestského miestneho úradu.
Praktická èas projektu Spájame brehy
pozostáva zo tyroch programov. Popri
bezplatnom právnom poradenstve ide aj
o ubytovanie zabezpeèené rozírením
ubytovní, kolenia pre pomocné profesie

(políciu, právnikov, pracovníkov obèianskych zdruení a podobne) a rekvalifikaèné kurzy pre nezamestnaných v priestoroch základných kôl v Starom Meste
(poèítaèové a jazykové kurzy).
Mestská èas poskytuje pomoc obetiam
domáceho násilia priamou finanènou
pomocou (jednorazové dávky), poradenstvom a sociálnou asistenciou, sanáciou
rodinného prostredia, starostlivosou v
zariadeniach sociálnych sluieb a spoluprácou s partnerskými organizáciami v
rámci miestnej sociálnej siete a mimo
Bratislavy. Zariadenia sociálnych sluieb
sú tri: Domov pre osamelých rodièov,
Krízové centrum Maják nádeje a Detské
centrum K¾úèik.
(stn)

V Starom Meste sa zaèalo jarné èistenie
STARÉ MESTO
V rámci jarného upratovania mestská èas Bratislava - Staré Mesto
poskytne obyvate¾om kontajnery na
objemný odpad a drobný stavebný
odpad, ktoré budú rozmiestnené v
termínoch od 26. do 29. marca a od 2.
do 5. apríla.
V èase od 26. do 29. marca budú kontajnery rozmiestnené v nasledujúcich lokalitách: tetinova 7, Flöglova 6 - 8, Svetlá
3 - 5, Blumentálska, Vlèkova 14 - 12,
Prokopa Ve¾kého, Langsfeldova (pri
Kalvárii), Lovinského - Dubová, Podjavorinskej 7, Záhrebská - Tabaková a
Ostravská 9. V èase od 2. do 5. apríla
budú rozmiestnené v lokalitách: Mudroòova - Radvanská, Révová, Sokolská 9,
Medená, Dobinského, Grösslingová -

pri Z, Stránická (Po¾ná, Po¾ská), Bohúòova - Hroboòova, Záhradnícka Karadièova - dvor, ikova - Tri veiaky,
Haydnova.
Mestská èas iada obyvate¾ov, aby do
kontajnerov neukladali odpad z domácností s obsahom kodlivín (opotrebované
oleje, staré farby, náterové hmoty, riedidlá, autobatérie, suché monoèlánky,
lieky, iarivky, výbojky a pod.), odpad v
kontajneroch nezapa¾ovali a nezneèisovali ich okolie. Odpad s obsahom kodlivín, ktorý obsahuje nebezpeèné zloky a
látky, ktoré svojím charakterom zapríèiòujú negatívne vplyvy, je zakázané miea s komunálnymi odpadmi. Kontajnery
budú rozmiestòované vdy v piatok
popoludní a odváané v pondelok a utorok nasledujúci týdeò.

Stojiská pre kontajnery boli urèené na
základe poiadaviek obyvate¾ov mestskej èasti. Pri posudzovaní umiestnenia
kontajnerov boli zoh¾adnené technické
podmienky a monosti na zloenie kontajnerov a ich odvoz, bezpeènos cestnej
premávky a bezpeènos chodcov. Mestská èas má k dispozícii 10 - 11 kusov
kontajnerov poèas jedného víkendu.
Limitovaný je tie rozpoèet na zabezpeèenie prepravy zberu a znekodnenia
objemného odpadu a drobného stavebného odpadu. Preto nie je moné vyhovie
vetkým, ktorí o kontajner poiadali.
Celoroène je k dispozícii zberné miesto
na zber objemného odpadu a drobného
stavebného odpadu v prevádzke spoloènosti OLO na Bazovej ul. a na Ivánskej
ceste.
(stn)

Staromestské
paiové hry
v uliciach mesta
STARÉ MESTO
Staromestský projekt 12 mesiaèikov
bude v apríli v znamení najväèieho
kresanského sviatku - umuèenia Jeia Krista.
Mestská èas Staré Mesto pripravila na
Zelený tvrtok (8. apríla) a Ve¾ký piatok
(9. apríla) predstavenie Paie pod¾a
evanjelistu Jána. V oba dni o 22. hodine
na Hlavnom námestí predstavia herci,
taneèníci a speváci zboru Cantus a Opery
SND príbeh umuèenia Jeia Krista
pod¾a evanjelistu Jána, s hudbou Petra
Zagara. Vstup na podujatie je vo¾ný.
Paiové hry sú vlastne divadelným stvárnením príbehu o Kristovej smrti pod¾a
evanjelií Nového zákona. Pôvodne boli
paie súèasou kresanských bohosluieb poèas Ve¾kého týdòa, neskôr sa od
nich oddelili a hrali sa nielen mimo
bohosluieb, ale aj mimo chrámov - na
námestiach a v uliciach miest.
V Bratislave sa paiové hry zaèali opä
hráva v druhej polovici osemdesiatych
rokov minulého storoèia - v Kostole
Najsvätejej Trojice a v Dóme svätého
Martina. Ich scénickú a hudobnú podobu
vytvorila skupina vtedy zaèínajúcich
umelcov pod vedením scenáristu a reiséra Pavla Smolíka. Táto práca bola pre
nich silným záitkom, a tak sa dnes rozhodli, obnovi túto inscenáciu pre mestskú èas Staré Mesto v rámci projektu 12
mesiaèikov.
(stn)

Obnovujú
tradíciu salónov
STARÉ MESTO
Mestská èas Staré Mesto sa rozhodla
oivi tradíciu literárnych a hudobných salónov, ktoré hrali prím v spoloèenskom ivote Bratislavy, keï sa ete
nazývala Pressburgom èi Pooòom.
Tak ako v minulosti aj v súèasnom Staromestskom salóne sa bude strieda
hudba s hovoreným slovom. Osobnosti
spoloèenského a kultúrneho ivota budú
v neformálnej atmosfére salónu spomína na Bratislavu ich detstva, mladosti i
dospelosti a sníva o Bratislave budúcnosti. Po dohode s vedením Rádia Regina Bratislava bude kadý mesiac vysielaný zostrih z posledného Staromestského
salónu. Staromestské salóny budú býva
kadú tretiu stredu v mesiaci v Zichyho
paláci o 19. hodine. Prvý staromestský
salón sa konal 17. marca a jeho hosami
boli hudobný skladate¾ I¾ja Zeljenka, filmový reisér Duan Hanák a výtvarník
Daniel Fischer. Najbliie staromestské
salóny sa budú kona v dòoch 21. apríla,
19. mája a 23. júna.
(stn)

OZNAM
Vedenie Staromestskej kninice pri
príleitosti Mesiaca knihy a Týdòa
slovenských kniníc umoní svojim
èitate¾om, ktorí poruili výpoièný
poriadok, vráti do konca marca
2004 vypoièané knihy bez zaplatenia poplatku z omekania.
Vedenie Staromestskej kninice verí, e
staromestskí èitatelia túto monos vyuijú
a z vrátených kníh sa budú môc tei
ïalí èitatelia Staromestskej kninice.

T¯ÎDENNÁ
PONUKA

2

Vá‰ nov˘ most do sveta
Bratislava — Mníchov 2x denne

od 29. 3.

LEN DO VYPREDANIA!

3.990,-

HADAL, skrinka
s 3 zásuvkami s brezovou dyhou.
Pôvodná cena 6.990,-

Mestská èas Bratislava - Staré Mesto
v zmysle ustanovení zákona è. 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
oznamuje zaèiatok prerokovania

Návrhu územného plánu
zóny Mudroòova (juhozápad)

od 5. 4.

LEN DO VYPREDANIA!

299,-

WILMA, závesy,
ãervené alebo ruÏové.
Pôvodná cena 599,... a ìal‰ie druhy závesov.

IKEA Bratislava, AVION Shopping Park
Ivanská cesta 18, 821 04 Bratislava
Otváracie hodiny: po — ne 10.00 —20.00 h
www.IKEA.sk

VyuÏite nové spoºahlivé a pohodlné spojenie z Bratislavy
cez Mníchov do celého sveta za v˘hodné uvádzacie
ceny od 5990 Sk* a so ‰peciálnym bonusom do programu
Miles & More. www.lufthansa.sk
*Cena je uvedená bez letiskov˘ch poplatkov.

There’s no better way to fly.

Verejné prerokovanie návrhu územného plánu bude:
- dòa 13. 4. 2004 (utorok) o 9.00 s orgánmi tátnej
správy a samosprávy v Staromestskej sieni mestskej èasti
Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábr. 3
- dòa 14. 4. 2004 (streda) o 16.00 s obyvate¾mi rieeného územia v Staromestskej sieni mestskej èasti Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábr. 3
Pripomienky, námietky a podnety k spracovanému
materiálu je moné uplatni v termíne od 22. 3. do
23. 4. 2004.
Dokumentácia bude vystavená v termíne od 22. 3. do 23.
4. 2004: na vývesnej tabuli Miestneho úradu mestskej èasti
Bratislava - Staré Mesto, Vajanského nábr. 3 a vo vestibule
Magistrátu hl. m. Bratislavy, Primaciálne nám. 1.
Kompletné znenie textovej a grafickej èasti je k nahliadnutiu
na oddelení územného plánu a ivotného prestredia mestskej èasti Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábr. 3, èíslo
miestnosti 238, kde budú záujemom poskytnuté bliie
informácie k prerokovávanému materiálu.

STARÉ MESTO
V okolí Mudroòovej ulice stoja predovetkým rodinné domy a vily. Ráta sa tu
s výstavbou ïalích podobných objektov, ale má tu vyrás aj relatívne ve¾ká
budova, ktorá sa stala predmetom
sporu ete skôr, ne sa zaèala stava.
espodlaná novostavba má vyrás v
lokalite vymedzenej ulicami Riznerova,
Radvanská a Medzierka. Stojí za zmienku, e táto lokalita je známa aj ako Napoleonský vàok, keïe pod¾a ústnej legendy toto miesto navtívil po vyhratej bitke
pri Slavkove Napoleon Bonaparte. Pod¾a
dávnejích zámerov, ktoré sa nakoniec
nerealizovali, tu mala stá hvezdáreò, prípadne park s rozh¾adòou. Pod¾a návrhu
územného plánu zóny Mudroòova - juhozápad sa tu má postavi dom so tyrmi
nadzemnými a dvomi podzemnými
podlaiami, ktorý je navrhnutý kontrast-

ne voèi existujúcej zástavbe a vytvára
novú dominantu v typickej bratislavskej
panoráme (doslovný citát). V dome má
by osem bytov, kancelárie a krátkodobé
ubytovanie v 34 apartmánoch, retaurácia,
kaviareò, beauty room, trafika, k dispozícii má by 87 parkovacích miest s technickým zázemím. Proti jeho výstavbe
protestujú obyvatelia okolitých ulíc od
roku 1997, keï mesto predalo súkromnému investorovi pozemky, na ktorých má
stá.
Spomenutý oficiálny dokument, návrh
územného plánu Mudroòova - juhozápad,
neriei len inkriminovanú novostavbu, ale
aj okolité územie vymedzené ulicami
Mudroòova, Janèova, Radvanská, hranicou parciel susediacich so idovským
cintorínom pod ulicou Fialkové údolie,
hranicou Mikuláskeho cintorína, ikovou ulicou, hornou hranou kameòolomu

pri Podhradí, hranicou parciel v Hradnom
vrchu a vodárne. Ide o záhradnú tvr so
zástavbou rodinných domov s mimoriadne exponovanou polohou z h¾adiska
panorámy Bratislavy. Pod¾a územného
plánu mesta je toto územie urèené na
bytovú výstavbu, najmä na rodinné domy.
Výnimku tvorí práve územie vymedzené
ulicami Riznerova, Radvanská a Medzierka, ktoré má by funkène vyuité na obèiansku vybavenos (èo je pomerne iroký
pojem).
Návrh územného plánu zóny Mudroòova
- juhozápad sa práve v týchto dòoch
dostáva na verejné prerokovanie s kompetentnými orgánmi i s obèanmi, ktoré sa
uskutoèní na pôde Miestneho úradu Bratislava - Staré Mesto. Mono oèakáva, e
najviac sa pri tejto príleitosti opä bude
hovori o zamý¾anej espodlanej
novostavbe.
(lau)

V týchto miestach má vyrás budova, proti ktorej protestujú obyvatelia okolitých ulíc.

FOTO - Oto Limpus

Volièi sa najviac nachodia v Ruinove
BRATISLAVA
Pravdepodobne najviac sa v sobotu 3.
apríla poèas vo¾by prezidenta a referenda o predèasných parlamentných
vo¾bách nachodia obyvatelia mestskej
èasti Ruinov. Kým v ostatných 16
mestských èastiach je väèina volebných a referendových miestností v jednej budove, v Ruinove sú na rozlièných miestach.
Dôvodom pre takéto rozhodnutie je
pod¾a ruinovského starostu Pavla Kubovièa (SDKÚ) snaha samosprávy vychád-

za v ústrety starým ¾uïom, ktorým prekáalo stúpanie po schodoch v budove s
viacerými miestnosami. Pod¾a odborárov sa vak Kuboviè týmto spôsobom
snaí sai ¾uïom vo¾bu.
Pod¾a informácií z ostatných mestských
èastí budú okrskové volebné miestnosti
pre vo¾by aj referendum v jednej budove.
Nie je to vak pravidlo a pri zlých kapacitných monostiach budovy ich aj iní
starostovia museli rozdeli. V týchto prípadoch vak mono hovori skôr o
výnimkách. Vetci starostovia tak s

6rokov

výnimkou toho ruinovského vytvorili
pre pre prezidentské vo¾by a referendum
o predèasných parlamentných vo¾bách
rovnaké podmienky.
Volebné a referendové miestnosti budú v
sobotu 3. apríla otvorené od 7.00 do
22.00 h. Starostovia mestských èastí mali
do 23. marca vetkým oprávneným volièom oznámi èas a miesto konania volieb
a referenda. Pokia¾ sa tak nestalo, volièi
sa môu obráti na námietkovú kanceláriu, ktorá je na miestnom úrade v ich
mestskej èasti.
(sita)

Poloili základný
kameò stavby
Astoria Palace
STARÉ MESTO
Na Hodovom námestí v polovici
marca poloili základný kameò nového polyfunkèného domu Astoria Palace, ktorý bude dotvára podstatnú
èas západnej strany námestia.
Stavebníkom je spoloènos I. P. R. Slovakia. Jej konate¾ Igor Ballo poèas slávnostného aktu vyjadril poteenie nad tým,
e sa po rokoch príprav môe zaèa stava. Urbanisticko-architektonické rieenie novej budovy je dopracovaným
víazným návrhom kolektívu autorov
pod vedením architekta Eduarda uteka
zo súae, ktorú spoloènos I. P. R. Slovakia vypísala v roku 1999.
Objekt bude ma sedem nadzemných
podlaí s prevane administratívnym
vyuitím. Z h¾adiska Bratislavèanov je
vak najzaujímavejie prvé nadzemné
podlaie - parter, ktorého podstatnú èas
tvorí peia komunikácia prepájajúca ulice
Palisády a Panenskú na Staromestskú. V
parteri bude aj výstup z podchodu pod
Hodovým námestím, zastávka MHD,
priestory mestskej vybavenosti (trafika,
kaviareò, obchody), hala administratívnej
budovy, výstupy z podzemnej garáe a
podobne. Hmota budovy bude terasovito
ustupova od susediacich budov. Zazelenené terasy skvalitnia prostredie.
Stavba je technicky rozdelená do dvoch
etáp. Toto rieenie si vynútila zloitos
stavebnej parcely, cez ktorú prechádzajú
ininierske siete prakticky vetkých médií. Prvá etapa riei prípravu územia a
druhá výstavbu samotného objektu. Termín dokonèenia je naplánovaný v roku
2006. Investor po dohode s predstavite¾mi mesta plánuje, v nadväznosti na integráciu polyfunkènej budovy do frekventovaného peieho ahu, zrekontruova aj
celý podchod pod Hodovým námestím.
Okrem toho sa predpokladá, e bude zrekontruovaná aj budova na Suchom mýte
17, v ktorej bolo divadlo Astorka.
Pripomeòme, e mestské zastupite¾stvo
schválilo predaj tejto budovy s tým, e
navrhovanú sumu 20 miliónov korún
zvýilo na 30 miliónov. Pod¾a predstáv
mesta by sa na mieste, kde existujúci
objekt stojí, malo vybudova Mestské
divadlo. Rozobratie a zrekontruovanie
budovy na Suchom mýte 17 je nevyhnutné, pretoe pod¾a statického posudku nie
je moné budovu nadstava bez zmeny
jej nosného systému.
(lau)

NONSTOP - 24 Self video

VIDEOPOIÈOVÒA
Medená 33
Nájdete nás v centre,
35 m od túrovej ulice
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DEVÍN
V OSADE TÍTOVÁ v záhradnej chatke
nali zavradeného 53-roèného Zdenka
Vároa z Bratislavy. Keï sa pán Zdenko
nevracal veèer domov, vybrali sa ho h¾ada jeho príbuzní. Pred polnocou nali
jeho telo v chate, ktorú si prerábal. Zomrel
na následky bodného zranenia. Skutok bol
spáchaný obzvlá krutým spôsobom. Z
miesta èinu bolo odcudzené motorové vozidlo RENAULT Thalia farby krá¾ovská
modrá, PZ BA - 157 FR. Polícia poiadala verejnos o pomoc pri pátraní po páchate¾ovi vrady i po odcudzenom aute.
RUINOV
VO VLÈOM HRDLE lúpene prepadol
neznámy mu 21-roènú tudentku Vladimíru. Zaútoèil na òu zozadu a vytrhol jej
kabelku, v ktorej mala mobilný telefón a
osobné doklady. Privolaná policajná hliadka preh¾adala okolie a páchate¾a chytila.
Bol ním o 10 rokov starí Juraj, ktorý bol
u viackrát súdne trestaný. Vyetrovate¾
ho obvinil z trestného èinu lúpee.
NA MIEROVEJ ULICI neznámy páchate¾ lúpene prepadol predavaèku stánku PNS. Pani Zora vchádzala do stánku.
Ako zatvárala dvere, pristúpil k nej maskovaný mu. Zo stánku si odniesol kabelku, 11-tisíc korún v hotovosti a náramkové
hodinky. Spôsobil tak kodu 12 600 korún.
ZÁHORSKÁ BYSTRICA
POBOÈKU SLOVENSKEJ SPORITE¼NE v Záhorskej Bystrici vylúpili
dvaja mui. Ozbrojení lupièi s kuklami na
hlavách voli do sporite¾ne okolo deviatej
ráno. Pod hrozbou pouitia zbrane si
vypýtali od dvoch pracovníèok asi 170tisíc korún. Z miesta èinu odili na tmavej zelene kode Octavia combi smerom
na Stupavu. Polícia po nich pátra.
KARLOVA VES
NA ULICI ¼UDOVÍTA FULLU horelo motorové vozidlo koda Felícia
Combi. Majite¾ovi zo iaru nad Hronom
vznikla koda vo výke 150-tisíc korún.
Pri poiari ohoreli aj dve ved¾a stojace
vozidlá. Po predbenej ohliadke zhoreniska poiarny technik kontatoval, e
poiar bol zaloený úmyselne. Miesto
èinu preto prehliadli aj pracovníci kriminalistického a expertízneho ústavu.
NOVÉ MESTO
NA VAJNORSKEJ ULICI v objekte
Kovorotu pracovníci SBS zadrali
dvoch páchate¾ov, ktorí sa pokúali so
svojím motorovým vozidllom odcudzi
asi 1000 kusov sifónových bombièiek.
PODUNAJSKÉ BISKUPICE
NA LIESKOVSKEJ ULICI policajti
zaregistrovali pohyb dvojice podozrivých
osôb na Lieskovskej ulici. Pri kontrole sa
ukázalo, e 29-roèná Dana má pod kabátom skrytú vodovodnú batériu, ktorú
odcudzila spolu so svojím spoloèníkom
32-roèným Petrom z obchodného domu
BAUMAX. Tovar bol do obchodu vrátený. Obaja boli predvedení na policajné
oddelenie Podunajské Biskupice. (ver)

Zaèína sa diskusia o tom, èo môe stá
na území juhozápadne od Mudroòovej

N
O
V
Á

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

Jazdite s výhodami

SERVIS V CENE AUTA

Mercedes-Benz!

