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Po Jesenského
elektrièky opä
nepremávajú
BRATISLAVA
A do 27. júna bude vylúèená elektrièková doprava cez Námestie ¼udovíta
túra, Mostovú a Jesenského ulicu.
Dôvodom je oprava elektrièkovej trate
na Jesenského ulici.
Ide o poslednú etapu rozsiahlej rekontrukcie trate elektrièiek v úseku od
Námestia ¼udovíta túra cez Mostovú a
Jesenského ulicu a po vyústenie na túrovu ulicu, ktorá sa realizuje od polovice
minulého roka. Úèelom rekontrukcie
trate bolo okrem iného zníi hluk spôsobovaný prechádzajúcimi elektrièkami,
vyruujúci pri predstaveniach v Slovenskom národnom divadle a koncertoch v
Redute. Pri oprave posledného úseku trate
na Jesenského ulici sa bude vymieòa
podloie, ko¾ajové kontrukcie a zbiehavá
výhybka. Oprava si vyiada dopravné
obmedzenia - ¾avý jazdný pruh bude v
súvislosti s rekontrukciou odstavený a
zruené bude ¾avé odboèenie na túrovu
ulicu v smere na Námestie SNP. Zmenené
budú aj trasy liniek elektrièiek. Elektrièky
liniek èíslo 1, 4, 7, 11, 12 a 14 budú premáva po náhradných trasách.
(ver)

Schválili vznik
spoloènosti pre
rozvoj bývania

BRATISLAVA
Mesto urobilo prvý krok pri uskutoèòovaní zámeru viac sa podie¾a na
bytovej výstavbe - poslanci mestského
zastupite¾stva schválili zaloenie neziskovej organizácie Spoloènos pre rozvoj bývania v Bratislave.
Vlani v septembri bol schválený program
výstavby bytov s dôrazom na nájomné
bývanie. Poslanci vtedy poverili primátora Andreja Ïurkovského, aby rokoval s
bankovými subjektmi o vytvorení peciálnej organizácie, ktorej predmetom èinnosti bude výstavba bytov. Návrh na jej zaloenie predloili zastupite¾stvu 1. apríla.
Mestské zastupite¾stvo návrh na zaloenie
neziskovej organizácie spolu s bankou
schválilo za podmienky, e mesto bude
ma 90-percentný vklad a rozhodovanie a
banka 10 percent. Bola vytvorená komisia, ktorá sa zaoberala zaloením neziskovej organizácie, výberom banky a ustanovujúcimi dokumentmi. Komisia 19. mája
ako partnera pre mesto vybrala Istrobanku. Odporúèala mestu, aby v otázke rozvoja bývania zaèalo rokova so Slovenskou sporite¾òou, prípadne aj s inými bankami. Poslanci okrem zaloenia neziskovej organizácie schválili aj vklad mesta vo
výke 3,6 milióna korún. Mestské zastupite¾stvo si opätovne vyiadalo predloenie
zakladate¾skej listiny a tatútu na jeho
rokovanie v júni, keï by malo dôjs k ich
definitívnemu schváleniu.
(lau)
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V Dome umenia
bude sídli nová
intitúcia typu
Kunsthalle

Takto by mal po rekontrukcii vyzera dom na Hviezdoslavovom námestí 13.

VIZUALIZÁCIA - Urbia Projekt

Rekontruujú posledné neopravené domy
STARÉ MESTO
Na Hviezdoslavovom námestí, ktoré v
uplynulých rokoch prelo komplexnou obnovou, rekontruujú posledné
doteraz neopravené domy. Po ich
oprave u toto výstavné námestie
nebude ma nijakú chybièku krásy.
V týchto dòoch zaèala spoloènos Urbia
Projekt s rekontrukciou domu na
Hviezdoslavovom námestí èíslo 13. Jej
zaèatiu predchádzala dlhia príprava,
keïe pôvodný majite¾ mal pripravenú
obnovu a rekontrukciu budovy na úèely
bankového domu, dolo vak k zmene a
spoloènos Urbia Projekt ho plánuje
upravi na polyfunkèný objekt. V súèasnosti sa vykonáva statické zabezpeèenie
strechy, portálu a schodia, èo si vyiadal zlý technický stav objektu, do ktorého zatekalo. Práce na statickom zabez-