Vrátane prác, materiálu a náplní predpísaných výrobcom
(filtre, sviečky, oleje, kvapaliny ...)

2 roky
ZÁRUKA

platí pre
všetky
Vzťahuje sa na celé vozidlo
modely
Infolinka: 02/49 29 49 49
vozidiel

Záruka MOBILITY a 24-hodinový servis.
MercedesCard - systém výhod a zliav.
Bezplatné zapožičanie náhradného vozidla
do 24 hodín, na požiadanie počas opravy vozidla v servise. V prípade
dlhšieho času možnosť využitia výhodných sadzieb na zapožičanie.

Budúcnosť automobilu.

Infolinka: 02/49 29 49 49 e-mail: info@mercedes-benz.sk http://www.mercedes-benz.sk

O chodník pri
Hlavnej stanici
sa nikto nestará
LIST ÈITATE¼A
Chcela by som poukáza na jeden z
mnohých bratislavských nevárov.
Väèina mi asi dá za pravdu, e Hlavná stanica je tie vstupnou bránou do
náho mesta a prichádzajúci zahranièní návtevníci si aj pod¾a tejto
brány robia prvý úsudok o meste.
Èo sa týka samotnej budovy - pred rokmi
sa niekomu podarilo sprzni historickú
budovu prístavbou. Hanba! Èakáreò plná
bezdomovcov, spiacich, páchnucich. Cestujúci èakajúci na vlak nemá ancu sa
posadi ani mimo èakárne - najmä v zime.
No èo ma najviac prinútilo napísa, je
chodník vedúci zo stanice smerom na
ancovú ulicu. V kadom roènom období
to tam páchne moèom. Na autobusovej
zastávke MHD smerom do mesta sa
pomaly niet kam postavi, aby ste neboli
vystavení zápachu. A leto sa blíi...
Pýtam sa: Kto je zodpovedný za udriavanie èistoty chodníka zo stanice po ancovú ulicu? Preèo chodník a pri¾ahlá
zeleò nie sú udriavané v èistote?! Drevená kontrukcia zastreenia chodníka je v
otrasnom stave, lavièky sú znièené a prespávajú na nich opilci, vykonávajúci si
potrebu priamo na chodníku. Bola som
toho svedkom a dotyèný sa ani neobaoval otoèi, keï ma videl. Je to naozaj
nechutné miesto. Preèo sa chodník aspoò
raz - èo je síce málo, ale predsa, denne
nevystrieka poriadnym prúdom vody a
nezakodilo by hádam aj dezinfekèným
prostriedkom! Odpoveï asi bude - nie sú
peniaze, ale s tým sa neuspokojím!
Denne prichádzajú do mesta stovky ¾udí,
rôznych, takých, èo chodia denne a je im
to jedno, lebo v meste nebývajú a nemajú
k nemu vzah, ale i takých, èo sem prídu,
aby si Bratislavu prezreli. A Bratislava
ich víta plejádou nechutných stánkov,
mizerným servisom a páchnucim chodníkom. Naozaj nikomu na tom nezáleí?
Nainec si akosi zvykol, e tým hore na
òom nezáleí, otupel a èasto si povie: èo
budem hovori, aj tak to nezmením. Aj
mne táto mylienka napadla a napadne
vdy, no napriek tomu sa ete stále ozývam a mám pocit, e musím nieèo urobi,
lebo mám Bratislavu rada, je to moje
mesto, narodila som sa tu a ijem tu 48
rokov. Èo sa musí sta, aby to ¾udí prebudilo z letargie, èo nimi zatrasie?
Je na kadom z nás, v akom prostredí sa
budeme pohybova. Èi budeme chodi
po výkaloch a kocha sa torzami trávnikov posiatymi odpadkami a stromami
oveanými igelitovými takami. Pokia¾
sa priestory nebudú èisti dostatoène
èasto, aby v èloveku prebudili ten pocit,
e predsa sem nemôem odhodi ani len
cigaretu... musíme sa vychova, vetci.
Emília Hartmanová, Petralka

Retaurácia PALLAS je ve¾kým sklamaním
Namiesto Kórejskej retaurácie, ktorú
sme navtívili pred tromi rokmi, je dnes
v tých istých priestoroch na Michalskej
ulici celkom iná retaurácia - PALLAS.
Zmiatlo nás, e na fasáde domu svieti
pútaè Korean Rastaurant, pri prechádzke po dvore tohto svojsky zrekontruovaného domu sme vak objavili
novú retauráciu vo farbách svetoznámeho plzeòského pivovaru.
Keïe retaurácia Pallas sa nachádza v
peej zóne, má vetky predpoklady získa
si zákazníkov a zaradi sa k najvychytenejím retauráciám v meste. Aj tu vak
platí, e výhodná poloha priamo na najfrekventovanejej turistickej trase nemusí
automaticky znamena obsadené stoly a
záujem zákazníkov.
Interiér tejto retaurácie pôsobí strohým a
trochu chladným dojmom. Inak kvalitný
týlový mobiliár pôsobí v priestore hlavnej retauraènej èasti akosi nepatriène.
Mono sme nemali to astie, ale poèas
naej návtevy sme sa podobne cítili aj my
- chví¾u sme toti boli v retaurácii s kapacitou vye 50 miest úplne sami. Nepatriène na nás pôsobil aj ratanový mobiliár v
kaviarenskej èasti retaurácie, ktorá bola v
èase naej návtevy tie opustená.
Jedálny lístok retaurácie Pallas nás prekvapil pestrým výberom ponúkaných
jedál. Pri výbere predjedál nae nadenie
schladil èaník tým, e Gratinované ze-

Bedeker gurmána
miaky s lososom a dresingom nemajú,
pretoe nie je losos. Tak sme si vybrali
Zapekaný otiepok (69 Sk), Peèenú paradajku s bazalkou a syrom (59 Sk) a Vypráané kuracie nugety so sezamom (99 Sk).
Na prekvapenie sme vak nedostali vypráané ale opeèené kuracie kúsky, ktoré boli
síce chutné, ale cítili sme sa podvedení.
Ako sme si neskôr vimli, v komentári k
vypráaným nugetám bolo skutoène uvedené, e ide o opekané kuracie kúsky. e
je to logický nezmysel, azda zdôrazòova
netreba.
Vetky predjedlá boli skutoène chutné,
preto sme boli zvedaví, akými nás kuchár
prekvapí polievkami a hlavnými jedlami.
Z ponuky troch polievok sme si dali vetky tri - Cesnakovú v bosniaku (35 Sk),
Kurací vývar s rezancami (29 Sk) a Francúzsku cibu¾aèku so zapekaným toastom
(35 Sk). Vetky tri vak boli chuovo
akési málo výrazné, navye vývar nebol
vôbec èíry, ale skôr mútny a rozvarené
rezance pripomínali nevábny zlepenec.
Keïe losos nebol, vybrali sme si z hlavných jedál Kuracie frikasé so smotanovopaprikovou omáèkou, panielskymi kaparami (159 Sk) a hranolkami (29 Sk), Pfeffer steak (219 Sk) s opekanými zemiakmi
(29 Sk) a pecialitu éfkuchára, èo bola

vlastne plnená svieèkovica so parg¾ou a
ampiòónmi a plnené morèacie prsia v
cestíèku (195 Sk), s varenými zemiakmi
(29 Sk). Nemohli sme sa ubráni dojmu,
e nae jedlo na zákazníkov èakalo u
pridlho, najmä zvädnutá zeleninová obloha a dávnejie varené zemiaky s nepríjemne sladkastou chuou. Napriek tomu,
e príprava hlavných jedál trvala akosi
pridlho, ich teplota bola skôr vlaná.
Nae sklamanie retaurácie Pallas ete
umocnil výber dezertov, keï nemali Jablká v pivnom cestíèku, Gu¾ky s ovocím ani
Somloy haluky s odôvodnením, e tieto
dezerty sa aie skladujú. Tak nám zostali palacinky a puding - prièom Orechové
palacinky a Palacinky Pallas boli plnené
demom a líili sa iba tým, e orechové
boli posypané mletými orechmi. Spoloèné
mali tie to, e boli nechutne studené.
Nemilo nás prekvapil aj takmer iadny
výber vín, keï sme si v retaurácii, ktorá
pôsobí na prvý poh¾ad sluným dojmom,
mohli da iba Frankovku alebo Veltlínske
zelené. Zlatým klincom bolo, e v retaurácii vyzdobenej emailovými replikami
kalendára s logom plzenského pivovaru,
pivo tejto svetoznámej znaèky nemali.
Nae hodnotenie: ««
Maximálny poèet: 5 hviezdièiek
O naej návteve nebola retaurácia informovaná. Útratu za konzumáciu si
redakcia platila sama.

Po 1. máji príde ete väèia konkurencia
Pod¾a reakcie naich èitate¾ov by som
mohla venova záhradkárskej problematike celú sériu èlánkov. Najèastejia
reakcia bola, e pecializované obchody neuznávajú reklamácie za sadivá.
Vraj v kadom prípade je na vine
neodborné zaobchádzanie so semenami èi plantami zo strany spotrebite¾a.
Skutoènos, e o oprávnenosti sanosti
je v koncovke oprávnený rozhodnú iba
súd, je v tomto prípade vyslovene protispotrebite¾ská. Nikto sa predsa pre pár
korún súdi nebude - takto uvauje nejeden podnikate¾. A odháòa saujúceho
sa spotrebite¾a ako obaujúci hmyz.
Teraz u nepíem iba o semenách. Stalo
sa akýmsi portom, e personál predajne
aj pri sanostiach na nieko¾kotisíc
korunovú obuv èi odev iba mykne plecom a odporuèí, aby ste sa ili súdi.
Zaujímavé je, e to zdanlivo neprekáa
majite¾om predajní. Faktom je, e s
vybavovaním kadej reklamácie je spojená administratíva. A tú nemá nikto v
láske. No pozor, dámy a páni podnikate-

lia - termín vstupu do Európskej únie sa
nezadrate¾ne blíi. Prakticky 1. mája sa
vetky tzv. ochranné dádniky likvidujú.
K slovu príde bezhranièná konkurencia.
Márne sa budú reklamné kampane snai presvedèi spotrebite¾ov, aby dali
zarobi slovenským výrobcom èi predajcom. Ak niekto cudzí bude predáva s
úsmevom rovnakú kvalitu a hádam aj za
niiu cenu, bude ochotne uznáva a
vybavova reklamácie - nepotrvá dlho a
nai domáci predajcovia môu zaèa
vyplakáva, ako ich tá hnusná cudzina
nièí. Vzh¾adom na nau podivnú politickú scénu nájdu urèite zástancov aj v najvyích zákonodarných èi vládnych kruhoch.
Nikdy nepochopím, preèo sa má Slovák
uspokoji s výsledkom nekvalifikovanej
èi lajdáckej práce, ktorú by v mnohých
prípadoch mal ete aj preplati! Nakoniec, onedlho uvidíme, ako sa spotrebite¾

STRESSING-- V U I S

LADY TAXI

...vaa oce¾ová istota...

DODÁVKA

MONTÁ

KOVOVÉ VÝROBKY
brány ploty mree schody prístreky zábradlia
¬

¬

¬

kancelária:Kamírska 5

Tel./fax: 4342 5256

¬

¬

výroba: Lamaèská 8

0905 724 652

Zákazník je pán

vám oznamuje, e zavádzajúce
informácie poskytované
konkurenènou firmou sa nezakladajú
na pravde. Naïalej sme nonstop
na pôvodných tel. è.:

0903 99 1111

16 011

0908 98 1111

rozhodne. Èo ma vak znepokojuje èoraz
väèmi je skutoènos, e akosi je kontrolná èinnos organizácií na to urèených
(a platených z naich daní) èoraz menej
vidite¾ná. Z èasu na èas sa síce objaví v
médiách ve¾kolepý záah napríklad na
kvalitu benzínu. No kde je pravidelný
dozor nad kadodennými potravinárskymi výrobkami v predajniach? Úplne
bene sa na pultoch objavujú potravinárske výrobky po lehote spotreby. Je síce
pravda, e sú zlacnené: ibae pod¾a
zákona vôbec nemajú na pultoch èo h¾ada. Podobne sa zaèínajú vo zvýenej
miere vyskytova napríklad v pekárenských èi mäsových výrobkoch rôzne
neiaduce nálezy - vlasy, kúsky povrázkov, útrky fólií. Ba ozvala sa aj spotrebite¾ka, ktorá nala injekènú ihlu v klobáse. Dúfam, e poslúchla moju radu a
pole corpus delicti do televízie a dostane aspoò 2000 korún ako odkodné èi
nálezné. No to nie je náhrada za nedostatoènú kontrolu!
Marta Èerná, Fórum spotrebite¾ov
NIKEA, s.r.o., Panenská 7, Bratislava
tel.: 5441 6184, 5464 3232
e-mail: info@nikea.sk www.nikea.sk

OPATROVANIE DETÍ

v domácnostiach v Bratislave

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

Vaa spokojnos - ná úspech

etri vodou asi
nie je dôleité,
ani potrebné

LIST ÈITATE¼A
Nedá mi nezareagova na èlánok Cena
za vodu pre domácnos sa zvýi. S údivom som sa v òom doèítala, e nám
neastníkom, nezostáva niè iné, len si
asi chodi èapova vodu na eleznú
studnièku, lebo ako ve¾mi správne pán
generálny riadite¾ postrehol, naozaj
sme zaèali etri.
V naej domácnosti klesla spotreba vody
rôznymi úpravami a opravami (a nie lacnými, podotýkam) na polovicu. Bola som
na nás hrdá, nielen preto, e sme uetrili
peniaze, ale aj preto, e sme uetrili
samotnú vodu. A teraz sa naraz dozviem,
e to vôbec nie je dôleité, a asi ani
potrebné, lebo ako nám pán generálny riadite¾ vysvetlil, aj oni potrebujú peniaze. A
nie aby nám najprv povedal, kde zaèali
etri oni a akým spôsobom, ale rovno
napísal ko¾ko miliónov potrebujú, a my
neschopní obèania si dovo¾ujeme vymeni kvapkajúce batérie, opravi splachovaèe na WC a vymeni staré nehospodárne ohrievacie telesá na vodu za nové. Asi
to vôbec nebolo potrebné, alebo sme to
vetko urobili preto, aby sa im ulo viac.
A navye, aby sa náhodou nezopakovala
podobná situácia, sa Bratislavská vodárenská spoloènos rozhodla poèíta s pravidelným prísunom peòazí (pauálnym
poplatkom) pre prípad, e by sa národ
opä rozhodol etri. Rozmý¾am, kde by
som si ja mohla stanovi pauálny poplatok pre BVS a iné monopoly.
etriaca rodina z Bratislavy
~ ~ ~
Ponorme sa na chví¾u do virtuálneho
sveta: V meste je iba jeden obuvnícky
opravár a keïe je príli zavalený prácou, rozhodne sa zredukova jej nával
zvýením cien - vraj potom si budú obèania viac etri svoju obuv. Èasom vak
zistí, e práce mu skutoène ubudlo, no
zase a do tej miery, e ani pri zvýených
cenách nezarába to¾ko ako predtým. A
tak sa rozhodne pre ïalie zvýenie cien
za opravy, lebo vraj - a hovorí to celkom
otvorene - chce síce menej pracova, ale
zárobok chce ma taký istý ako prv. A
zavedie dokonca ete jednu novinku:
kadý zákazník bude musie zaplati
pevný poplatok u za prijatie opravy a to
bez oh¾adu na to, èi pôjde napríklad len
o priitie pracky alebo o celé podráky.
Prekvapeným zákazníkom to opravár
hneï aj vysvetlí. Potrebuje peniaze na
investovanie - chce si kúpi nový stroj a
túto kúpu musia predsa financova jeho
ctení zákazníci.
Pri predstave takéhoto podnikate¾a sa
vám asi zaali päste nad jeho drzosou.
Ak je to tak, rýchlo si ete raz preèítajte
èlánok Cena za vodu pre domácnosti sa
zvýi.
Anton Daniel, Staré Mesto

Zvykajte si na re‰pekt!

Kombinácia terénneho auta a minivanu pre Ïivot v meste aj na ceste

www.ford.sk

4

Túžite po terénnom vozidle, ale potrebujete zároveň aj ľahko ovládateľný automobil do mesta a pohodlný
priestor pre vašu rodinu? Nový FordFusion stiera hranice medzi tradičnými triedami vozidiel a spája
v sebe bezpečnosť a silu offroadu, účelnosť minivanu a univerzálnosť malých mestských vozidiel.
To všetko v maximálnom pohodlí a s panoramatickým výhľadom pre vodiča. Teraz s klimatizáciou,
metalízou a ďalšími doplnkami zdarma.

Ford Fusion už od 489 000 Sk.

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
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O R O Swww.orostours.sk
TOURS

Splácate drahé pôžičky?

Navštívte nás:
Košická 42, Bratislava

BRATISLAVA 02/555 631 66, 0907 912 068
Floriánske námestie 1 - starý AVION (pri kostole BLUMENTÁL)
pondelok -piatok: 800-1800 sobota: 900-1400

SUPER CENY DO . . .

OSOBA SAMA BEZ PRÍPLATKU . . .

E1G1 YPT10 790

LETECKY z Bratislavy
11 a 12 dní

aj z Koíc

dní -

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

1. DIEA DO 15 ROKOV ÚPLNE ZADARMO...

BULHARSKO

LETECKY
9, 10, 13 dní

BULHARSKO AJ LEADLOVÝM
KLIMATIZOVANÝM AUTOBUSOM

11, 12, 15 dní

Volajte:
02/68 27 82 78

2 % venujem Komunitnej nadácii Bratislava
– a nech je to kvapka do mora.“
Ľubomír Feldek
Suché mýto 19, 811 03 Bratislava

Ďakujeme.

VYUŽITE TERAZ MOŽNOSŤ
VÝHODNE NAKUPOVAŤ

tu odstrihnite

www.dvepercenta.sk

e-mail: knb@knb.sk

ČSOB SPOTREBITEĽSKÝ ÚVER UŽ OD 7 % *
• výška úveru od 20 000 Sk
• lehota splácania od 1 roka do 7 rokov
• hotovostné aj bezhotovostné čerpanie
do 750 000 Sk
• stavba a rekonštrukcia bytu, domu
• nové poistené osobné automobily
• kúpa pozemku
• kúpa garáže

Potvrdzujeme, že zamestnanec

Zamestnanec

..................................................................................,
priezvisko, meno, titul

..................................................................................,
bytom

..................................................................................,
stav

..................................................................................,
rodné číslo

..................................................................................,
počet osôb v zaopatrení

..................................................................................,
z toho detí

..................................................................................,
je u nás zamestnaný od na dobu určitú – neurčitú*
*(nehodiace sa prečiarknite)

..................................................................................,
vo funkcii

......................................................................................................................................................................... Sk.
slovami
Zamestnávateľ
Mzda sa vypláca v hotovosti,
mzda sa zasiela na účet
.
Potvrdzujeme, že zamestnanec nie je v skúšobnej a ani vo výpovednej lehote.
Potvrdzujeme, že zamestnancovi sú

, nie sú

realizované zrážky zo mzdy vo výške ..................................... Sk.

Potvrdenie vystavil:

Podrobnejšie informácie vám radi a ochotne
poskytneme vo všetkých pobočkách ČSOB na
Slovensku.

..................................................................................,
meno

..................................................................................,
funkcia

..................................................................................,
telefón

..................................................................................,
podpis

V ................................................................................

dňa ............................................................................
pečiatka zamestnávateľa

tu odstrihnite

ČSOB LINKA 24: 0850 111 777
www.csob.sk

FINANCIE V POHODE

POTVRDENIE ZAMESTNÁVATEĽA O PRIEMERNEJ VÝŠKE MESAČNÉHO PRÍJMU ŽIADATEĽA O ČSOB SPOTREBITEĽSKÝ ÚVER

Mesačný čistý príjem

do 150 000 Sk
bezúčelový úver, čerpanie priamo na váš účet

Ročný úrok platí pre účelový spotrebiteľský úver a pri dobe splatnosti
úveru 1 rok.

Na rýchle vybavenie ČSOB Spotrebiteľského úveru vyplňte a predložte vo svojej pobočke ČSOB toto POTVRDENIE.

Priemerný mesačný príjem za posledné 3 mesiace
(bez mimoriadnych platov a odmien) ................................................................................................................ Sk,

do 500 000 Sk
• ojazdené osobné automobily
• spotrebný tovar (TV, chladnička, nábytok a pod.)
• liečebné a kúpeľné náklady
• štúdium (aj v zahraničí)
• kúpa a rekonštrukcia rekreačnej nehnuteľnosti

*

K
up
3 ón

Neuète sa anglický jazyk zbytoène dlho. Kvalita
nie je závislá od èasu. Uète sa v ANGLICKEJ
KOLE na Cukrovej ulici v Bratislave.
Vyuèujeme angliètinu úspenou a rýchlou
Callanovou metódou z Ve¾kej Británie.
Kliknite www.anglickaskola.sk.
Presvedèíme vás, e s nami u skutoène
nebudete musie zaèína znova. Ponúkame ranné
a popoludòajie kurzy pre zaèiatoèníkov aj
pokroèilých. Zahájenie kurzov je 5. apríla.
Aby ste vedeli, za èo zaplatíte, príïte najskôr na
nae ukákové hodiny v ANGLICKEJ KOLE
na Cukrovej 14 v Bratislave, è. d. 211.
Ukákové hodiny sú v stredu (31. 3.),
tvrtok (1.4.) a v piatok (2.4.)
od 16.00, 17.00, 18.00 hod.
( 02/ 59 324 444, 59 324 445

„Bratislava je prímorské mesto bez mora.

IČO: 318 061 47, tel.: 02/5441 9995

Z

z Bratislavy, Sliaèa, Koíc, Popradu

0

Splatíme Vaše existujúce pôžičky
+ dostanete od nás dodatočnú
hotovosť na ruku!

Michalovce: Nám. oslob. 77, 056/644 20 20, 0907 911 876
B. Bystrica: Horná 5, 048/41 55 175, 0907 990 968
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My Vám požičiame lacnejšie!

.
15

Nám. oslob. 22, 055/62 268 96, 0907 906 382
NA Koice:Poprad:
Ó
1. Mája 2, 052/77 25 405, 0907 990 967
Z
Preov: Hlavná 128, 051/77 33 023, 0907 911 875
SE

Zaèína sa finále
súae o logotyp
mesta Bratislava
BRATISLAVA
Minulý týdeò vybrala medzinárodná
porota do uieho finále verejnej
súae o nové logo Bratislavy práce
tyroch autorov - Duana Juneka,
Martina ilinského, Jany Ki a
kolektívu Atelier 3.
Informoval o tom hovorca bratislavského
prinátora Milan Vajda a ako dodal, úlohou spomenutých autorov je doplni
návrhy vybranými aplikáciami v rámci
jednotného vizuálneho týlu mesta. Na
základe hodnotenia dopracovaných návrhov porota urèí koneèné poradie z týchto
vybraných návrhov. O víaznom návrhu
porota rozhodne do 6. apríla.
Do súae sa prihlásilo spolu 610 autorov s 966 samostatnými návrhmi. Jeden
variant loga predloilo 264, dva varianty
346 autorov. V prvom kole posudzovania
porota vybrala 107 návrhov a na základe
ïalieho vyraïovacieho konania sa do
uieho finálového výberu dostalo 22
návrhov. Z nich postúpili tyri, ktoré sme
spomenuli v úvode. Nové logo magistrát
predstaví a prvýkrát pouije v predveèer
vstupu SR do Európskej únie, výstavu z
výberu súaných návrhov v priestoroch
Primaciálneho paláca zaène mesto organizova bezprostredne po vyhodnotení
súae.
Sedemèlennej medzinárodnej porote,
ktorá návrhy tento týdeò hodnotila,
predsedal popredný slovinský grafický
dizajnér, profesor na Fakulte výtvarných
umení Univerzity Ljubljana Ranko
Novak. V porote boli aj profesor Wladislav Pluta z krakovskej vysokej koly
výtvarných umení, Ale Najbrt, vynikajúci èeský grafický dizajnér, autor víazného loga pre hlavné mesto Praha z roku
2002 a známi slovenskí grafickí dizajnéri
¼ubomír Longauer a Milan Veselý. (lau)

Jeden z nádejných investorov chce drabu
o pozemok pri stanici Nové Mesto
NOVÉ MESTO
O lukratívny pozemok pri elezniènej
stanici Bratislava - Nové Mesto sa
naïalej uchádzajú dvaja ve¾kí hráèi spoloènosti TriGránit Office a HB Reavis Group. Druhá z uvedených spoloèností najnovie navrhuje drabu.
Ako jeden z dvoch známych a solventných investorov, ktorí majú o pozemok
eminentný záujem, je naa spoloènos
ochotná súai, uvádza sa vo vyjadrení,
ktoré nám poskytol hovorca HB Reavis
Group Ivan Garèár. Sme ochotní vstúpi
do draby. Poslancom mestskej èasti by
malo zálea na tom, aby za predaj
pozemku získali èo najviac peòazí, a preto
by mali s drabou investorov súhlasi.
Obèania tak za verejný pozemok získajú
viac prostriedkov a zodpovední na príslunej mestskej èasti predídu obvineniam z
nepreh¾adnosti alebo uprednostòovania
jedného zo záujemcov.
Vyjadrenie I. Garèára sme dostali tesne
pred uzávierkou tohto vydania naich
novín, napriek tomu sme sa pokúsili zís-

ka vyjadrenie starostu mestskej èasti Bratislava - Nové Mesto, na území ktorej
pozemok leí. Návrh, aby iel pozemok
do draby, starosta nedostal, preto sa k
tejto téme nemôe vyjadri, povedala
nám hovorkyòa starostu Valéria Reháèková. Predajom pozemku sa bude zaobera
miestna rada 30. marca.
Ako sme informovali, na zaèiatku tohto
roka bola v hre iba spoloènos TriGránit
Office, ktorá vybudovala neïaleký Polus
City Center. Zámer tejto spoloènosti
predpokladal výstavbu piatich administratívnych budov s najmenej deviatimi
podlaiami a samostatným objektom
garáí. Miestna rada o predaji pozemku
rozhodla 27. januára a zdalo sa, e projektu niè nestojí v ceste. O budúcnosti
pozemku mali poslanci mestskej èasti
Nové Mesto rozhodnú 17. februára, ale
návrh na predaj pozemku bol z rokovania
zastupite¾stva stiahnutý. Príèinou stiahnutia návrhu z rokovania miestneho
zastupite¾stva bolo to, e sa objavil ïalí
potenciálny investor - spoloènos HB

Reavis Group, ktorá vybudovala okrem
iného aj petralský Aupark. Jej ponuka na
výstavbu polyfunkèných objektov zaváila nato¾ko, e viedla k rozhodnutiu
opätovne prerokova záleitosti spojené s
predajom spomenutého lukratívneho
pozemku. Sedemnásteho februára doruèili zástupcovia HB Reavis priamo na
miestne zastupite¾stvo ïaliu iados s
tým, e ponúkli za predaj pozemku vyiu cenu. Starosta Nového Mesta sa rozhodol preloi rokovanie miestneho
zastupite¾stva na iný termín, èo odôvodnil tým, e TriGránit u predloil aj projektový zámer, preto nie je moné obe
ponuky objektívne posúdi. Starosta chce
poèka aj na projekt HB Reavis.
Pripomeòme, 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 nemekal a vzápätí ponúkol 170 miliónov.
(juh)

l medziokenné
ALÚZIE ll vertikálne
interiérové l drevené
výklopné l opravy
ROLETY ll pevné,
plastové a hliníkové l plátené
MARKÍZY l výsuvné l pevné
DVERE l skladacie PVC
GARÁOVÉ BRÁNY

BY TÍHLA DO PLAVIEK!

l

l

CENA 6200,- Sk = 1 KURZ

v hoteli ««« Barónka, 6. poschodie
Mudrochova 2, 835 27 Bratislava
Tel.: 4488 0909 fax: 4488 2221

Stále atraktívnejí
program Detského
klubu v Poluse!
Detský klub v Poluse má za
sebou u mesiac aktívnej
èinnosti. Ve¾mi rýchlo si ho
ob¾úbili aj deti, aj ich spokojní rodièia. Jedineèný a
atraktívny program sme pripravili aj na posledný marcový a prvý aprílový víkend. V piatok 26.3. zaèíname
smejúcimi sa kameòmi a kúzelnými obrázkami. Po pesnièkách a Rozhovore dvoch bubnov budú deti kresli
pieseò a relaxova v pohybe. Na sobotu sme pripravili
skladanie puzzle z poh¾adníc, gombíkové obrázky, Èo
sa skrýva v ruksaku?, Noemovu archu a slnieèko z
papierových gulièiek. Posledná marcová nede¾a bude
opä veselá, pretoe detièky èaká krúenie mrakov,
veselé autoportréty, kúzelná f¾aka, trbinka v mrakoch
a výroba cestovinového náhrdelníka. Prvý aprílový
víkend zaèína v piatok 2.4. gombíkovými príbehmi,
paj¾ovými obrázkami, kàmením dinosaurov a otázkami
Kto som, èo som?. V sobotu pokraèuje hrou s kelímkami, po ktorej nasledujú kolky s krabièkami, visiaci
mrak, vrece hádaniek a skryté obrázky. Prvá aprílová
nede¾a prinesie hádzanie o gombíky, hru s krabièkami
od zápaliek, vlnené slnko, Èím bude? a hru Pravdanepravda. Pretoe program je tvorený interaktívne s
demi, u teraz sa na ne v Detskom klube teíme!

rolovacie

l

sekcionárne

l

výklopné

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

výrazný vplyv ozónu a tepla, cvièebný program
pripravený len pre Vás, odborná konzultácia
v oblasti stravovania, vhodné pre dámy i pánov.

TÚDIO ESTETIKA

BRATISLAVA
Magistrát Bratislavy upozoròuje
právnické a fyzické osoby - vlastníkov
pozemkov a stavieb (nehnute¾ností)
na povinnos vykona jarnú deratizáciu v èase od 1. do 30. apríla 2004.
Povinnos deratizova je upravená veobecne záväzným nariadením hlavného
mesta Slovenskej republiky Bratislavy
èíslo 10/2002 z 19. septembra 2002, ktoré
nariaïuje celoplonú deratizáciu na území
Bratislavy dva razy v roku - na jar a na
jeseò. Jarná deratizácia sa vykoná od 1. do
30. apríla. Okrem toho VZN ukladá vlastníkom pozemkov a stavieb udriava
nehnute¾nosti v èistote a sústavne odstraòova odpady, ktoré môu by zdrojom
obivy pre epidemiologicky závané hlodavce a iné ivoèíchy.
Jarná a jesenná celoploná deratizácia,
vrátane kanalizácie je nevyhnutná, aby
hlodavce nemigrovali do neoetrených
priestorov a po èase sa nevrátili do deratizovaných objektov. Obèania by poèas
celého roku mali udriava poriadok v
pivnièných priestoroch, nemali by dáva
zvieratám potravu na vo¾ných priestoroch a v okolí obytných domov, nemali
by skladova potraviny vo dvoroch, pivniciach èi na balkónoch.
Právnickým osobám, ktoré nebudú repektova povinnosti vyplývajúce z tohto
nariadenia, hrozí pokuta a do výky
200-tisíc korún.
(brn)
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!

úèinné zníenie hmotnosti ozónterapiou,

Pravidelne kurzy aquagymnastiky
v utorok a vo tvrtok,
hry matky s demi v bazéne kadý utorok.
Monos prenájmu priestorov
na cvièenie pre kolektívy

Nezabudnite
na jarnú
deratizáciu
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VSTAVANÉ SKRINE
MREE l rolovacie
O tento pozemok ved¾a elezniènej stanice Nové Mesto zvádzajú boj dvaja ve¾kí investori.