peèení objektu potrvajú asi tri mesiace,
pribline rovnaký èas si vyiada aj spomenutá zmena projektu. Kolaudácia
opravenej budovy je pod¾a predstavite¾ov spoloènosti Urbia Projekt naplánovaná na jar budúceho roku.
Dom na Hviezdoslavovom námestí 13
stavali predkovia jeho bývalých vlastníkov pred vye 100 rokmi. Prakticky bol
vsadený do hradieb mestského opevnenia, ktoré sa zachovalo v pivnièných
priestoroch. ¼avá èas budovy stojí na
základoch Obuvníckej baty, ktorá je v
suteréne aj vidite¾ná, a na tomto mieste
sa opevnenie lomí smerom k Dómu. Je
predpoklad, e táto historicky nesmierne
cenná súèas niekdajieho fortifikaèného
systému mesta bude po rekontrukcii
sprístupnená pre verejnos. Priestory
spodných podlaí vrátane suterénu by sa

mali vyuíva ako retauraèné zariadenie, na vyích podlaiach budú s najvyou pravdepodobnosou kancelárie a v
podkroví apartmány urèené na dlhodobejie prechodné ubytovanie.
Spoloènos Urbia Projekt, ktorá má u s
rekontrukciami historických objektov
skúsenosti, vlastní na Hviezdoslavovom
námestí aj dom situovaný ved¾a budovy
známej ako Kernov dom (aj ten sa v
súèasnosti opravuje), pripravuje jeho
rekontrukciu a v tejto súvislosti u
poiadala o stavebné povolenie. Po
ukonèení týchto opráv u na Hviezdoslavovom námestí, ktoré je ob¾úbeným
miestom prechádzok obyvate¾ov mesta i
jeho návtevníkov, neostane ani jediný
schátraný èi neopravený objekt a definitívne sa stane najkrajím námestím v
Bratislave.
(juh)

Zoo je opä otvorená a ponúka novinky
Zoologická záhrada bola od decembra
minulého roku do konca mája uzatvorená. O zmenách, ktoré v nej za ten èas
uskutoènili, ako aj plánoch na jej dobudovanie, sme sa pozhovárali s jej riadite¾kou Miloslavou AVELOVOU.
- Keïe sme boli obmedzení výstavbou
dia¾nièného úseku Staré grunty - Lamaèská cesta, ve¾mi nároèné pre nás bolo aj
zazimovanie zvierat. Poèas uplynulých
mesiacov, keï bola zoologická záhrada
kvôli stavbe dia¾nice zatvorená, bolo
dokonèené nové chovné zariadenie pre
tyri druhy kozorocov tak, aby bolo pripravené aj pre verejnos. Okrem vybudovania DinoParku sme zrekontruovali
objekt terária èíslo 1 a pripravili sme projektovú dokumentáciu na rekontrukciu
druhého objektu terária. Zaèali sme s prípravou úprav chovného zariadenia pre
byvoly kaferské a celý èas sme rieili

Ná rozhovor
vplyvy stavby dia¾nice, ktoré si vyiadali rôzne zmeny v areáli, èi u ide o prehliadkovú trasu, oznamy pre naich
návtevníkov a podobne.
Súèasou zmien je aj vybudovanie
nového vchodu do areálu, ktorý je
situovaný na inom mieste, ako boli
návtevníci zvyknutí...
- Nový vchod je situovaný neïaleko
miesta, kde sa nachádzal pôvodný vchod
do zoologickej záhrady v èase jej otvorenia v roku 1960. Nachádza sa v bezprostrednej blízkosti hlavného vstupu do
areálu Slovenskej televízie v Mlynskej
doline. Nikto ho nemôe prehliadnu,
oznaèuje ho aj billboard s naím logom,
ktorý je v noci osvetlený. V meste bude
navye navigaèný systém, vïaka ktoré-

mu sa do zoologickej záhrady dostane aj
ten, kto vôbec nepozná Bratislavu.
Súèasou vstupného areálu je aj nové
parkovisko pre naich návtevníkov,
ktorí budú môc okrem neho vyuíva aj
parkovisko na ulici Staré grunty.
Aké ïalie významnejie objekty plánujete vybudova v areáli zoologickej
záhrady v najbliej budúcnosti?
- Pripravujeme výstavbu nového pavilónu
eliem - projektovú dokumentáciu sme
intenzívne pripravovali v minulom roku,
u sme dostali územné rozhodnutie a v
súèasnosti iadame o stavebné povolenie,
aby sa mohlo ete v tomto roku zaèa s
jeho výstavbou. Chceme zaèa aj s projektovou prípravou pavilónu primátov. Ete v
tomto roku bude zrekontruované u spomenuté terárium èíslo 2 pre terárijné zvieratá a drápkaté opièky z pralesov Junej
Ameriky.
Zhováral sa Juraj Handzo