FOTO - Oto Limpus

Mestský útulok Mea Culpa je neustále plný
BRATISLAVA
Útulok pre bezdomovcov Mea Culpa
na Hradskej ulici vo Vrakuni má za
sebou dva mesiace prevádzky. Poèas
tohto obdobia bola jeho ubytovacia
kapacita vyuitá na viac ako sto percent.
Ako sme u informovali, útulok zriadila
samospráva mesta Bratislavy v spolupráci s mestskou èasou Vrakuòa a Fakultou
zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej
univerzity v snahe pomôc ¾uïom bez
prístreia v januári tohto roka. V útulku
sa poskytuje starostlivos obèanovi bez
prístreia a v hmotnej núdzi v zmysle
zákona o pomoci v hmotnej núdzi. Vo
februári tohto roku mesto poskytlo prístreie 85 obèanom (70 muov, 15 ien),
z toho bolo 40 obèanov s posledným známym trvalým pobytom v Bratislave a 45

obèanov malo posledný známy trvalý
pobyt mimo Bratislavy. Vo vekovej skupine do 30 rokov bolo 22 obèanov, do 50
rokov 43 obèanov a nad 50 rokov 20
obèanov. V priebehu tohto obdobia 20
obèanov vyuívalo útulok na dennej
báze, zatia¾ èo 10 iných obèanov prilo
iba raz. Viac ako 20 nocí vyuilo útulok
31 obèanov, 11 a 20 nocí vyuilo útulok
16 obèanov, na 1 a 10 nocí 37 ¾udí.
Napriek tomu, e oficiálna kapacita útulku Mea Culpa je 35 miest, prístreie bolo
za sledované obdobie poskytnuté v priemere 38 a 44 ¾uïom. Predpísaný súèet
denných poètov miest v mesiaci je 1015,
v skutoènosti vyuilo poskytnuté prístreie v útulku 1215 ¾udí.
Mesto poskytlo na zabezpeèenie èinnosti útulku pre ¾udí bez prístreia priemerne 65-tisíc korún mesaène na zaplatenie

DREVENÉ ROLETY
VÝROBA - OPRAVA - NÁTER - VÝMENA POPRUHU

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

www.drevenerolety.sk

sluieb spojených s bývaním, ako
vodné, stoèné, elektrina, palivo, likvidácia odpadu, správa. Trnavská univerzita
zabezpeèuje prítomnos lekára aspoò
jednu hodinu denne a sociálneho pracovníka denne od 15. do 9. hodiny nasledujúceho dòa, ktorý súèasne zabezpeèuje udriavanie poriadku poèas výkonu
sluby v objekte. Najèastejie prichádzajú do útulku v èase medzi 16. a 18.
hodinou. Zatia¾ ani raz nemusela v
súvislosti s ¾uïmi ubytovanými v útulku
zasahova polícia. Pribline 10 ¾udí
prilo do útulku so známkami poitia
alkoholu, neboli prirodzene do útulku
prijatí. V uplynulom období zamestnanci do útulku dvakrát museli vola rýchlu
zdravotnú pomoc. Ani raz sa nevyskytla
situácia, e by do útulku prili obèania s
demi.
(lau)

Internet chello u
v 11 mestských
èastiach

BRATISLAVA
irokopásmovú internetovú slubu
chello, ktorú poskytuje UPC Slovensko, u sprístupnili v 11 bratislavských mestských èastiach a
lokalitách - v Starom Meste, Raèi,
Petralke, Lamaèi, na Kramároch,
Dlhých Dieloch, v Krasòanoch, Vajnoroch, Rusovciach, Jarovciach a
Ruinove.
Výhodou chello je, e pouívate¾ zaò
platí iba fixný mesaèný pauál, bez
akýchko¾vek ïalích poplatkov a bez
oh¾adu na èas strávený na internete.
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 02/5942
2333, prípadne na www.chello.sk, èi
na www.upc.sk.
(neo)
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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

Na Záhradníckej
rastie najvyí
obytný dom
RUINOV
Na Záhradníckej ulici vyrastá nová
stavba, ktorá u na prvý poh¾ad púta
pozornos svojou výkou - a to ete
vúbec nie je dostavaná. Po dokonèení
sa zaradí medzi najvyie budovy v
Bratislave.
Nová dominanta sa bude môc pochváli
neobyèajným superlatívom: bude to suverénne najvyia obytná budova na Slovensku (výka 100,1 metra). Svoje pomenovanie Glória dostala pod¾a druhu kvetu
rue. Táto mylienka èiastoène vznikla zo
situovania stavby na rohu Záhradníckej
ulice a Ruovej doliny v Bratislave. Aj
vzh¾ad budovy bol projektovaný pod¾a
tejto mylienky, èo sa odzrkadlilo aj na
jeho netradiènom pôdoryse. Balkóny a
loggie k jednotlivým bytom majú rozmanité tvary pripomínajúce lupene rue.
Takisto farba fasády bude v zaujímavej
kombinácii ltej a cyklámenovej.
Budova Glórie bude ma 27 nadzemných podlaí. Z toho prvé tyri majú slúi na obchodné a kancelárske úèely. Pre
tieto priestory bude slúi osobitný
vchod z Ruovej doliny. Jednotlivé byty
sa nachádzajú na podlaiach od 5. po 27.
podlaie. Vchod je zo Záhradníckej
ulice, na prízemí je vybudovaná vrátnica.
Ve¾kosti bytov sú rôzne: od najmeních
1-izbových apartmánov cez dvojizbové,
trojizbové, tvorizbové a päizbové byty
a po ve¾kometráne byty s terasami a
dvojpodlané mezonety na horných
podlaiach. Bytov je dovedna 77 a
obchodných a kancelárskych priestorov
22. Glória vzh¾adom na svoje situovanie
a výku ponúkne svojim obyvate¾om
krásny panoramatický výh¾ad na vetky
svetové strany. Ved¾a Glórie budú vybudované podzemné parkovacie miesta. V
budove budú poèítaèom riadené rýchlovýahy zo záloným zdrojom. Stavba má
by ukonèená v máji 2005.
(lau)

Svätovojteská 11, 831 03 Bratislava
Telefón: 02/4463 0224
0908 791 619
Fax: 02/4463 0225
0907 988 143
www.r-e-a-l.sk
rtrend@rtrend.sk
PREDAJ - BYTY

2-izb., OV, Gallayova ul., 1/8 p., 55 m2, pôvodný stav
1,75 mil. Sk
1,6 mil. Sk
2-izb., OV, Saratovská ul., 11/11p., 57 m2, pôvodný stav
2-izb., OV, Vajnorská ul., 1/4p., 70 m2, tehla, zaskl. log., komplet rek. 3 mil. Sk
3 mil. Sk
2,5-izb., OV, Tabakova ul., 3/4p., 97 m2, tehla, balkón, pôv. stav
2-izb., OV, D. Diely - Kaskády, 1/7p., 89,19 m2,2-gar., tehla, novost. 3 324 204 Sk
2,19 mil. Sk
3-izb., OV, Ostredkova ul., pr/3p., 64 m2, tehla, tiché prostredie
1,89 mil. Sk
3-izb., OV, Víg¾aská ul., 1/12p, 69m2, po rekontrukcii, loggia
3-izb., OV, Pluhová ul.,1/3p., 98 m2, novost., gará, sam. kúrenie 4 692 240 Sk
3-izb., OV, Lysákova, pr./3p., 64 m2, zaskl. loggia, dom po zateplení 2,35 mil. Sk
PREDAJ - RODINNÉ DOMY A POZEMKY

Rod. dom, Dúbravka, 5 á, 6 izb., zast. plocha 418 m2, podkr., zrekon. 7,9 mil. Sk
1,75 mil. Sk
Chata pri Pezinku, 95 m2, 3 podl., kozub, 2xWC+kúp., jazero
13,5 mil. Sk
Rod. dom, Ivánka p. Dunaji, 10á 5-izb, 350 m2, novost., gar. lux
PRENÁJOM - BYTY

1-izb., Osadná ul., zrekontruovaný, zar./ nezar.
10 900 Sk/mes
1-izb., Galbavého ul., 35 m2, 2. posch. komplet zrekontruovaný 8 500 Sk/mes
12 500 Sk/mes
2-izb., Meteorova ul., 55 m2, 2. posch.
700 EUR/mes
2-izb., Palisády, 86 m2, 2. posch., zrekon., zariadený, gará

Projekt novostavby na Tomáikovej ulici
uetril vetky stromy lemujúce pozemok
RUINOV
Na nevyuívanom parkovisku medzi
Tomáikovou a Trebiovskou ulicou
vyrastá nová stavba, ktorá sa vyznaèuje hneï nieko¾kými architektonickými zvlátnosami.
Projekt polyfunkèného domu Ingsteel,
ktorého stavebníkom a budúcim uívate¾om je rovnomenná spoloènos, je
nato¾ko oh¾aduplný k ivotnému prostrediu, e jeho výstavbe nepadne za
obe ani jediný zo stromov lemujúcich
bývalé parkovisko. Hlavnou nosnou
funkciou novostavby bude administratíva - na tento úèel bude slúi asi 85 percent plochy, èo v absolútnom èíselnom
vyjadrení predstavuje vye 3400 tvorcových metrov. Okrem toho tu má by

aj 15 bytov oddelených od administratívnej èasti. V parteri budú obchody,
kaviareò, fitnes centrum, expozitúra
banky, trafika a kaderníctvo. V podzemí
budú podzemné garáe s asi 35 parkovacími státiami, ïalích 96 miest na
parkovanie bude v èasti parkoviska,
ktorá nebude zastavaná. Objekt bude
ma sedem nadzemných podlaí, prièom najvyie z nich bude oproti ostatným podstatne menie.
Zvlátnosou objektu, ktorý navrhli
architekti ¼ubomír Závodný a Daniel
Priehoda, je dvojpláová fasáda umoòujúca tepelnú i zvukovú izoláciu,
nevyhnutnú aj vzh¾adom na to, e na
neïalekej Tomáikovej ulici je znaène
frekventovaná premávka. Súèasne takto

Neodtekajúce kanalizaèné vpuste môu by
príaou, mláky chodcom neraz prekáajú
BRATISLAVA
Pri dlhie trvajúcich daïoch sa stáva,
e v okolí upchatých kanalizaèných
vpustí urèených na odtok daïovej
vody vznikajú kalue. Tie chodcom
neraz prekáajú: musia ich prekraèova a niekedy ich opliechajú okoloidúce autá.
Po nieko¾kých podnetov èitate¾ov upozoròujúcich na upchaté kanalizaèné vpuste a kalue najmä v centre mesta (Gorkého ulica, Korzo, afárikovo námestie a
podobne) sme sa zaèali zaujíma, kto ich
má na starosti a zodpovedá za ich údrbu.
Ako sme zistili, mesto zabezpeèuje opravy a údrbu miestnych komunikácií I. a
II. triedy, mestské èasti (v tomto prípade

je to konkrétne mestská èas Bratislava Staré Mesto) majú na starosti komunikácie III. a IV. triedy. Máme v správe asi
9000 kanalizaèných vpustí, povedala
nám vedúca magistrátneho oddelenia
cestného hospodárstva Eva Uhliariková.
Èistíme ich priebene pomocou dvoch
vozidiel MUT vyhradených na tento úèel,
prièom roène ich stihneme vyèisti asi
6000. Èastejie túto èinnos vykonávame
na jar, pretoe na komunikáciách ostáva
inertný posypový materiál zo zimných
mesiacov, a na jeseò - kvôli padajúcemu
lístiu. Ako dodala, o probléme tohto
druhu konkrétne na afárikovom námestí
nevedela, ale s¾úbila, e pri najbliej príleitosti situáciu preveria.

Vysoká kvalita za výbornú cenu

zariadené aj nezariadené
na krátkodobé ubytovanie
turistov

SWISS
DESIGN

mentis@gmx.at

SLENDER LIFE - relax, rekondícia
- odstránenie bolestí chrbta
- zlepenie pohyblivosti
- vytvarovanie postavy
- príjemné prostredie a personál
Holíèska ul. 46, Petralka
Tel: 6381 4357, 0907 787 848

Základné koly
v Karlovej Vsi
sa nebudú rui
KARLOVA VES
Starosta Karlovej Vsi Bystrík Hollý
odmietol informácie o ruení èi zatváraní základných kôl v tejto mestskej
èasti a oznaèil ich za poplané. Pod¾a
neho samospráva iba dáva správu
budov do pôvodného stavu.
Pod¾a Hollého jeden stavebný objekt na
Majerníkovej ulici spravovali dvaja vlastníci - tát a obec. Obe koly toti boli
budované spoloène v rámci komplexnej
bytovej výstavby. Kým kola J. A.
Komenského bola dokonèená, kolu A.
Dubèeka postavili len do dvoch tretín a na
jej dostavbu tát u nemal peniaze. V 90.
rokoch ju dokonèila samospráva a pod¾a
zákona patrí obci. Tak vak vznikla zloitá situácia, keï budovy, ktoré boli projektované ako jeden celok so spoloèným
ústredným kúrením, jednotným rozvodom vody a spoloènou výmenníkovou
stanicou, spravovali dvaja vlastníci,
objasnil Hollý. Po transformácii verejnej
správy preli kompetencie v oblasti kolstva na obec a koly budú financované
pod¾a poètu iakov. Tým, e kola J. A.
Komenského sa stala tie obecnou, mestská èas sa vracia k pôvodnému projektu
a koly na Majerníkovej budú jedným
právnym subjektom s jedným zodpovedným vedúcim.
(ver, sita)

Lacný internet
u aj v Bratislave

H¾adáme byty
( 544 30 206

rieená fasáda plní funkciu ochrany
pred slneèným iarením. Pôjde o inteligentnú budovu, prièom zvolené rieenie je podobné ako v prípade fasády
výkovej budovy Národnej banky Slovenska. Pozoruhodnosou sú aj chladené stropy, prièom voda pouitá na chladenie bude pochádza zo studní situovaných pod objektom. K¾ukatý, dvakrát
zahnutý, podlhovastý pôdorys budovy
je daný tým, e kopíruje smerovanie
Tomáikovej ulice a parkoviska so zeleòou, prièom sa cielene vyhýba stromom, ktoré ho obklopujú. Výstavba
tohto zaujímavého objektu by mala by
ukonèená ete v tomto roku.
(lau)
VIZUALIZÁCIA - ¼. Závodný,
D. Priehoda
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I N T E R I É R

Nové
mode
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Centrum Bottova 7, tel.: 02/529 620 35, www.comexin.sk

VÝROBA KOENEJ GALANTÉRIE
Koené kabelky v Aktovky
Pracovné kabele v Pánske etue...

FIREMNÁ PREDAJÒA
Predajòa: Sten B, Jungmannova 8, Petralka

(pri TPD) Po-Pia: 15-18 h

Oslovili sme aj Jozefa Cepeka, riadite¾a
organizácie VEPOS, ktorá má v Starom
Meste okrem iného na starosti údrbu a
opravy komunikácií III. a IVG. triedy.
Máme na starosti 1846 kanalizaèných
vpustí, z toho v historickom jadre 212,
povedal nám. Èistíme ich pravidelne na
jar a na jeseò, najbliie budeme túto èinnos vykonáva v apríli. Historickému
jadru venujeme v tomto smere osobitnú
pozornos, pretoe ho navtevuje ve¾a
¾udí vrátane cudzincov. Podobne ako E.
Uhliariková aj J. Cepek nás ubezpeèil, e
kanalizaèné vpuste na Korze a na Gorkého ulici, na stav ktorých poukázali nai
èitatelia, pracovníci VEPOS-u skontrolujú a v prípade potreby vyèistia. (lau)
NIKEA, s.r.o., Panenská 7, Bratislava
tel.: 0905 490 252, 5441 6184
e-mail: nikea@nikea.sk www.nikea.sk

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.
Na získanie podrobnejích informácií o
tejto zaujímavej slube staèí navtívi
internetovú stránku www.slovanet.sk alebo
zavola na bezplatnú infolinku Slovanetu
0800 111 800.
Kúpim pozemok alebo starý rodinný
dom, najradej v Starom Meste.

ÚÈTOVNÍCTVO

Tel.: 0903 587 889

kompletné vedenie podvojného úètovníctva,
spracovanie DPH, miezd a po daòové priznania
Vaa spokojnos - ná úspech

www.dreistel.com

GALÉRIA ARDAN pokraèuje vo svojej
èinnosti na novej adrese: Dobrovièova 7
(ved¾a hotela Krym).
Pozrie a kúpi si môete originálne
výtvarné diela.
Navtívte nás od 20. marca 2004:
od utorka do piatku: 10.00 - 18.00 h
v sobotu: 10.00 - 16.00 h
telefón: 0905 443 106

Rekontrukcie

DPH, MZDY

h¾adá? you need?

bytov, bytových jadier
a kúpe¾ní do 5 dní
Obklady a dlaby, dovoz materiálu

Z¾avy na materiál 2 - 15%

Tel.: 0907 827 002, 0907 821 377, 0903 892 058
www.jadro-stav.sk e-mail: jadro-stav@jadro-stav.sk
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1. NÁRODNÁ AUKÈNÁ
SPOLOÈNOS, s.r.o.
realitná a aukèná agentúra

alúzie a siete
proti hmyzu

DOMESTICA SR

H¼ADÁ

PRE SVOJICH KLIENTOV
- eny na dlhodobé upratovanie,
domácností a firiem
- monos aj pre ivnostníèky

Predaj:
1-izb.+ ateliér, OV, Palárikova, 38 m2, zv. príz.
1,55 mil. Sk
1,7 mil. Sk
2-izb., OV, Rajèianska, 53m2, 4p., zrek.
2-izb., OV, Raèianska, 5/7, 2x log., 70 m2, výah
2,3 mil. Sk
2-izb., OV, Justièná, 70 m2, pôv., balkón
3 mil. Sk
2-izb., OV, Narcisova, 58m2, 9p., log., parkety
2 mil. Sk
2-izb., OV, pri Justiè. paláci, 70m2, 4p., tehla, balkón 2,72 mil. Sk
2-izb., OV, Ostredky, novost., 64m2, 2x balkón, 1p.
2,75 mil. Sk
2,5-izb., OV., Tabakova, 3p., tehla, 97m2, balkón, pôv. 3,15 mil. Sk
2
3-izb., OV, Azalková, príz., 83m , upr., bezbar. prístup, log. 2,4 mil. Sk
3-izb., OV, Andrusovova, 68m2, 7/12p., log.
1,85 mil. Sk
3-izb., OV, Raèianska, 68m2, 4/12, 3 x log.
2,8 mil. Sk
3,5-izb., OV, Raèianska, 5/7p., tehla, 105 m2, pôv.
3,6 mil. Sk
2
3,5-izb., OV, Heydukova, 103 m , 4/5p., pôv., balk., tehla 4,4 mil. Sk
4-izb., OV, Podzáhradná, 7p., 79m2, zrek., lux., log.
2,4 mil. Sk
4-izb., OV, Praská, mez., 140m2, 4p., klim., nové podkrov. 7,6 mil. Sk
4-izb., OV, Francisciho, 3/5p., tehla, balkón
5,9 mil. Sk
4-izb., OV, Sládkovièova, 1.p., tehla, 137m2, pôv.
6 mil. Sk
4-izb., OV, Petralka, zrek., 80 m2
2,6 mil. Sk
4-izb., OV, Znievska, 80 m2, 2 x balkón, pôv.
2,25 mil. Sk
RD Záh. Ves, 12á, 4 izby, zrek. v r. 1990
3,2 mil. Sk
RD Vrakuòa, 2-podl., novost., 5i, poz. 6á, terasa, gar. 13,5 mil. Sk
RD ulany - kúria, dvojpodl., 3i, poz. 70á, pôv.
3 mil. Sk
2000,- Sk/m2
SP Tomáov, VIS, 3000 m2
Prenájom:
2-gars., Moskovská, zar., zrek., príz.
14 000,- Sk/m.
1-izb., Talichova, 55 m2, lux., nez., novost.
17 000,- Sk/m.
2-izb., Brnianska, zar., zrek., park. vo dvore 16 000,- Sk/m. + E
2-izb., Azovská, zrek., zar., nová kúp. a WC
800,- EUR/m.
2,5-izb., Odborárske nám., hala, balkón
17 000,- Sk/m. + E
3-izb., Sokolská, zar., zrek., tiché prostr., gará
750,- EUR/m.
3-izb., Medená, 100m2, zar., zrek., loggia
1 000,- EUR/m. + E
3,5-izb., Májkova, 87m2, zar./nez., zrek.
18 000,- Sk/m. + E
4-iz., Zámocká, zar., lux., terasa, gará
dohoda
RD Popolná, 7i, nez., pozemok
2 500,- EUR/m.
NP Koická, 30m2, 2 miest. + soc. záz., sam. vstup 8 000,- Sk/m.

Tel.: 6241 1148, fax: 6224 7788
www.domestica.sk
e-mail: domestica@ba.telecom.sk

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

ZNAÈKOVÝ VÝROBOK

* ilustraèné foto

iadajte výrobky oznaèené
touto ochrannou známkou:
SYSTEM

túdio tieniacej techniky, tel./fax: 4446 1349
www.ksystem.sk

www.auto-alba.sk

Poìme spolu, podporíme na‰u ‰kolu
Ako sa darilo zapojeným školám vo februári? (stav za február 2004)
názov školy
1. ZŠ Malokarpatské nám. 1
2. Špec. ZŠ Nevädzová 3
3. Špec. ZŠ Karpatská 1
4. ZŠ Lachova 1
5. ZŠ A. Dubčeka, Majerníkova 62
6. ZŠ Riazanská 75

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

POZNÁVACIE ZÁJAZDY
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
Za krásami vajèiarska
5. -9. 5. 10 100,-Sk
Pobyty na Slovensku - hory, lieèebné kúpele
Exotické zájazdy do celého sveta

zozbieraná suma
26 803 Sk
7 000 Sk
5 000 Sk
20 000 Sk
4 673 Sk
1 461 Sk

priemer na jedného žiaka
95,00 Sk
68,60 Sk
65,80 Sk
43,20 Sk
7,10 Sk
4,20 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!
5292 0585, 5263 5491
coimexair@slovanet.sk

LETENKY NA POÈKANIE
DO CELÉHO SVETA

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

Ďalšie poradie: 7. ZŠ Bieloruská 1; 8. – 29. ZŠ Batkova; Cirkev. ZŠ – NARNIA, Beňadická 38/A; ZŠ Bilíkova; ZŠ Borodáčova;
Evanj. ZŠ Palisády 57; Špec. ZŠ Hálkova; ZŠ Hálova; ZŠ Dr. Hodžu, Palisády – Škarniclova; ZŠ Jarovce, Trnková; ZŠ J. A. Komenského,
Majerníkova 60; ZŠ Kulíškova; ZŠ Ľ. Štúra, Pekníkova; ZŠ Medzilaborecká; ZŠ Nobelovo nám.; ZŠ Odborárska; ZŠ P. Horova;
ZŠ M.C. Sklodowskej; ZŠ Sv. Uršule, Nedbalova; 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:

Reklamný partner:

Mediálni partneri:

Luné lesy
chránia miestni
ochranári
AD: PEÈNIANSKY LES BY SME...
Peèniansky les patrí medzi posledné
zachované zvyky luných lesov na
území Bratislavy. Je vlastne priamym
pokraèovaním súvislého územia luných lesov od Viedne a po tátnu hranicu pri Bratislave, ktoré ochraòuje
rakúsky Národný park Donau-Auen.
Luné lesy sú lesné spoloèenstvá s mimoriadne bohatým poètom rastlinných a ivoèínych druhov. Vznikajú v okolí riek,
ktoré sú vak zároveò aj najintenzívnejie
obývanými oblasami, a tak sú v Európe
u pomerne vzácne. Slovenské luné lesy
tým získavajú celoeurópsky význam,
vláda ich zaradila do celoeurópskej siete
chránených území NATURA 2000. Sú
jedným z posledných útoèísk niektorých
ohrozených - a preto chránených - druhov,
najmä vtákov, ale aj rastlín a hmyzu.
Slovenské dunajské luné lesy - ku ktorým patria aj tie petralské, rusovské a
èunovské - ohrozuje nadmerné rúbanie a
nedisciplinovaní rekreanti, niekedy aj
ve¾ké stavby. V rámci projektu financovaného z programu Európskej únie LIFENature sa o záchranu luhov usiluje Bratislavské regionálne ochranárske zdruenie
(BROZ). Presadzujeme èo najetrnejie
lesné hospodárenie v týchto vzácnych
územiach. Pripravujeme odkúpenie alebo
dlhodobý prenájom zachovalejích èastí
luných lesov do náho vlastníctva, aby
sme ich ochránili najmä pred drastickým
rúbaním. Spolupracujeme pritom s rakúskym Národným parkom Donau-Auen a
Správou Chránenej krajinnej oblasti
Dunajské luhy. Nedávno sa nám podarilo
presadi rozírenie Prírodnej rezervácie
Gajc na ¾avom brehu Dunaja pri Podunajských Biskupiciach a vyhlásenie
nového Chráneného areálu Chorvátske
rameno v Petralke. Pracujeme na tom,
aby zákon èoskoro ochránil aj ïalie hodnotné územia v okolí Bratislavy, vrátane
Peènianskeho lesa a Starého hája.
Aj my sa v luných lesoch stretávame s
èiernymi skládkami, odpadkami, nièením prírody, nezodpovednými motoristami, rekreantmi... Tu si pár ochranárov
nepomôe, tieto problémy si vyadujú
zodpovedný prístup vetkých milovníkov prírody. Pri ve¾kých stavebných projektoch je zas ve¾mi dôleité, aby sa
verejnos sama zapojila do pripomienkového konania. Bez podpory a aktivity
samotných Bratislavèanov sú v takýchto
prípadoch aj ochranári bezmocní.
Martin Valentoviè, BROZ

Mesto Bratislava
dáva na známos
Navrhovate¾ SLOVAK - SOL, s.r.o., Bratislava
predloil zámer

Bytový dom BLACK & WHITE Blok C, Rozvodná ulica,
Bratislava - Nové Mesto

Do zámeru je moné nahliadnu v dòoch od 18. 3.
do 8. 4. 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, Námestie ¼. túra 1, 812 35 Bratislava do 5 týdòov od doby, keï bola o zámere
informovaná, najneskôr vak do 6 týdòov od doruèenia zámeru (23. 4. 2004).
Miestom realizácie zámeru je pozemok nachádzajúci sa medzi ulicami Rozvodná a Magurská, v MÈ
Bratislava-Nové Mesto, k.ú. Vinohrady. Úèelom
navrhovaného zámeru je vybudovanie bytového
domu s deviatimi nadzemnými a tromi podzemnými podlaiami. Súèasou zámeru je 69 garáových
státí v troch podzemných podlaiach objektu a 16
vonkajích parkovacích státí.
Predpokladaný termín zaèatia a ukonèenia èinnosti: cca 2004 - cca 2005

V Bratislave má pod¾a magistrátu mesta
budúcnos ko¾ajová hromadná doprava
BRATISLAVA
Nosný dopravný systém mesta by mal
by zaloený na ko¾ajovej doprave,
nie vak na metre, ale na rýchlej elektrièke. Táto alternatíva má v doh¾adnom èase vyriei problémy Petralky
i iných mestských èastí.
Ako nám povedal námestník primátora
Karol Kolada, pod¾a pentlogramu zaaenia dopravnej siete pre rok 2030 je zo
túdie spoloènosti Dopravoprojekt zrejmé, e moderné viacèlánkové elektrièky
bez problémov zvládnu zaaenie troch
ranných pièkových hodín z Petralky.
Aj preto, lebo cesty z Petralky do
západnej èasti mesta sa budú zväèa realizova autobusovou dopravou cez most
Lafranconi a èas ciest do východnej
èasti mesta cez Prístavný most. O tom,
e elektrièka môe spåòa najvyie

poiadavky na rýchlu a pohodlnú prepravu, sa pod¾a jeho slov mono presvedèi v mestách, kde sú u nieko¾ko
rokov v prevádzke moderné rýchle elektrièky s preferenciou jazdy (napríklad
Amsterdam, Bazilej, Düsseldorf, Erfurt,
a ïalích asi 80 európskych miest).
Problém Petralky a jej dopravy pod¾a
K. Koladu spoèíva predovetkým v tom,
e verejná doprava je v súèasnosti neekologická a e namiesto kapacitného
ko¾ajového systému vedeného stredom
Petralky, okolo ktorého sa Petralka
mala urbanizova, urbanizuje sa pozdå
vybudovaných rýchlostných komunikácií (Einsteinova, Panónska), èo prináa
ve¾ké problémy a nelogickú obsluhu
územia MHD s ve¾kou neefektívnosou.
Samozrejme, Bratislava, to nie je len
Petralka - problémy s dopravou sú aj v

iných mestských èastiach, napríklad v
Karlovej Vsi èi v Dúbravke v západnej
èasti mesta, ale netreba zabúda ani na
jeho východnú èas. Nezabúdame ani
na ïalie èasti miesta, uviedol K.
Kolada. Dostavba dia¾nièného úseku
Lamaèská cesta - Staré Grunty s tunelom Sitiny na prelome rokov 2006 a
2007, ako aj dia¾nièného úseku Prístavný most - Viedenská cesta znaène
od¾ahèí zaaenie Karloveskej radiály.
U v tomto roku mesto zaèína s budovaním stavieb na Karloveskej radiále,
ktoré zabezpeèia preferenciu elektrièkovej dopravy a skrátenie cestovného
èasu. Paralelne s petralským ko¾ajovým úsekom má mesto v pláne budovanie stavieb na Vajnorskej a Ruinovskej
radiále pre preferenciu elektrièkovej
dopravy.
(lau)

V hre o nosný dopravný systém mesta
bol aj eleznièný variant s tunelom
BRATISLAVA
Jedným z variantov rieenia nosného
dopravného systému, ktoré vlani
posudzovalo vedenie mesta, rátalo s
vyuitím kapacít elezníc SR. Zaujímali sme sa o dôvody, pre ktoré sa
mesto nakoniec rozhodlo inak.
Pripomeòme, e odborné tímy v priebehu minulého roku vypracovali pre mesto
Bratislava 8 túdií, v ktorých prezentovali svoje názory na rieenie nosného systému MHD. Jedna zo túdií navrhovala
ako rieenie nosného systému vybudovanie elezniènej stanice Filiálka a jej prepojenie podzemnou eleznicou v tuneli
so elezniènou stanicou Petralka na
Kopèianskej ulici. Mesto túto alternatívu neodmietlo, uvádza sa vo vyjadrení,
Cestovná agentúra

Streènianska 12, 851 05 Bratislava
tel./fax: 6381 4448, 0905 746 412
www.helga-slovakia.com helga@netax.sk

ZÁJAZDY NA VÝSTAVY KVETÍN,
CIBUÅOVÍN a SKALNIÈIEK

Tuln (Praskac, Starkl), Viedeò, Praha, Brno a iné.
AUTODOPRAVA mikrobusmi, minibusmi, autobusmi
UBYTOVANIE na Slovensku a v Prahe.

KURZ OPATROVANIA
Máte doma leiaceho pacienta?

Chcete sa nauèi správne sa o neho stara?
Organizujeme krátke kurzy kde Vás nauèíme
efektívne opatrova Vaich blízkych.

Prihláky na tel. è. 6224 7398

Mesto Bratislava
dáva na známos
Navrhovate¾ INTERFINANCE PLUS, a.s.,
Bratislava predloil zámer

Polyfunkèný objekt
"INGSTEEL" Tomáikova Trebiovská ulica, Bratislava

Do zámeru je moné nahliadnu v dòoch od 19. 3.
do 13. 4. 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, Námestie ¼. túra 1, 812 35 Bratislava do 5 týdòov od doby, keï bola o zámere
informovaná, najneskôr vak do 6 týdòov od doruèenia zámeru (27. 4. 2004).
Miestom realizácie zámeru je pozemok s parc.
èíslom 15623/10, ohranièený ulicami Tomáikova a Trebiovská, v MÈ a k.ú. Bratislava-Ruinov,
územný obvod Bratislava II. Úèelom navrhovaného zámeru je posúdenie predmetnej stavby na
ivotné prostredie s dôrazom na èinnosti: podzemné garáe, odber a umelé dopåòanie podzemných vôd prostredníctvom vertikálnych hydrogeologických vrtov. Predpokladaný termín zaèatia
a ukonèenia èinnosti: 09/2003 - 09/2004

ktoré nám poskytol hovorca primátora
Milan Vajda. Podobne ako vetkých 7
ostatných ju podrobne pretudovalo. Zistilo sa, e vyuitie tejto trate pre MHD by
predstavovalo iba 8 percent potrebných
prepravných výkonov z Petralky. Trasa
tejto trate nemá oporu v územnom pláne
mesta a jej zapracovanie by si vyadovalo zmenu územného plánu a ïalí èas
navye.
Ako dodal, pri rokovaniach s ministerstvom dopravy, pôt a telekomunikácií a
eleznicami SR sa zistilo, e tento tunelový variant sa tuduje ako ïaleký
výh¾ad zatia¾ bez reálneho finanèného
krytia. M. Vajda tie pripomenul, e k
výstavbe elezniènej stanice Filiálka je
dlhodobo negatívne stanovisko samo-

správy mestskej èasti Nové Mesto, ktoré
sa v najbliích troch rokoch urèite
nezmení. Pod¾a predstáv mestskej èasti
Bratislava - Nové Mesto by toti v priestore, kde sa dnes nachádza eleznièná
stanica Filiálka, malo v budúcnosti
vyrás nové centrum Bratislavy s polyfunkènými a obytnými domami a parkovou zeleòou, eleznica by tu vôbec
nemala by. Zároveò nie je moné, aby
mesto z daní obèanov Bratislavy investovalo do stavieb SR, zdôraznil Vajda.
Ak sa SR podarí zrealizova takúto
investíciu, mesto by vyuívalo túto
dopravnú cestu pre MHD formou prenájmu pre vozidlá, ktoré by boli na tento
úèel zakúpené. V súèasnosti je to vak
málo pravdepodobné.
(lau)

VÝUÈBA TENISU

Upratovacia firma prijme

s kvalifikovanými trénermi
pre zaèiatoèníkov, pokroèilých
a súaných hráèov

info: 0908 752 048

UPRATOVAÈKY
na upratovanie administratívnych
priestorov na území Bratislavy

(

6224 3068

PECIALIZOVANÁ VIDEOPOIÈOVÒA

PRIVAT GOLD VIDEO CLUB
P O  I È I AVA M E V H S, DV D ;
V I D E O KA B Í N KY ; P R E DA J
V S T U P O D 1 8 R O KOV
SEBERÍNIHO 14, BA - NS KOCKA;
PRIBIOVA 47, BA - DD
Po - So: 10.00 - 21.00, Ne: 14.00 - 21.00

Mesto Bratislava
dáva na známos

Cenník reklamy

nájdete aj na internete
www.bratislavskenoviny.sk

Mesto Bratislava
dáva na známos

Navrhovate¾ S.O.F. HERCEG, s.r.o., Bratislava
predloil zámer

Navrhovate¾ Eurecs & Partners, a.s., Bratislava
predloil zámer

Do zámeru je moné nahliadnu v dòoch od 19. 3.
do 13. 4. 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, Námestie ¼. túra 1, 812 35 Bratislava do
5 týdòov od doby, keï bola o zámere informovaná, najneskôr vak do 6 týdòov od doruèenia
zámeru (27. 4. 2004).
Miestom realizácie zámeru je pozemok s parc. èíslom 4797 na Sliaèskej ulici v MÈ Bratislava-Nové
Mesto, k.ú. Vinohrady, územný obvod Bratislava
III. Úèelom navrhovaného zámeru je výstavba 6
podlaného polyfunkèného objektu s dvomi podzemnými a tyrmi nadzemnými podlaiami. V podzemných podlaiach budú situované najmä garáe, na 1. nadzemnom podlaí budú obchodné priestory a kancelárie, na ostatných podlaiach budú
byty. Predpokladaný termín zaèatia a ukonèenia
èinnosti: 07/2004 - 01/2006

Do zámeru je moné nahliadnu v dòoch od 9. 3.
do 30. 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, Námestie ¼. túra è. 1, 812 35 Bratislava do 5 týdòov od doby, keï bola o zámere
informovaná, najneskôr vak do 6 týdòov od
doruèenia zámeru (14. 4. 2004).
Miestom realizácie zámeru sú pozemky s parc.
èíslami 13601/83, 13601/86, 13601/87,
13601/78, 13601/79, na Vajnorskej ulici (v blízkosti kriovatky Vajnorská - Magnetová), v MÈ a
k.ú. Bratislava-Nové Mesto, okres Bratislava III.
Úèelom navrhovaného zámeru je výstavba
obchodného a skladového areálu, ktorý bude
súèasou obchodno-skladového komplexu na Vajnorskej ulici.
Predpokladaný termín zaèatia a ukonèenia èinnosti: 05/2004 - 12/2005

Polyfunkèný objekt,
Sliaèska ulica, BA-Nové Mesto

Obchodný a skladový areál
Vajnorská ulica, Bratislava

V Devíne majú
nové kultúrne
centrum
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DEVÍN
Hlavné mesto má nové kultúrne centrum, Rytiersky dom v Dome kultúry v
Devíne. Ako informoval nový prevádzkovate¾ Domu kultúry Martin
Sarva, prvé akcie pokrstia priestory
Rytierskeho domu 26. a 27. marca.
V Rytierskom dome na Rytierskej ulici
sa Bratislavèania môu tei na ivé tancovaèky, kabaretné a zábavné programy,
obnovené premiéry zaujímavých slovenských filmov, tematické filmové víkendy, detské predstavenia a premietanie
rozprávok. V Rytierskom dome sa môe
spolu zabáva takmer tristo divákov, k
dispozícii je aj salónik a retaurácia.
V súèasnosti prevádzkovatelia rekontruujú technické vybavenie a zákulisie vrátane divadelnej techniky.
(sita)

Mesto Bratislava
dáva na známos
Ministerstvo ivotného prostredia SR
po ukonèení zisovacieho konania rozhodlo,
e navrhovaná èinnos

Podzemná parkovacia gará 138 miest v administratívnej
budove Raèianske mýto novostavba
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.