BRATISLAVA
V priestoroch Domu umenia na
Námestí SNP bude pravdepodobne od
zaèiatku budúceho roku fungova
nová umelecká intitúcia s pracovným
názvom Centrum súèasného umenia,
zameraná predovetkým na výstavy
výtvranej tvorby.
Návrh na vytvorenie novej neziskovej
organizácie v uplynulých dòoch pripravilo ministerstvo kultúry. Ako nám povedal
generálny riadite¾ sekcie umenia ministerstva kultúry Andrej Zmeèek, táto nová
organizácia bude zaloená u v priebehu
júna, keï vznikne jej správna rada a
dozorná rada a zaène sa s jej intitucionálnym budovaním. V priestoroch Domu
umenia budú uskutoènené urèité úpravy,
ktoré majú umoni vytvorenie lepích
podmienok na vystavovanie, ako je to v
súèasnosti. Hlavným poslaním novej
neziskovej organizácie bude vytvára -priestor na vystavovanie pièkovej výtvarnej tvorby v európskom kontexte, uviedol A. Zmeèek, pod¾a vyjadrenia ktorého
pôjde o intitúciu typu Kunsthalle, orientovanú nie na zbierkovú èinnos, ale na
kurátorsky kvalitne pripravované projekty súèasného výtvarného umenia. Podobná intitúcia u nás chýba a o jej vytvorení
sa v umeleckých kruhoch diskutuje u
viac ako desa rokov, kontatoval A.
Zmeèek.
Programové aktivity, ktoré v súèasnosti v
priestoroch bývalého V-klubu zabezpeèuje Zdruenie A4 - Nultý priestor, ako aj
Národné osvetové centrum, sú vzh¾adom
na tieto okolnosti predbene limitované
do konca tohto roka, potom budú musie
svoju èinnos koordinova s novým subjektom. Pod¾a vyjadrenia A. Zmeèeka je
predpoklad, e centrum súèasného umenia v spolupráci s potenciálnymi záujemcami pripraví alternatívne vyuitie vetkých priestorov Domu umenia tak, aby sa
v èo najväèej miere vyuil potenciál tejto
budovy situovanej na atraktívnom mieste
v centre mesta a aby sa stala príalivým
miestom pre návtevníkov Bratislavy a
vetkých, ktorí majú záujem o súèasné
formy výtvarného umenia. Domov by tu
vak mali nájs aj aktivity divadelného,
hudobného, taneèného èi filmového charakteru.
Pod¾a slov A. Zmeèeka ministerstvo kultúry týmto spôsobom hodlá uskutoèni
pomerne odvány experiment, ktorého
podstata spoèíva nielen v tom, e novej
intitúcii ponechá èo najväèiu kreatívnu
nezávislos a manaérsku vo¾nos, ale aj
v tom, e ministerstvo vytvorí priestor na
to, aby mohla financova svoju èinnos aj
z iných zdrojov ako zo tátneho rozpoètu.
So zaèatím reálnej èinnosti Centra súèasného umenia sa ráta u od zaèiatku budúceho roku.
(lau)

Mesto h¾adá
zdroje na krytie
priorít
BRATISLAVA
Poslanci mestského zastupite¾stva sa
koncom mája zaoberali finanèným
krytím programu a prioritami rozvoja
mesta na roky 2004 - 2006, ktorý schválili 16. októbra minulého roku.
Program a priority rozvoja mesta obsahuje 68 priorít rozdelených do tyroch hlavných oblastí. Najviac - 42 - sa týka dopravy, konkrétne dopravných a technologických stavieb, rekontrukcií a opráv elektrièkových tratí, rekontrukcií a modernizácie vozidiel mestskej hromadnej dopravy a sociálneho programu v dopravnom
podniku. tyri priority sa týkajú bezpeènosti a verejného poriadku, dve bývania a
20 rozvoja mesta. Ich realizácia si vyiada
takmer devä miliárd korún. Z nich je
vykrytá len èas. Z materiálu, ktorý prerokovali poslanci, vyplýva, e na roky 2004
- 2006 bude na dofinancovanie priorít rozvoja mesta potrebných vye es miliárd
korún. Financovanie programu má by
zabezpeèené okrem tátnych dotácií, vlastných zdrojov mesta a zo spoloèných projektov komunálneho a súkromného sektora aj prostredníctvom cudzích finanèných
zdrojov - úverov alebo emisiou obligácií
na medzinárodnom kapitálovom trhu. V
záujme získania èo najlacnejích cudzích návratných finanèných zdrojov sa
predpokladá vypracovanie dvoch ratingových hodnotení od renomovaných medzinárodných ratingových agentúr - Standard&Poor`s a Moody`s Investors Service
Limited. Poslanci poverili primátora Andreja Ïurkovského zabezpeèením vypracovania ratingu.
(lau)

Na linky MHD sú protichodné poiadavky
a ich sie je vraj zbytoène zloitá a hustá
BRATISLAVA
Ete pred nieko¾kými rokmi nebol problém dosta sa bez prestupovania z jedného konca mesta na druhý, napríklad
z Ruinova do Dúbravky, dnes to u
moné nie je. Dôvod sa snaí vysvetli
vedenie dopravného podniku.
Ako sme upozornili v minulom vydaní
naich novín, systém liniek MHD bol
zmenený tak, aby tí, ktorí pouívajú
cestovné lístky na jednu cestu, boli nútení
poui ich pri rovnakých cestách väèie
mnostvo ako predtým. Generálny riadite¾ Dopravného podniku Bratislava Ján
Zachar nám poskytol vyjadrenie, pod¾a
ktorého dopravný podnik zabezpeèuje
dopravu na území mesta na základe Roèného projektu organizácie MHD na dané

obdobie. Ten vychádza zo zadania, ktoré
je spoloèenskou objednávkou výkonov vo
verejnom záujme a jeho obsahom je predovetkým linkové vedenie a parametre
jednotlivých liniek MHD. Na tomto
mieste treba kontatova, e návrh linkového vedenia, miesta zastávok MHD,
parametrov jednotlivých liniek je vdy
konsenzom medzi vetkými poiadavkami, potrebami a monosami, uviedol J.
Zachar, pod¾a ktorého sa Roèný projekt
organizácie MHD spracúva v spolupráci
dopravcu a objednávate¾a a je prerokovaný so vetkými mestskými èasami.
ia¾, ve¾mi èasto dochádza k protichodným názorom nielen pri prerokúvaní jednotlivých návrhov, ale aj pri rôznych pripomienkach od cestujúcej verejnosti,

kontatoval J. Zachar, pod¾a ktorého bolo
dopravné rieenie viackrát posudzované
nezávislými odbornými komisiami, ktoré
boli zloené nielen zo slovenských, ale aj
zahranièných odborníkov v oblasti
dopravného ininierstva. Práve tieto
komisie kontatovali, e sie MHD v Bratislave je zloitá, zbytoène hustá (v niektorých uliciach je zbytoèné vedenie liniek MHD) s mimoriadne hustou sieou
zastávok MHD, uviedol. To, èo je uverejnenou kritikou, e nútime cestujúcich
stále viac prestupova, je vo výsledkoch
spracovaných túdií samozrejmosou.
V redakcii si naïalej myslíme, e túdie
nie sú vetkým a dopravný podnik má
prihliada najmä na záujmy a potreby cestujúcej verejnosti.
(lau)

VÚB je ãlenom Gruppo Banca Intesa • www.vub.sk

flexipôžička

Pod¾a J. Zachara
DPB nijaký
zákon neporuil

BRATISLAVA
Najvyí kontrolný úrad vykonal v
Dopravnom podniku Bratislava kontrolu, po ktorej kontatoval viaceré
nedostatky. Po zverejnení zistení kontroly v naich novinách reagovalo vedenie dopravného podniku.
Generálny riadite¾ DPB Ján Zachar nám
poskytol stanovisko, ktorého podstatou je
snaha vysvetli postup pri príprave autobusov na prestavbu na pohon na stlaèený
plyn. Pod¾a J. Zachara je v protokole o
výsledku kontroly Najvyieho kontrolného úradu uvedené, e kontrola nekontatuje iadne poruenia zákona o verejnom
obstarávaní. Na základe uvedených skutoèností odmietame akéko¾vek indície
NKÚ o vytvorení podmienok na korupèné
správanie sa zainteresovaných osôb,
uvádza sa v stanovisku J. Zachara, pod¾a
ktorého v písomnom vyhotovení protokolu toto podozrenie nikde nie je uvedené a
ani pri jeho prerokovávaní táto skutoènos
nebola uvádzaná.
My k tomu dodávame, e informácie sme
èerpali zo Správy o výsledku kontroly
správnosti èerpania limitov dotácií
poskytnutých z kapitoly Veobecná
pokladnièná správa na mestskú verejnú
dopravu, ktorú nám poskytol Najvyí
kontrolný úrad.
(ver)