Mesto Bratislava
dáva na známos
Navrhovate¾ Murexin Austrotherm, s.r.o.,
Bratislava predloil zámer

Rozírenie výrobnoskladového
areálu Magnetovej 11

Do zámeru je moné nahliadnu v dòoch od 18. 3.
do 8. 4. 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, Námestie ¼. túra 1, 812 35 Bratislava do
5 týdòov od doby, keï bola o zámere informovaná, najneskôr vak do 6 týdòov od doruèenia
zámeru (23. 4. 2004).
Miestom realizácie zámeru je pozemok s parc.èíslami 13625/77, 13625/126, 13625/96, ktorý je
vo vlastníctve navrhovate¾a, na Magnetovej ulici, v
MÈ a k.ú. Bratislava-Nové Mesto. Úèelom navrhovaného zámeru je vybudovanie skladovej haly na
polystyrén.
Predpokladaný termín zaèatia a ukonèenia èinnosti: druhá polovica 2004 - leto 2005

Mesto Bratislava
dáva na známos
Navrhovate¾ Pro Wood, a.s., Borská 6,
Bratislava predloil zámer

Rekontrukcia a dobudovanie
lyiarskeho strediska
Slalomka - Panský les

Do zámeru je moné nahliadnu v dòoch od 18. 3.
do 8. 4. 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, Námestie ¼. túra 1, 812 35 Bratislava do
5 týdòov od doby, keï bola o zámere informovaná, najneskôr vak do 6 týdòov od doruèenia
zámeru (23. 4. 2004).
Miesto realizácie zámeru sa nachádza na pozemku s parc. èíslami 6109/11,12, 6110/3,4,19,20,
na východnom okraji Malých Karpát v MÈ a k.ú.
Bratislava-Raèa, lokalita Panský les. Úèelom navrhovaného zámeru je rekontrukcia a dobudovanie
jestvujúceho, ale v súèasnosti nefunkèného lyiarskeho areálu. Navrhovaný lyiarsky areál bude
pozostáva z dvoch lyiarskych vlekov, s nimi súvisiacich zjazdových tratí, zasneovacieho systému,
bufetu a retaurácie.
Predpokladaný termín zaèatia a ukonèenia èinnosti: 8/ 2004 - 11/ 2005

Bratislavèania
u darovali
50-tisíc korún
BRATISLAVA
¼udí, ktorým Bratislava prirástla k
srdcu a chcú prispie k jej podpore,
pribúda. Do novej iniciatívy Komunitnej nadácie Bratislava, o ktorej sme
písali v minulom èísle, sa zapojili u
viacerí obyvatelia.
Suma, ktorú darovali do Klubu darcov
predstavuje zatia¾ 50 000 korún. Ako
hovorí jeden z jeho èlenov, Peter Fecko:
Myslím si, e kadý z nás Bratislavèanov by mal ma aspoò trochu snahy
pomôc námu mestu a jeho obyvate¾om. Èlenom Klubu darcov sa stala aj
redakcia Bratislavských novín. Vïaka
získaným financiám sa podarí podpori
pekné projekty Bratislavèanov. O tom,
ktoré to budú, rozhodnú samotní darcovia. Viac informácií nájdete aj na
www.komunitnenadacie.sk alebo na
telefónnych èíslach 5441 9995 a 0905
217 973.
(dd)

Sluby pracoviska Front office doteraz
vyuilo takmer sedemnástisíc obèanov
BRATISLAVA
Pol roka je otvorené verejné stránkové
pracovisko Sluby obèanom - Front
office na bratislavskom magistráte. Za
es mesiacov tu zaregistrovali 16 934
dopytov a výkonov.
Obèania sa najèastejie pýtajú na odpredaj pozemkov pod drustevnými domami, nájomné za byty, mestskú hromadnú
dopravu a zmeny vplyvom výstavby piateho mosta cez Dunaj a retitúcie. Zaujímajú sa o sociálne poradenstvo, ubytovòu
Fortuna a Kopèany, o cestnú svetelnú signalizáciu, umiestnenie reklamných panelov na cestách, chodníkoch a cestnej zeleni, verejné osvetlenie, nedostatky na
komunikáciách a projekty k malému
zdroju zneèistenia. Otázky sa týkali aj
ú¾av na poplatkoch za odpad, zníenia
poètu nádob, projektov na pripomienkovanie vplyvov na ivotné prostredie
(EIA), územnoplánovacej informácie,
osvedèovania listín a podpisov, materiá-

lov z mestského zastupite¾stva, veobecne záväzných nariadení, matriky, rodných
listov, trvalých pobytov, ve¾vyslanectiev,
ulíc atï.
Obyvatelia si najèastejie podávajú iadosti na kúpu pozemku, bytu, iadosti o
nájomné byty, stanoviská k stavebnému
povoleniu, iadosti o vjazd do peej zóny,
vjazd na eleznú studienku, umiestnenie
reklamy, rozkopávkové povolenia, zaujatie verejného priestranstva, iadosti o
sociálne ubytovanie v zariadeniach Fortuna a Kopèianska, ambulantný predaj a
podobne. Formou mailu pracovníci Sluieb obèanom dostávajú otázky z cudziny
na vyh¾adávanie príbuzných a známych
ijúcich v Bratislave, mnostvo otázok na
tátnu správu, vyh¾adávajú kontakty na
rôzne banky poisovne, ministerstvá,
rôzne intitúcie, koly, ve¾vyslanectvá,
obecné úrady na celom Slovensku. Obèania sa pýtajú, kde parkova v Bratislave,
kde sa nachádzajú rôzne ulice, sobáne

Koa s visaèkou

DOPREDAJ

- garáové stánia

teamplast s.r.o.
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Poboèka:

Jarná
zľava
- 10%

Farebná stálosť
Vysoká tepelná izolácia
Vysoká trvanlivosť
5-komorový systém

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

k ≥ 0,9 W/m2K

S VÝVINOVÝMI PORUCHAMI
UÈENIA A REÈI.
Tel.: 0902 825 732

Bratislava, Nedbalova 10
tel. 02 / 54 43 55 65, 54 43 55 75
paxtour@paxtour.sk
www.paxtour.sk
Ve¾ká noc v Kaprune
9. 4. - 12. 4. 4.790.Holandsko (BNJ)
20. 4. - 25. 4. 11.990.Zámky na Loire (BNJ)
3. 5. - 9. 5. 13.790.Egypt 6 dní po Nile
16. 5. - 29. 5. 33.490.Londýn (BNJ)
9. 5. - 15. 5. 18.290.Parí (BNJ)
12. 5. - 17. 5. 10.890.Rím
16. 5. - 20. 5. 6.790.Salzburg (BNJ)
20. 5. - 23. 5. 6.490.Sicília
22. 5. - 30. 5. 14.790.Bavorské zámky (BNJ) 28. 5. - 30. 5. 5.290.Okruh Talianskom (BNJ) 5. 6. - 12. 6. 15.490.Parí
3. 6. - 7. 6.
6.890.Londýn pre mladých
6. 6. - 12. 6. 12.490.vajèiarsko (BNJ)
8. 6. - 12. 6. 9.990.Východné Èechy (BNJ) 11. 6. - 13. 6. 2.490.Ve¾ká Noc v Ríme
8. 4. - 12. 4. 4.990.Mariazell
1. 5. a 5. 6.
590.Mariazell - pú národov
22. 5.
590.* BNJ - bez noèných jázd v autobuse

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:
Údolná - dvojgars., zar., 40 m2, zrekontr., 1.p./4, dobré parkovanie 13.000 Sk
Budatínska - 2-garsónka, nez., 54 m2, 8. posch., zrekontr., 2x balkón 10.000 Sk
Párièkova - 2 i., zar., 60 m2, pôv. stav, 4.p./5, výah, balkón, starí náb. 12.000 Sk
Lazaretská - 2 i. , nez., 80 m2, pôv. stav, vyma¾ovaný, príz., aj na kanc. 15.000 Sk
Beòadická - 3 i., nez., 74 m2, kompl. zrek., 1.p./12, 2x balk., roh. vaòa 14.000 Sk
Slávièie údolie - 4 i., zar., 100 m2, udriavaný, log., gar., 4.p./4, bez vý. 650 EUR
16.000 Sk
BA V. - 4 i. nezar. byt, 86 m2, po rekontrukcii
Líèie údolie - 5 i. zar., 151 m2, novost., vila, 2x gar., balk., záhr., 1.p. 1.850 EUR
2
ulekova - 1 kancelária, 23 m , príz. obyt. domu, zrek., zar. al. nezar. 10.000 Sk
Grosslingová - kanc. v zrek. pamiat. budove, 500 m2, PC sie 123 EUR/m2/rok
Predaj:
Medveïovej - 2 i., OV, 52 m2, lux. zrek., 5.p./12, nový náb.+spotr.
2,07 mil.
Belinského - 3 i., OV, 72 m2, log., zrek., 8.p./8, nová kuch. linka, aj úver 2,2 mil.
2
2
Svätý Jur - stav. poz., 4700 m , vetky IS, írka 30 m , len v celku 1.900 Sk/m2
Grosslingová - kanc. priestory, 65 m2, zníené prízemie
2,8 mil.

Váení klienti

Prvej doplnkovej dôchodkovej
poisovne TATRY-SYMPATIA,
VSP Tatry, a.s., správca Prvej doplnkovej
dôchodkovej poisovne TATRY-SYMPATIA
oznamuje, e regionálne riadite¾stvo a
pracovisko Bratislava na Miletièovej ulici
è. 40, sa sahuje a od 1. apríla t. r. bude
poskytova klientom sluby a kompletný
servis na novej adrese:
VSP Tatry, a.s.
Regionálne riadite¾stvo Bratislava
Trnavská cesta 50
821 02 Bratislava

DAEWOO sa oplatí
• 3 roky havarijné poistenie alebo autorádio s CD prehrávačom zadarmo
(pri kúpe cez GMAC leasing, platí pre modely Matiz a Kalos)

• poistenie a leasing priamo v predajni, splátky už od 2 089 Sk/mesiac
(5- ročný leasing) odpredajná cena len 1 785 Sk
• 3 roky asistenčné služby Daewoo Euroservis zadarmo
• výkup ojazdených vozidiel
• servis s kompletným rozsahom poskytovaných služieb
• garancia kvality General Motors
www.gmdaewoo.sk

FANCAR s.r.o.

PECIÁLNO-PEDAGOGICKÁ
PORADÒA PRE DETI

140 000,- Sk vrátane DPH a ceny pozemku

Kontakt: 0903 251 034
Sídlo:

Ponúkame Vám riešenie

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

BRATISLAVA
Komunitná nadácia Bratislava otvorila svoje ïalie grantové kolo. Bratislavèania tak majú monos poiada
o finanèný príspevok na realizáciu
svojich aktivít.
Podporované budú menie projekty z viacerých oblastí (sídliská, oivenie atmosféry starej Bratislavy, umenie, mladí ¾udia a
pod.). Úspené minuloroèné kolo vetkých
presvedèilo, e Bratislavèania majú ve¾a
dobrých nápadov a záleí im na tom, kde a
ako ijú. Nadácia podporila 15 projektov
sumou 137 170 korún. Podporené aktivity
sa realizovali celý minulý rok a zili sa pri
nich ve¾kí i malí Bratislavèania.
Finanèný príspevok môe získa ktoko¾vek, iados je vak potrebné konzultova.
Uzávierka je v piatok 8. apríla 2004 o
14.00. Viac informácií získate na telefónnom èísle 5441 9995, na daniela@knb.sk
alebo www.komunitnanadacia.sk. (dd)

posledných vo¾ných garáových stání
v novostavbe na ustekovej ulici v Petralke

Nájdete nás v Auparku na 1. posch. pri Panta Rhei a v Royko pasái na Obchodnej 22

K

Komunitná
nadácia podporí
nové projekty

SÚKROMNÁ

EURO BUILDING, a.s.
Bratislava

NOVÁ Á
JARN KCIA
KOLE
O

siene, ako uzatvori manelstvo s cudzincom alebo v cudzine, kde a kto vystaví
duplikáty dokladov, kde je evidencia obyvate¾ov, kde hlási trvalý pobyt, kde sa
vybavujú rôzne doklady atï. Od januára
sú pracovníci Sluieb obèanom zavalení
iadosami o informácie o úradoch tátnej správy. Dodnes prácne vyh¾adávajú
kontakty na novoutvorené krajské a
obvodné úrady, zisujú, kde sídlia. Nie
vetky sú u presahované, situácia sa
stále mení, ani ministerstvá nemajú na
svojich webových stránkach kompletné
informácie, chýbajú kontakty, telefónne
èísla a podobne.
Pracovisko Sluby obèanom bolo otvorené 17. septembra 2003. Jeho zriadením
vedenie mesta sledovalo záujem obèanov,
aby pri vybavovaní svojich záleitostí
nali celú potrebnú agendu na jednom
mieste. Front office sídli na prízemí novej
budovy magistrátu na Primaciálnom
námestí 1.
(brn)
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Tomášikova 28, 821 01 Bratislava,
tel./fax: 02/482 72 212, 282, 311, e-mail: fancar@tecton.sk
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LK DREVOX

* predaj * montá * servis

DVERE

l interiérové
l exteriérové
l zárubne
Aj na sp
látky
l vhodné aj
do panelákov
Aj pre
l z masívu,
nároèných!
l s prírodnou dýhou
l kovania COBRA
l rôzne povrchové
l eurosmrek, meranti
+ 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
www.lk-drevox.sk

výkonné a úsporné motory 1,2i SOHC (72 k),
1,4i SOHC (83 k) a 1,4i DOHC (94 k)
priestranný interiér, variabilný batožinový priestor
atraktívny taliansky dizajn
mimoriadne nízke prevádzkové náklady

infolinka: 0800 102 702

Daewoo Kalos 5dv. Hatchback od 289 000 Sk
Daewoo Kalos 4dv. Sedan od 296 900 Sk (ceny uvedené po zľave)

Člen skupiny General Motors

Spomienky
na niekdajiu
Valonskú ulicu IV.
Ïalím, na koho si dodnes s úctou spomínam, bol Gejza báèi. Mal ve¾mi
dobrý vzah k nám, deom. Takisto mal
pochopenie pre nae malé ibalstvá. Bol
ve¾mi zruèný remeselník a mnohému
nás nauèil. Urobili sme si káry z kusa
laty. Ako kolesá nám poslúili vyradené
gulièkové loiská. Robilo to pekelný
hluk. Hlavné vak bolo, e sme sa vozili.
Gejza báèi chodil s nami na Kalváriu obera lipový kvet. Najskôr bolo treba ís za
pánom farárom, ktorý nám dal povolenie
na zber lipového kvetu. Kde boli haluze
vyie od zeme, Gejza báèi nás na prvú
vyzdvihol. My sme oberali v korune stromu a on zo zeme, èo doèiahol. Po príchode domov sa dal kvet na papier a suil.
Celý dvor rozvoniaval. Mali sme èaj na
celú zimu.
V zime sa kúrilo drevom a uhlím. Kus
dreva alebo uhlia nájdeného na ulici sa
hneï odniesol domov. Valonskú ulicu s
Mýtnou spájala Dunstová ulica. Na rohu
Dunstovej a Mýtnej ulice mal debnársku
dielòu pán Kropitz. Vyrábal tam sudy na
víno, pivo, ocot. Dlhé kmene stromov
potrebných na výrobu dosák skladoval na
Firnáli. S povolením pána Kropitza sme
tam chodili olupova kôru. Doma sme ju
suili. Vysuená ve¾mi dobre horela a dávala teplo. Bolo to výhodné pre obe strany. Nám bolo teplo a on nemusel plati zamestnanca na ich olúpanie. Mali sme
vytypované miesta, kam sme chodili na
hax. Boli to miesta v okolí Krínej a ancovej ulice, kde z naloených vagónov pri
natriasaní popadalo uhlie. Toto sme
pozbierali a zaniesli domov. Na Vazovovej ulici predával uhlie a drevo pán Dax.
Odtia¾ sme ho nosili domov vo vreciach.
Bolo to asi 200 - 300 metrov.
Jar, to bola hlavne Ve¾ká noc, na ktorú sme
sa teili. Zámonejie deti chodili polieva
s voòavkou. Mne mama zarobila mydlovú
vodu do f¾atièky od lieku. Miesto zátky
dala kúsok plátna, ktoré poprepichovala
ihlou. Keï plátno navlhlo, diery sa upchali a niè z nich netieklo. Niekedy, z prílinej
horlivosti, som dal aj f¾aou po hlave.
Dos, dos, u staèí, krièala pani. Vtedy
som dostal najviac vajec. Niektoré popraskané boli zvnútra zafarbené. Hlavne, e
bol alúdok plný. Bol som tíhly chlapec,
ale v ten deò som mal alúdok ako zápasník sumo. Keï sa oteplilo, chodievali po
Valonskej ulici zmrzlinári Dabiroviè,
Sadikoviè a ïalí. Tlaèili pred sebou
káru (drevenú) a zvonili zvonèekom.
Rudo Pinïák a Karol Menschy,
Valonská ulica 26
(pokraèovanie v nasledujúcom vydaní)