Na nábreí bude
pähviezdièkový
luxusný hotel
STARÉ MESTO
V rámci komplexu River Park, ktorého výstavbu na nábreí pri Parku kultúry a oddychu pripravuje spoloènos
J&T Global, vybudujú aj pähviezdièkový hotel Kempinski.
Zmluvu o manaovaní hotela podpísali v
uplynulých dòoch vedúci predstavitelia
spoloènosti s najstarou hotelovou sieou
v Európe Kempinski Hotels&Resorts.
Nemecká hotelová sie svoj prvý luxusný
hotel otvorila u v roku 1897. Ako uviedol
predseda predstavenstva J&T Global
Peter Korbaèka, Slovensko je dnes jedinou krajinou v strednej Európe, ktorá
nedokáe návtevníkom hlavného mesta
poskytnú sluby najvyej úrovne. Kempinski hotel River Park na ploche vye 17tisíc tvorcových metrov okrem vye 200
izieb ponúkne návtevníkom napríklad
kúpele na najvyom podlaí. Samozrejmosou bude bazén, bar a nieko¾ko retaurácií. Pôjde o prvý hotel siete Kempinski situovaný pri rieke na nábreí hlavného mesta.
Komplex River Park, ktorého rieenie
navrhol holandský architekt Erick van
Egeraat, sa má sta novou dominantou
Bratislavy. Jeho vybudovanie bude znamena rozírenie existujúceho, resp.
vytvorenie jedného z nových centier
mesta. Okrem hotela tu má by 340
luxusných apartmánov a na ploche vye
28-tisíc tvorcových metrov budú kvalitné administratívne priestory. Súèasou
tohto komplexu budú aj obchody, retaurácie, kaviarne, supermarket, fitnes centrum, banka a ïalie sluby pre obyvate¾ov a návtevníkov River Parku, ktorým
bude slúi aj zrevitalizovaná nábrená
promenáda. Výstavba má by ukonèená
v priebehu troch rokov.
(lau)

Pri letisku sa
uvauje o ïalej
výstavbe
vyberte si výšku

vyberte si dĺžku

Vyberte si pôžičku podľa svojich predstáv.
Bez ručiteľa, bez papierovania, bez čakania. Už od 20 000 Sk,
s voliteľnou výškou splátky a dĺžkou splatnosti od 1 do 5 rokov.
Schválenie na počkanie, peniaze už na druhý deň.

...a odrazu je všetko ľahšie.
Volajte flexilinku 0850 123 222 alebo navštívte ktorúkoľvek pobočku VÚB banky
a zvoľte si pôžičku, aká vám vyhovuje.

GALÉRIA ARDAN

Dobrovièova 7 (ved¾a hotela KRYM)
Vás pozýva
na prehliadku a nákup originálnych
výtvarných diel profesionálnych
výtvarných umelcov
Otvorené: utorok - piatok: 1000 - 1800 h
sobota: 1000 - 1600 h
telefón: 0905 443 106
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pomáhame napĺňať vaše túžby

RUINOV
Na pozemkoch pri¾ahlých k obchodným centrám Ikea a Hypernova na
konci Ruinova, rozprestierajúcich sa
za dia¾nièným úsekom Mierová Senecká, sa pripravuje nová výstavba.
Ide o pomerne roz¾ahlé územie rozprestierajúce sa od dia¾nice a po plot ohranièujúci areál Letiska M. R. tefánika s
výmerou 64 hektárov, z èoho 25 hektárov
je vo vlastníctve firiem Tema B a Prvá
realitná. Vzh¾adom na susedstvo je letiska
predpoklad, e aktivity tu bude vyvíja
práve letisko, resp. akciová spoloènos, na
ktorú sa pretransformuje. Na území by
mohli by umiestnené napríklad zariadenia pre krátkodobé ubytovanie obsluného personálu letiska, prípadne aj hotel pre
tranzitných cestujúcich. Umiestnené by tu
mohli by aj sklady a logistické centrum.
Termín zaèatia realizácie výstavby sa
predpokladá v najbliích rokoch. (lau)

Správy z podsvetia
STARÉ MESTO
NA FAJNOROVOM NÁBREÍ naiel
náhodný okoloidúci pri kontajneroch dve
igelitové taky s výbuninami a ïalími
komponentmi. Ilo o 1400 gramov
výbuniny Permonex 19 èeskoslovenského a Pentrit juhoslovanského pôvodu.
Pod¾a pyrotechnikov nebolo moné
odpálenie týchto výbunín na dia¾ku.
NA RADLINSKÉHO ULICI zasahovali policajti po oznámení, e neznámy mu
sa vlámal do objektu daòového úradu.
Neïaleko od miesta na Mýtnej ulici zadrali policajti 25-roèného Ervína. Je obvinený z trestného èinu pokusu krádee vlámaním a bol umiestnený do policajnej
cely s návrhom na vzatie do väzby.
NOVÉ MESTO
NA LEGIONÁRSKEJ ULICI v jednom z bytov prísluníci Národnej protidrogovej jednotky zadrali éfa jednej
z dílerských buniek - 33-roèného Romana H. Zadraný mu v byte pripravoval
drogy, ktoré vozil do iného bytu na
Belopotockého ulici. V oboch bytoch
nali policajti okrem pervitínu a heroínu
v hodnote 230 000 korún aj váhy a ïalie pomôcky pre narkomanov. Drogy na
Belopotockého predávali dve 28-roèné
eny Slávka I. a Michaela G. Policajti
na Belopotockého zadrali aj 19 narkomanov, z toho bolo 15 ien, väèinou
prostitútok.
(ver)