Grófsky palác býval klenotom v ulici
Najzanedbanejím objektom túrovej
ulice je dnes ¾achtický palác, ktorý
bol v èase jej vzniku jej klenotom.
Ulica vznikla v súvislosti s výstavbou
prvého stabilného mosta na Dunaji
(1890 - 91) rozírením starej krivolakej a úzkej ulièky medzi záhradami.
Pomenovali ju Barossovou na poèes
vtedajieho uhorského ministra, ktorému
mesto vïaèilo za pomoc pri rozhodnutí
vlády most postavi. Pozdå ulice vznikol rad nájomných metianskych domov.
Medzi nimi si dal postavi mestský palác
gróf Vidor Csáky, ktorý väèinu roku s
rodinou il na svojich majetkoch na Spii
alebo vo Viedni a v Budapeti. Projekt
vypracoval viedenský architekt Heinrich
Adam, a palác pod¾a jeho projektu
postavil tunají stavebný podnikate¾

Pamätníci histórie
Ludwig Eremit. Reprezentaèné priestory
paláca a byt grófskej rodiny bol na druhom poschodí. Na prieèelí je zdôraznený
balkónom s umelecky kovaným zábradlím medzi dvojicami ståpov, ktoré nesú
rozoklaný segmentový tít. V títe je
umiestnený spoloèný znak manelov pod
grófskou korunou. V¾avo (z heraldického h¾adiska vpravo) je umiestnený znak
rodiny Csákyovcov, ved¾a neho znak
manelky grófa Csákyho Anny z rodiny
grófov Normann-Ehrenfels. Ich spojený
monogram VCA je ústredným motívom
zábradlia balkóna. Palác mal u v èase
svojho vzniku zavedený vodovod, plyn,
elektrinu a ústredné kúrenie. Sály na

hlavnom podlaí boli navzájom prepojené zasúvacími dverami, hala bez okien
medzi nimi bola osvetlená cez sklenenú
strechu s ma¾ovanými sklenenými tabu¾kami. Schodite a reprezentaèné miestnosti boli vyzdobené nádhernými tukatúrami.
Pôvodný nábytok ani dekoratívne umelecké diela sa v paláci nezachovali, èas
výzdoby preila druhú svetovú vojnu
(keï bol palác v majetku firmy Baa),
ale vyuívanie objektu ako sídla polikliniky po druhej svetovej vojne znamenalo
necitlivé zásahy do interiérov. koda e
sa palác po roku 1990 nestal sídlom niektorého zastupite¾ského úradu. Urèite by
dnes na túrovej ulici nestrail.
tefan Holèík
FOTO - Oto Limpus

Metianske domy ustúpili obchodu Baa
Keï sa pred rokom 1930 zaèala pripravova stavba obchodného domu
firmy Baa, vyvolalo to v meste,
najmä medzi pôvodnými obyvate¾mi,
oprávnený odpor. Na mieste nízkych
domov, ktorým vládla Michalská
vea, mal vzniknú obrovský blok celý
pokrytý sklom.
Vea mestskej brány by mala by, pod¾a
pôvodného projektu, zo strany Suchého
mýta úplne zakrytá novostavbou. Kritické stanovisko proti projektu architekta
Karfíka sa objavilo dokonca v odbornom
èasopise architektov, ktorý vychádzal v
Berlíne. Architekt projekt prepracoval
pod¾a poiadaviek mestského stavebné-

Spomienkový album
ho úradu. Èas pri Michalskom moste
zníil tak, aby bol poh¾ad na dominantnú
veu zachovaný. Mesto získalo novú
avantgardnú architektúru, súèasne vak
prilo o historickú pamiatku. Zbúrali
barokový dom na predmostí, typický
svojimi strechami a vysokým títom. Zo
strany mestskej priekopy bol o dve
podlaia vyí, jeho prízemie na dne priekopy bolo rieené ako arkádová chodba.
V 80. rokoch 19. storoèia pristavali k
pôvodnému domu do priekopy pavilónový objekt, ktorý na vysokej otvorenej

ståpovej hale niesol vo výke tretieho
nadzemného podlaia (zo strany námestia to bolo prízemie) zasklenú verandu a
nad òou otvorenú terasu.
Prístavba obchodného domu bola pravdepodobne dielom stavebnej firmy Kittler a Grazl. Nová budova Baovho
obchodného domu repektovala rozmery stredovekej priekopy. A pri socialistickej prestavbe v 80. rokoch do priekopy neetrne vstavali ïalie schodite. V
rámci práve trvajúcej rekontrukcie
objektu by bolo vhodné dodatoène pristavané schodite odstráni.
tefan Holèík
FOTO - archív a Oto Limpus
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1974: Obnovili
sme tradíciu
ibaèiek
Polstoroèie s Bratislavou
Abstinenti sa pokúajú znepríjemni alkoholikom ivot. Alkoholické nápoje sa tohto
roku zaèínajú predáva a po desiatej ráno.
V obchodoch sú ráno búrlivé debaty. V plesovej sezóne sa zaèínajú dia èudné veci:
manelka Vlada Bednára zlomila odpor
svojho manela k plesom a ja nevychádzam
z údivu: na reprezentaènom plese v hoteli
Devín sa objavuje Vlado v dvojradovom
obleku! ena mu ho dala ui peciálne na
ples! So Slovenskom sa nieèo deje! Labudovi sa narodil druhý syn a Èálik dostal nový
byt a na Podvorniciach! li sme ho oslávi
rovno z prvomájového sprievodu. Z
Podvorníc sme sa vrátili a 3. mája...
V Prahe toho roku umrel Marvan aj Libíèek. V
Bratislave nás opustila vynikajúca mladá
hereèka Elena Zvaríková-Pappová. V Paríi
umiera ob¾úbený taliansky herec a reisér Vittorio de Sica. Po WATERGATE v USA odstupuje Nixon a nastupuje Ford. Na burèiak chodíme k vdove Adele do Raèe. V roku 1974
som sa pýtal domácich, kto vetko je dolu v
pivnici. Pri prei stál v slabuèkom svetle iarovky èlovek s vyhrnutými rukávmi a hrabal
sa v treèorine. Z preu tiekol do kade mut.
Ten èlovek sa volal Alexander Dubèek a mal
som tú èes s ním v kuchyni predebatova noc.
Budete sa èudova, ale politizovali sme! Bol
presvedèený, e vetkému sú na vine novinári.
Za rannej zory sme li domov elektrièkou.
S kamarátom Landovským som zaloil
súkromnú firmu: za pädesiat korún sme chodili robi svedkov po svadbách. To by ste sa
èudovali, kde vade sme popodpisovaní na
svadobných listinách! V Bratislave sa objavuje sovietsky hudobný skladate¾ marijskej
národnosti. Marijcov je milión, patria k
Ugrofínom a ijú pod Kaukazom. Andrej
Epaj skomponoval operetu SVADBY Z
KLOBÚKA. Uviedli sme ju na Novej scéne
a vetci sme tancovali a spievali o duu. Na
premiére sa zjavil aj Andrej Plávka, ve¾ký
obdivovate¾ dámskej èasti baletu.
V roku 1974 sme preli s Vladom Bednárom
zo Zvolena do Koíc. Cesta cez Slovenské
Rudohorie trvala dva týdne a koneène sme
videli zblízka Po¾anu, Klenovský Vepor, Pipitku, Trestník, obce Paèu a Èuèmu, ako aj Kojovu ho¾u.
Z Budapeti prili správy, e tamojí umelci
rómskeho pôvodu napísali skvelý muzikál
Èervená karavana. Preloil som ho z maïarèiny (rómèina mi robí akosti) pre spevohru
Novej scény a chystáme premiéru, na ktorú
pozývame mnohých významných vajdov. Dej
muzikálu sa odohrával v pädesiatych rokoch.
Bol to smutný príbeh o maïarskom policajtovi - Rómovi.
Tohto roku sme obnovili tradíciu ve¾konoèných ibaèiek. V ten slávny pondelok som
ibal spolu s Kòakom, Kukurom a mnohými
inými ibaèmi výluène v sluných bratislavských rodinách. Mnohé dcéry spomínajú na
ten ve¾konoèný pondelok do dnených èias.
Ak sa nemýlim, jeden z vyie menovaných
ije doteraz s vtedy vyibanou dcérkou z dobrej rodiny v astnom manelstve...
V roku 1974 sne deò pred tedrým dòom vyrazili do husto zasneených Malých Karpát a
spolu s priate¾mi sme na Panovej lúke vymenovali krivý, premrznutý stromèek za vianoèný!
Oveali sme ho vianoènými ozdobami a pili pri
òom hriatô. Ten stromèek by bez nás nemal
ancu sta sa vianoèným stromèekom! Bol karedý a listnatý. Oèitý svedok Vianoc na Panovej
lúke je aj Boris Filan, z bratislavských kamarátov najbratislavskejí.
SN, 13. novembra 1997

V stredu privítame susedov z Rakúska,
Duana Galisa èaká reprezentaèná premiéra
BRATISLAVA
Hoci slovenské futbalové reprezentácie
(áèko i dvadsajednotka) majú svojich
trénerov u nejaký ten mesiac, a v
stredu 31. marca sa obaja kormidelníci
doèkajú ostrých premiér. Duana Galisa na lavièke áèka preverí Rakúsko,
Ladislava Jurkemika ako trénera tímu
do 21 rokov Èesko!
Obidva zápasy patria k prípravným, chu
susedského derby im vak dáva nieèo
viac, ako je len obyèajný medzinárodný
zápas. Áèko pod vedením Duana Galisa
nastúpi proti tímu, ktorý v poslednej
európskej kvalifikácii popreháòal aj favoritov - Holandsko a Èesko. Súper má
svoju kvalitu, do Bratislavy urèite nepríde
prehra. Videl som ho na záznamoch
proti Èesku i Holandsku a je to dobré
mustvo. Nechýba mu ani sebavedomie, i
keï niekedy ho troku preháòa, tvrdí o
Rakúanoch Duan Galis, v ktorého
nominácií sa objavil len jeden Bratislavèan - Petralèan Marek Krejèí. Krejèí

spolu s ïalím nováèikom Ivanom u
neraz presvedèili o svojich kvalitách.
Krejèí navye dlhie hráva dobre vo svojom klube a treba mu da ancu aj v
reprezentácií, vysvet¾uje Duan Galis. Z
bývalých hráèov Slovana, Interu èi Petralky sa v nominácií objavili Kratochvíl
(Inter - Denizlispor), König (Slovan Elazigspor), Demo (Slovan - Mönchengladbach), Zeman (Slovan - Beira Mare),
Vittek (Slovan - Norimberg), Németh
(Slovan, Inter - Middlesbrough) a Greko
(Inter - Blackburn). Práve poslední dvaja
vak v poslednom èase skôr striedajú,
alebo vysedávajú na tribúne: Ja im vak
verím. Neraz presvedèili, e vedia hra
futbal a to je pre mòa podstatnejie, ne
to, èo sa deje v ich kluboch, vraví Galis
na margo Greka s Némethom. Ná kormidelník si chce pred zápasom prehovori aj s bývalým slovanistom Mariánom
Zemanom: Zeman má urèité zdravotné
problémy a vyjadril sa, e v lete chce s
reprezentáciou skonèi. Porozprávame sa

a dúfam, e to nebude a také váne,
elá si Duan Galis.
Stretnutie Slovensko - Rakúsko sa hrá o
20.30 h na Tehelnom poli, rozhoduje
Èech Vidlák. Duan Galis, generálny
sekretár SFZ: Veríme, e zápas nebude
len futbalovou udalosou, ale aj spoloèenskou. Potvrdzuje to zvýený záujem
rakúskych fanúikov o duel. Brány na
Tehelnom poli otvoríme o 18. h, pripravený bude aj sprievodný program. O
bezpeènos sa postará 115 policajtov,
usporiadate¾ov a èlenov SBS. Lístky sú
v tyroch cenových kategóriách. Najdrahie, tzv. biznis vstupenky stoja 3000
Sk a je v nich zahrnuté aj obèerstvenie v
priestoroch Národného tenisového centra dve hodiny pred zápasom a hodinu po
òom. K dispozícií je 205 týchto lístkov.
Zvyné vstupenky stoja od 200 do 500
Sk a v deò stretnutia ich mono kúpi na
tadióne. V predzápase sa o 15. h
stretne na Pasienkoch naa a èeská dvadsajednotka.
(mm)

Plán vybudova druhé dopravné napojenie
na Kolibu prekáa majite¾om pozemkov
hľadáme vhodného kandidáta pre pozíciu

account & production manager
Požiadavky:
- SŠ alebo VŠ vzdelanie, prax min. 3 roky
- rozhľad v oblasti marektingu a reklamy
- komunikatívnosť, flexibilita, samostatnosť
- práca s PC-office samozrejmosťou
- vodičský preukaz “B”
Svoje curriculum vitae posielajte poštou, faxom
alebo e-mailom na našu adresu. Prípadné otázky
vám zodpovieme na našich telefónnych číslach.
PROFILE, spol. s r.o., Nákovná 19, 821 06 Bratislava 214
tel.: 02/4564 41 74, 4564 41 75, fax: 02/4564 41 76
e-mail: profile@profile.sk, w w w . p r o f i l e . s k

AKADÉMIA
VZDELÁVANIA
JAZYKOVÉ KURZY - JAR 2004
®

5. 4. 2004 - 28. 6. 2004

ü ANGLIÈTINA
l 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
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

BRATISLAVA
Dopravné napojenie na Kolibu je v
súèasnosti moné len po jednej komunikácii, èo v prípade havárie alebo
podobnej situácie môe spôsobi problémy. Výstavba druhého napojenia
Koliby cez Vlársku ulicu sa u dlhie
odkladá.
Predåená Vlárska ulica by mala vyúsova nad retauráciou Slamená búda pri
koneènej zastávke trolejbusov. Pod¾a
námestníka primátora Karola Koladu by
v prípade, e by sa po Vlárskej ulici viedlo predåenie trolejbusovej trate, dopravný podnik uetril nemalé finanèné prostriedky, pretoe by odpadlo mnoho
hluchých jázd trolejbusov. Zámer predåenia tejto ulice, ktorý by mohol prispie aj k èiastoènému odbremeneniu
Praskej ulice a ïalích preaených
ciest, vak má jeden háèik. Túto stavbu
sa nám nedarí realizova u asi osem
rokov, uviedol K. Kolada. Nedarilo sa
to preto, lebo obèania proti tomuto zámeru protestovali, organizovali petíciu, vec

sa dostala a k prokurátorovi a muselo sa
vyvlastòova. Vlastníci pozemkov kládli
húevnatý odpor, v èom asi budú pokraèova, ale táto stavba je pre mesto naozaj
potrebná.
Dostavba Vlárskej ulice je na zozname
dopravných stavieb na území mesta,
ktoré sa majú zaèa u v tomto roku (ich
podrobný preh¾ad sme zverejnili v predchádzajúcich vydaniach naich novín).
Generálny investor Bratislavy (GIB) mestská investorská organizácia - chce
poiada o stavebné povolenie v júni
tohto roku. GIB okrem tejto stavby
zabezpeèuje spolu 23 stavieb v réii
mesta, prièom z rozpoètu mesta bude na
ne èerpa 150 miliónov korún. Niektoré
z nich sú u dokonèené, iné sú rozostavané a ïalie sa pripravujú, resp. zaèínajú. Stavby mono rozdeli na tie, ktoré
prepájajú dia¾nièné prevádzaèe s jestvujúcimi radiálami, ïalej tie, ktoré odstraòujú dávnejie nedostatky (komunikácie
v Devíne, Devínskej Novej Vsi) a tie,
ktoré sú dôleité z h¾adiska bezpeènosti

chodcov a cestnej premávky. Príkladom
posledných menovaných stavieb sú cestné svetelné kriovatky Gagarinova Nevädzová - Seberíniho - Obilná Tomáikova, Palisády - ulekova - Kozia
a Praská - Sokolská. Keïe v kvalite
niektorých stavieb sa vyskytli nedostatky
(rekontrukcia Mudroòovej), GIB zriadi
cestné laboratórium, umoòujúce priebenú kontrolu kvality stavieb.
GIB bude pod¾a svojho riadite¾a Kamila
Beladièa zabezpeèova nielen dopravné
stavby, ale aj stavbu technickej infratruktúry - kolektorov v historickom
jadre Bratislavy, táto akcia je vak zatia¾
pozastavená. Ïalou akciou je rekontrukcia administratívnych priestorov na
Röntgenovej ulici, v ktorých zrejme
nájde nové sídlo aj samotný GIB. Mesto
zabezpeèuje aj výstavbu 95 nájomných
bytov v bytovom dome v lokalite Janotova - Tománka ulica v Karlovej Vsi, ktorá
bude ukonèená vo februári 2005. Pripravuje sa aj bytová výstavba na Rustavelliho, Osuského a intavskej ulici. (juh)

Ponúkame na prenájom
kancelárske priestory
v Banskej Bystrici

ü FRANCÚZTINA, PANIELÈINA,
TALIANÈINA, RUTINA, POLTINA
ü SLOVENÈINA PRE CUDZINCOV

- Hurbanova ulica, irie centrum mesta
- 300 m od výjazdu z dia¾nice
- blízko mestského parku
- novostavba, 230 m2, 2. poschodie
- bezdrôtové pripojenie do internetu

INFORMÁCIE, VSTUPNÉ TESTY, ZÁPIS:
Akadémia vzdelávania, Gorkého 10, 815 17 Bratislava
tel: 5441 0025, (5441 0124 - Detská AJ )
www.aveducation.sk info01@aveducation.sk