Petralèania èakajú na odovzdanie lávok
pre chodcov ponad Einsteinovu ulicu
PETRALKA
Uprostred Einsteinovej ulice pokraèuje výstavba dia¾nièného úseku Viedenská cesta - Prístavný most. Chodci a
cyklisti, ktorí sa chcú dosta na druhú
stranu tejto runej ulice, to majú ete
aie ako kedyko¾vek predtým.
Situáciu by malo zlepi dobudovanie
piatich lávok ponad Einsteinovu ulicu,
ktoré sa vak kvôli zmenám projektu a
iným problémom zdriava. Prvá z nich,
lávka pre peích a cyklistov pri Inchebe, mala by dokonèená u vlani v
novembri. Pod¾a O¾gy Krikovej zo
Slovenskej správy ciest táto lávka mala
by ukonèená 30. mája. Odovzdaná do
uívania vak bude a po preberacom a
kolaudaènom konaní. Prechod pre
chodcov a cyklistov ponad Einsteinovu
bude z oboch strán zabezpeèený schodiskom a výahom. Lávka bude súèasou Petralského korza, ktoré nadväzuje na objekt lávky zo strany od Incheby
dvoma rampami pre cyklistov a imobilných. Z druhej strany pokraèuje v úrovni lávky v rámci korza smerom do Petralky k elezniènej stanici. Pohyb
chodcov na lávke pri Inchebe bude
vyznaèený v troch protismerných pruhoch pre chodcov, pohyb cyklistov po

lávke je v dvoch vyznaèených protismerných prúdoch. Výahy budú
zabezpeèova do vybudovania rámp
Petralského korza vertikálny pohyb
chodcov, cyklistov a imobilných. Výahy sú dva, na kadom konci lávky
jeden, ich podlahová plocha je 3,3 m2,
kadý je pre 21 osôb a má bezbariérový
prechod na lávku a na chodníky. Reim
výahov bude nepretritý, ovláda sa
budú vypínaèmi.
Lávka pre peích a cyklistov v sade
Janka Krá¾a, ktorá má prechádza
budovou spoloènosti Ravak, sa stavia
na dve etapy, prièom termín ukonèenia
prvej etapy je 31. december 2004 a druhej 30. august 2005. V prvej etape bude
napojená na strane sadu na chodníky
pozdå Einsteinovej ulice schodiskom a
rampou, na druhej strane bude ukonèená schodiskom na Einsteinovu ulicu. V
druhej etape sa vybuduje pokraèovanie
lávky od budovy Ravaku s premostením
eleznice, kde sa napojí na terén rampou
a schodiskom na Èernyevského ulicu.
Lávka pre peích a cyklistov pri objekte
dopravného podniku má by ukonèená
30. novembra tohto roka. Zo strany od
dopravného podniku bude na chodník
napojená rampou, na druhej strane lávky

bude schodisko a po premostení eleznice sa napojí na terén rampou súbenou so
elezniènou traou. Prechod chodcov
ponad Eisteinovu a eleznicu je zabezpeèený po lávke a schodoch vo vyznaèených prúdoch.
Na lávke pre peích pri Auparku bude
prechod chodcov ponad Eisteinovu
zabezpeèený napojením na pri¾ahlé
chodníky pozdå tejto ulice schodiskami
na oboch koncoch a bude dobudované
obojstranné zabezpeèenie pre imobilných. Dokonèená má by k 30. novembru tohto roka.
Výstavba lávky pri Starom moste je rozdelená na dve etapy, z ktorých prvá má
by ukonèená koncom tohto roka a druhá
31. júla 2005. Ide o súbené pokraèovanie Jantárovej cesty s napojením na Starý
most a na ulicu Pri starom háji. Prechod
pre chodcov ponad Einsteinovu a eleznicu bude zabezpeèený po lávke a schodoch vo vyznaèených prúdoch. Pohyb
cyklistov je vyznaèený v jazdných prúdoch na lávke a na rampách so zaústením
na chodníky.
Ako upozornila O. Kriková, pre rôzne
príèiny môe dôjs k posunu termínov,
harmonogram prác na jednotlivých
objektoch sa priebene aktualizuje. (lau)
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Devínu hrozí, e
príde o budovu
miestneho úradu
DEVÍN
Mesto Bratislava poièia svojej mestskej èasti Devín tri milióny korún na
zaplatenie poh¾adávky súkromnej
osoby, za ktorú Devínu hrozí exekúcia
budovy miestneho úradu.
Pôièku schválili poslanci na májovom
zasadnutí mestského zastupite¾stva.
Poh¾adávka vznikla, keï mestská èas
prijala zálohu vye dva milióny korún za
predaj pozemku v Devíne, ktorý vak
súkromnej osobe neposkytla. Zálohu
vak devínsky miestny úrad odmietol
vráti aj po príkaze súdom, exekútorský
úrad v ali následne vyhlásil drabu na
budovu miestneho úradu, ktorá mala by
tento týdeò. Mesto zároveò vedie s
Devínom o túto budovu súdny spor,
keïe mestskej èasti bola do vlastníctva
iba zverená, avak mestská èas si budovu po jej rekontrukcii v roku 1998
nechala zapísa do svojho vlastníctva.
Mestská èas Devín má v súèasnosti dlhy
viac ako pol miliardy korún a exekúcia jej
majetku hrozí aj v iných prípadoch. Pod¾a
námestníka primátora Bratislavy tefana
Holèíka by sa mal majetok mestskej èasti
previes do vlastníctva mesta, kým dlhy
Devína nebudú vyrovnané. (brn, sita)

Získajte teraz EUROPE PAKET
v hodnote 81 400 Sk ZADARMO!

Do Európy
s výbavou
EUROPE
paket
Akčný model Chrysler Voyager
Voyager 2,5 CRD 5 man.
Voyager 2,8 CRD 4 aut.
Grand Voyager 2,5 CRD 5 man.
Grand Voyager 2,8 CRD 4 aut.

3

ľavé a pravé elektricky ovládané bočné dvere vrátane diaľkového
ovládania • stredová vyberateľná konzola s osvetleným úložným
priestorom, držiakom mobilného telefónu a výstupom na 12 V
• bezpečnostný alarm Premium • plnohodnotné rezervné koleso

Chrysler Voyager
od 1 137 000 Sk s DPH
3 roky (do 100 000 km) servis v cene automobilu

Motor-Car Bratislava, s. r. o.
Panónska cesta 31, 851 04 Bratislava
tel. 02/68 294 111, fax 02/68 294 294, e-mail: info@chrysler.sk

KaÏd˘ z nás vie najlep‰ie, v akom prostredí chce ÏiÈ
Do ‰iesteho roãníka komunitného projektu Zelené mesto sa
tento rok po prv˘ raz môÏu zapojiÈ v‰etky mestské ãasti.
MôÏete rozhodnúÈ o tom, ãi sa môÏe zlep‰iÈ aj okolie,
v ktorom Ïijete práve vy.
• do 21. júna za‰lete list s konkrétnym návrhom, ão by ste
odporúãali vo svojom okolí upraviÈ, na adresu Magistrát
hlavného mesta SR Bratislavy, Oddelenie Ïivotného
prostredia, Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava 1
• ak nemáte konkrétny návrh, ale chcete, aby sa nieão
upravilo v ktorejkoºvek mestskej ãasti, do 21. júna môÏete
na adresu magistrátu zaslaÈ vyplnen˘ kupón Zelené
mesto, uverejnen˘ v Bratislavsk˘ch novinách v dÀoch
6. mája, 20. mája alebo 3. júna
• osobne sa zúãastníte na prácach poãas víkendov
17. - 18. júl, 24. - 25. júl a 31. júl - 1. august 2004
v t˘ch troch mestsk˘ch ãastiach, ktoré od vás dostanú
najviac hlasov
Ak sa rozhodnete venovaÈ svoj ãas projektu Zelené mesto,
te‰íme sa na vás a v mene v‰etk˘ch partnerov, ktorí projekt
Zelené mesto podporujú, vám ìakujeme. Viac informácií
o projekte Zelené mesto nájdete na www.bratislava.sk.

Ku kaÏdému návrhu je potrebné uviesÈ Va‰e meno, adresu, telefónne ãíslo
a presn˘ názov mestskej ãasti, ktorej sa návrh t˘ka. Obálku nezabudnite
oznaãiÈ názvom projektu „Zelené mesto“. BliÏ‰ie informácie získate na tel.
ã. 02-5935 6182, email: ozp@bratislava.sk, www.bratislava.sk.