Telefón: 0905 615 195
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Na Patrónke
budú hra
pláoví futbalisti
BRATISLAVA
Zaèiatok jari nepatril len futbalistom
na trávnikoch, ale svoje prvé rande si
dávajú aj pláoví futbalisti. U tento
víkend sa v Hale pláových portov v
areáli na Patrónke uskutoèní turnaj
Kapi Cup 2004.
Hlavný organizátor a bývalý prvoligový brankár Dubnice Martin Kapusta:
Pláový futbal si h¾adá miesto aj u
nás. Tento futbal má svoje pecifiká a
istým spôsobom je nároènejí. Vyaduje kvalitnú kontrolu lopty hlavne vo
vzduchu, rýchle reakcie a nároènejie
akcelerácie. Turnaj sa hrá v hale, ktorá
má rozmery 40 x 36 metrov, hracia plocha 34 x 28 metrov, rozmery bránky sú
5 x 2 metre. Na ihrisku sú tyria hráèi
plus brankár, hrací èas je 2x10 minút.
Ïalie pravidlá: Ak lopta opustí hraciu
plochu, vhadzuje sa aut, rohový kop sa
kope, pokutový kop sa strie¾a zo vzdialenosti 9 metrov, pokutový kop je aj po
piatom faule, brankár vyhadzuje aj cez
polovicu, múr sa stavia 6 metrov od
miesta priestupku. tartovné pre jedno
drustvo je 20 000 Sk, víaz dostane
60 000 Sk.
(mm)

V play-off
sa stretne Inter
so Svitom

BRATISLAVA
Po skonèení nadstavbovej èasti sa v
najvyej súai basketbalistov definitívne rozhodlo o dvojièkách, ktoré sa
stretnú v play-off.
Interisti sa vïaka víazstvu v skupine o
7. - 10. miesto stretnú s druhým najúspenejím tímom skupiny o 1. - 6. prieèku Svitom. Prvý zápas play-off sa hrá v
sobotu 27. marca vo Svite, druhý v stredu 31. marca v Bratislave, prípadný tretí
opä vo Svite (v sobotu 3. apríla). (mm)

Rapid zaèal
prehrou
BRATISLAVA
Jednoznaène záchrana, také bolo
hlavné elanie futbalového Rapidu
pred zaèiatkom druhej najvyej futbalovej súae. ia¾, zverencom trénera Petra Fiebera premiéra nevyla.
V úvodnom jarnom kole pod¾ahli na
domácom ihrisku Prievidzi 0:1 a ako
povedal Peter Fieber, ak chceme myslie na záchranu, musíme predvádza
ove¾a kvalitnejiu hru! Pripomíname,
e Rapid je v súèasností jediným bratislavským zástupcom v II. lige.
(mm)

Nepredstaviteľná akčná séria!
Citroën C3

Citroën Xsara
• klimatizácia
• autorádio s CD
• metalíza

Citroën C5
• klimatizácia
• dažďový senzor
• autorádio s CD

Citroën Berlingo
• dvojzónová
klimatizácia
• tempomat
• 6 airbagov
• disky kolies
z ľahkých zliatín

• klimatizácia
• autorádio s CD
• dvoje bočné
posuvné dvere

To ste ešte nevideli
V akčnej limitovanej sérii In Fantasy môžete teraz získať za najlepiu cenu auto s nepredstaviteľnou vnútornou výbavou.
Ak si vyberiete jeden z modelov Citroën C3, Xsara, Xsara Picasso, C5 alebo Berlingo, sami uvidíte, že fantázii sa medze nekladú.
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

FANTÁZIA V POHYBE
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Tlakové èistenie kanalizaèných
a priemyselných potrubí
KRTKOVANIE
èistenie domových odpadov
a strených zvodov
Tel.: 02/ 4445 0592, 0903 754 389

Zabuchli ste si dvere?
PAVOL VALENTOVIÈ ®
BEZPEÈNOSTNÉ UZAMYKACIE
SYSTÉMY - TREZORY
Otváranie áut, dverí a trezorov
Predaj - montá - nonstop servis
( 0905 610173
( 02/44644221 Fax: 02/44644222

INTALATÉRI

NON STOP

NEODTEKÁ - umývadlo, WC, kanalizácia, rína?
PREÈISTÍME - pirálou, tlakom. Zameriame
trasu kamerou, urèíme stav, sfunkèníme
TEÈIE - radiátor, èerpadlo, kvapká vodovod,
preteká WC, vytápa vás sused, zateká strecha?
OPRAVÍME - el. zásuvku, osvetlenie, intaláciu

0905 234 615

( 4363 8184

PONÚKAME
DO PRENÁJMU

kancelárske priestory v budove
a.s. Doprastav, na Koickej ul. 52
telefón: 02/55 57 42 63
0907 801 951

otváranie dverí, trezorov
dodávka, montá, nonstop servis

TREZORY
predaj

www.mirtan.sk
0904 988 220

výkup

tel./fax: 5292 0069
0905 310 069

príìte sa poradiÈ k na‰im ‰pecialistom
Poz˘vame Vás do na‰ej novej firemnej pobočky, kde Vám v pohodlí poradíme a ponúkneme ‰pecializované
produkty pre rast Va‰ej firmy.
Te‰íme sa na stretnutie s Vami v budove VÚB banky na Mlynských nivách (vchod od autobusovej stanice)
kaÏd˘ pracovn˘ deÀ od 8.00 do 17.00 hod.
Viac informácií Vám radi poskytneme aj prostredníctvom sluÏby Kontakt 0850 123 000.

pomáhame napæÀaÈ va‰e túÏby

OT VORENÉ KAŽDÝ DEŇ,
A SKUTOČNE PRE KAŽDÉHO
17 90

153 50

s DPH

s DPH

36 40
s DPH

VEĽKONOČNÉ
NÁKUPY ZA

Eidam blok
– neúdený cca 2,5 kg
cena za 1 kg

!
!
!
Y
N
E
C
E
VAJNORSKÁ 127/A
K
Z
Í
N
Vajcia
10 ks

SOLE mlieko 1,5%
1L

(pri ISTROCHEME)

Ceny platia od 22. 3. do 4. 4. 2004

www.interfruct.sk
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Zatvorená
spoloènos
v Petralke
VÝSTAVA
Politické motívy súèasného výtvarného umenia zdôrazòuje tretie pokraèovanie výstavného cyklu Internal
Affairs (Vnútorné záleitosti), ktorého
otvorenie je naplánované na 24. marca
v priestoroch petralského CC Centra
na Jiráskovej 3.
Michal Moravèík tentoraz doplnil znepokojujúce objekty a intalácie z predchádzajúcich dvoch èastí projektu, realizovaných v galérii Buryzone a vo Viedni
spolu s ïalím autorom Martinom Piaèekom. Kým vtedy sa centrom pozornosti
stali mocenské truktúry tátu a postavenie intelektuála v prostredí mediálnej
manipulácia, pokraèovanie s podtitulom
Closed Society (Uzatvorená spoloènos)
ironizuje ideu otvorenej spoloènosti v
stredoeurópskom priestore. Výstava
bude sprístupnená cez pracovné dni v
èase 9.00-18.00.
(bd)

Mazaný Filip
zaèína pátranie
FILM
O tom, e sa reálie a príbehová schéma
klasických amerických detektívok
môe znáa s humorom zlatého veku
èeských komédií, nepochybuje Václav
Marhoul, reisér filmu Mazaný Filip.
Postava súkromného detektíva Phila
Marlowa rozplietala klbká mafiánskych
zloèinov v kultových poviedkach Raymonda Chandlera. Kolotoè nápadov a
paródií tohto ánru sa roztoèil v polovici
osemdesiatych rokov v hre Mazaný Filip
divadla Sklep - úlohu osamelého pátraèa
v nej Marhoul uil na mieru Tomáa
Hanáka, ktorý neváhal stvárni Marlowa
aj vo filme. Hoci reisér odrádza divákov od násilného h¾adania hlbieho
zmyslu filmu, publikum sa okrem dialógov plných slovných hraèiek, postmodernej hry citácií a výkonov takmer vetkých èeských hereckých hviezd, môe
pripravi aj na dokonalé výtvarné rieenie scén, vïaka ktorému sa snímke ula
soka Èeského leva.
(bd)

najbliie vyjdú 8. 4.

Kam za kultúrou?

Hlavní predstavitelia divadelnej hry Katarína alebo Príbeh o páde ruskej femme fatale - Ján Kroner ako poslanec tátnej
dumy G. D. Stibe¾ov a Diana Mórová ako jeho ena Katarína Ivanovna.
FOTO - Jana Nemèoková

Katarína a Mizantrop na scéne SND
DIVADLO
V najbliích dvoch týdòoch èakajú
bratislavskú divadelnú obec dve premiéry pripravené èinohrou SND.
Tvorcovia inscenácií tentoraz naèreli
do ruskej divadelnej histórie aj do zlatých èias francúzskej klasicistickej
komédie: 27. a 28. marca o 19.00 uvedie Malá scéna hru Leonida Andrejeva Katarína alebo Príbeh o páde ruskej femme fatale, na 3. a 4. apríla je
naplánovaná premiéra Moliérovho
Mizantropa v Divadle P. O. Hviezdoslava.
Inscenácie drám Leonida Nikolajevièa
Andrejeva sa vdy stávajú významnými

udalosami nielen preto, e sa ruský spisovate¾ preslávil predovetkým svojimi
prózami, ale aj preto, e sa priraïujú k
tomu najlepiemu z ruskej drámy. Hra
Katarína, ktorá pôvodne niesla názov
Jekaterina Ivanovna, je v slovenskom
preklade uvedená vôbec po prvýkrát. V
príbehu osudovej eny rezonujú vetky
témy ruskej tradície, v ktorých sa niekdajia aktuálnos snúbi s nadèasovosou
- pokrytecké prostredie, kandálne konflikty verejného so súkromným èi deformované vzahy medzi mumi a enami.
Pod reijným vedením Petra Mikulíka sa
predstavia J. Kroner, D. Mórová èi T.
Pauhofová a ïalí.

Aprílová premiéra v Divadle P. O. Hviezdoslava zase vyskúa sily reiséra Vladimíra Strniska v súboji s èítankovou,
notoricky známou predlohou Mizantropa.
Majstrovstvo molierovských typov
spoèíva najmä v detailnom pozorovaní
negatívnych charakterových èàt spojených s humorným zvelièením. Hoci
prívrenci umeleckých kánonov za éry
¼udovíta XIV. èasto vyèítali Moliérovi
nepravdepodobnos konania jeho postáv,
èas dal slávnemu francúzskemu dramatikovi za pravdu a typy Lakomca èi Tartuffa dnes pozná publikum na celom svete.
Hlavných úloh sa zhostili R. Roth, ¼.
Kostelný a J. Koleník. Bohu Dúbrava

Bratislava oije festivalom nových médií
NOVÉ MÉDIÁ
V sobotu 27. marca o 20.00 odtartuje v A4 - nultom priestore na Námestí SNP 12 multimediálnym predstavením Fcuk Multiplace tretí roèník festivalu kultúry nových médií Multiplace. Skupina zvukových experimentátorov Urbsounds v rámci úvodného festivalového veèera pripravila
nový program, ktorého hlavnou hviezdou bude austrálsky performer
Lucas Abela, hrajúci na ozvuèenú
sklenenú platòu.
Cie¾om festivalu Multiplace je predstavi aktuálne svetové dianie v oblasti
tvorivého vyuívania nových technológií. Nejde iba o poèítaèové umenie, ale

aj o najrôznejie formy interakcie èloveka a techniky v digitálnej dobe. Podobne ako na zahranièných prehliadkach, aj
v rámci Multiplace na návtevníkov
èakajú výstavy, koncerty, multimediálne
performance, tvorivé dielne, prezentácie
projektov aj teoretické prednáky. Multiplace je vak zaujímavý tým, e nejde
o centrálne organizovanú prehliadku,
ale o výsledok spoloèného úsilia viacerých nezávislých organizátorov a zdruení, ktorí pripravili zaujímavé projekty
na viacerých miestach Slovenska a
Èiech. Keïe nové médiá ruia hranice
nielen medzi umeleckými druhmi, ale aj
medzi umením a inými formami ¾udskej èinnosti, v programe Multiplace sú

NEUVERITEªNÁ
JARNÁ PONUKA!
U‰etríte aÏ do
75.000,- Sk*
MoÏnosÈ prestavby na N1

zastúpení vizuálni umelci (výstava E.
Bindera a Zdena/Satori v Galérii Priestor, projekcia I. Tétaz v Polus City Center, intalácia V. Vanèuru v Galérii HIT
a i.), ako aj hudobníci (závereèná party
8. marca s J. B. Kladivom, R. Hubertom, F. Pomasslom, P. Quehenbergerom
a G. Van Belle) a projekcie digitálnych
filmov z festivalov Ars Electronica a
Transmediale.
Na 2. apríla je pripravené otvorenie
nového klubového priestoru a galérie
Burundi displej, ktorý bude súèasou
priestoru pre súèasnú kultúru A4. Viac o
programe festivalu sa dozviete na internetovej stránke www.multiplace.sk.
Bohu Dúbrava

n SNG pozýva na doèasné výstavy: A
Matter of Art: Súèasná vajèiarska architektúra (Dvorana MK SR).
n Repertoár Mestského divadla Bratislava v Klube Èierny havran na Bielej 6
obohatilo predstavenie Doktor Johannes
Faust (25.-26. 3. o 10.00).
n V Prírodovednom múzeu SNM na
Vajanského nábreí pribudli doèasné
expozície tefan Zweig: európsky Rakúan. Kladovo: útek do Palestíny.
n Klub Spojka na Preernovej 4 opä
prichádza s pravidelnými akciami venovanými elektronickej hudbe, 27. 3. sa
predstavia DJ Tráva, Petr Mik, MC Vincent.
n 1. 4. o 19.00 sa v Divadle Stoka na Pribinovej 1 zaène slávnostné vyhlásenie
výsledkov literárnej súae Poviedka.
n V K. F. A. Gallery na Karpatskej 11
môete cez pracovné dni v èase 8.0016.30 vidie výstavu maïarského architekta A. Puhla Detail a celok.
n 1. 4. o 18.00 pozýva Èeské centrum na
Hviezdoslavovom námestí na Literárny
veèer so spisovate¾om Martinom Fendrychom.
n 1. 4. od 20.00 sa v petralskom klube
Za zrkadlom uskutoèní koncert a prezentácia nového albumu skupiny Pressburger Klezmer Band (+ hostia).
n 2. 4. o 18.30 sa v DK Lúky na Víg¾askej 1 predstavia skupiny Sinker, Sak of
Pake, Ad Libitum.
n 3. a 4. 4. sa v A4 - nultom priestore na
Nám. SNP 12 koná festival japonských
kreslených filmov Animecon.
n V galérii Artotéka na Kapucínskej 1 je
v intalovaná prehliadka vlnoBYTIE
Igora Benca (otváracie hodiny pondelok,
streda, tvrtok 13.00-17.30, utorok, piatok 10.00-16.00).
n 4. 4. o 19.30 sa v priestore SND na
Hviezdoslavovom námestí uskutoèní
koncert Hany Hegerovej.
n 6. 4. o 18.00 pozýva túdio 12 na
Jakubovom námestí 12 na pokraèovanie
cyklu Diskusie s Amnesty International:
Rusko po vo¾bách, Bielorusko pred
vo¾bami.
n GMB ponúka doèasné prehliadky: A.
Giacometti (Mirbachov palác), I. Grossmann: Okno domova (Mirbachov palác).
V Pálffyho paláci môete navtívi
výstavy: Pocta J. Ladovi, G. trba, tipendium pre mladých kurátorov: Verejná
objednávka.
n 7. 4. vystúpi v priestore Národného
tenisového centra na Príkopovej ulici
skupina Èechomor (CZ).
n 9. 4. o 20.00 vystúpi v A4 - nultom
priestore na Nám. SNP 12 vajèiarska
zen-funková skupina Ronin.

RENAULT KESTLER
Ponuka predvádzacích a jazdených vozidiel:
Mégane II 1,5dCi Pack Expression, r. v. 2003, 10.300 km
Mégane II 1,5dCi Pack Authentique, r. v. 2003, 7.000 km
Mégane II 1,6 16V Confort Dynamique, r. v. 2003, 15.800 km
Scénic II 1,6 16V Confort Authentique, r. v. 2003, 6.400 km
Scénic II 1,5dCi Confort Expression, r. v. 2003, 4.000 km
Laguna 3,0 V6 Initiale, r. v. 2001, 52.000 km
Vel Satis 3,5 V6 Initiale, r. v. 2002, 20.500 km
Kangoo 1,2 16V Expression, r. v. 2003, 1.000 km
Kangoo Express 1,2 16V, r. v. 2003, 5.000km
Trafic 1,9dCi 100k, L1H2, r. v. 2003, 11.000km

pôvodná cena:

638.000,-

teraz:

pôvodná cena:

650.000,-

teraz:

pôvodná cena:

705.800,-

teraz:

pôvodná cena:

755.500,-

teraz:

pôvodná cena:

815.800,-

teraz:

pôvodná cena:

1.340.000,-

teraz:

pôvodná cena: 2.020.000,- teraz:
pôvodná cena:

458.000,-

teraz:

pôvodná cena:

403.361*,-

teraz:

pôvodná cena:

689.900*,-

teraz:

539.000,565.000,569.000,659.000,715.000,719.900,1.399.000,435.000,368.000*,595.000*,-

Jazdené vozidlá:
*BliÏsie informácie u vá‰ho partnera Renault.

Kliknite a vyberte si na

Kangoo Express 1,2 16V, r. v. 2002, 61.000 km, biele
Espace 3,0 V6 24v LPG, r. v. 1999, 46.500 km, strieborný
*Cena je uvedená bez DPH

KESTLER, spol. s r. o.

KESTLER Co, spol. s r. o.

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

Krajinská cesta 12, 821 08 Bratislava
tel.: 02/4341 1172, 4319 1147

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

cena:
cena:

268.908*,679.900,-