HLAVNÉ MESTO
BRATISLAVA

mediálny partner projektu

Staré Mesto
Ružinov
Vrakuňa
Podunajské Biskupice
Nové Mesto
Rača
Vajnory
Karlova Ves
Dúbravka
Lamač
Devín
Devínska Nová Ves
Záhorská Bystrica
Petržalka
Jarovce
Rusovce
Čunovo

Policajtov treba
na priestupky
upozorni
LIST ÈITATE¼A
To je vdy radosti a osláv, keï sa otvára nový vydládený úsek staromestského korza. Smutné je, e vdy, keï
vlna nadenia pominie, uvedomíme si
hlavný nedostatok: udriavanie poriadku a èistoty.
V Starom Meste, kde cez deò opití bezdomovci spia neruene na lavièkách,
turisti sa musia vyhýba psím výkalom a
jeho obyvatelia sa prepchávajú pomedzi
autá stojace na chodníkoch a podkýnajú
sa o protiparkovacie zábrany, musíte
ivého peieho policajta h¾ada lupou.
Zdá sa vak, e dostatok policajtov bude
ma Staré Mesto u iba pri zasadnutiach
NATO a EÚ.
Nie je to tak dávno, èo nová náèelníèka
mestskej polície a nový starosta Starého
Mesta s¾ubovali zásadné zmeny v oblasti parkovania, verejného poriadku a èistoty. Tento krátky príbeh je o tom, ako
perfektne pracujú a spolupracujú.
Veèer 20. mája som sedel s priate¾mi v
kaviarni na rohu hotela Carlton, kde
okrem iného môete pozorova aj arogantné nerepektovanie dopravného znaèenia tadia¾ prechádzajúcimi vodièmi.
Ako mnohokrát predtým, rozèu¾ovalo
ma, e pri takejto premávke sa peia zóna
bude musie rekontruova permanentne. V priebehu hodiny sa z Jesenského
ulice na Mostovú nieko¾kokrát presunulo auto mestskej polície, prièom si
akoby náhodou nevimlo taxíky, bohorovne parkujúce hneï ved¾a vchodu do
SND. Hoci pár metrov odtia¾, za zastávkou MHD, majú svoje boxy, preferujú
taxikári parkovanie ved¾a opery na novoosadenej dlabe a to hlavne veèer, aby
ulovili solventnejích zákazníkov.
Nemenej ako letargia pohodlných policajtov ma ohromil pokojne sa baviaci
starosta Starého Mesta Peter Èiernik,
ktorý mal rovnakú príleitos túto scénu
zaregistrova, pretoe sedel pri ved¾ajom stole. Na moju otázku , èi mieni urobi nejaké opatrenia, mi odpovedal protiotázkou: aké by ste urobili vy? Vraj aj
obèania sami by mali bojova proti neporiadku v centre, prípadne vola na políciu
a hlási telefonicky polícii bezoh¾adných
vodièov. Nu zaujímavá odpoveï od
samotného starostu. Zavolal som teda na
dispeèing mestskej polície a naozaj tí istí
policajti po krátkom èase prechádzajúci
námestím, krátkym znamením poslali
taxikárov o pár metrov ïalej bez pokuty.
No niè to. Dosiahol som svoje.
Odteraz kadý deò od skorého rána do
neskorého veèera budem sedie na rohu
námestia a pri kadom priestupku vola
políciu. Dá sa na nich spo¾ahnú. A pánu
starostovi ïakujem za dobrú radu.
Mário Koík, Staré Mesto

Staroslovenská krèma má dobrú kuchyòu
Aj v Bratislave sú retaurácie, ktoré sa
pecializujú na zahranièných návtevníkov. Jednou z takých je aj STAROSLOVENSKÁ KRÈMA na Michalskej ulici.
Interiér retaurácie, ktorá je umiestnená v
pivnièných priestoroch s klenbovými stenami, sa nesie v duchu názvu podniku, má
pripomína obdobie starých Slovanov.
Preto v òom dominuje kov a drevo. Steny
sú natreté modrou a èervenou farbou a
ozdobené staroslovanskými ornamentami. Funkciu paravánov plnia kovové
oblúky, na ktorých sú natiahnuté farebné
gobelíny. Atmosféru umocòujú aj rôzne
èae, dbány rozloené na kameòoch
popri stenách a kouiny na masívnych
drevených stolièkách. V letných mesiacoch sa sem, do podzemia ani nedostanete, pretoe personál vás usmerní na niektorú z letných terás, buï vo dvore alebo
na ulici. Aj keï kapacita letných sedení je
pomerne ve¾ká, v èase obeda budete ma
problém s miestom a môete dopadnú
ako skupinka talianskych turistov, ktorí v
èase naej návtevy poctivo èakali nieko¾ko minút na uvo¾nenie stolu. Netuili
sme, èi má retaurácia medzi cudzincami
také dobré meno alebo jednoducho
nechceli riskova, e podobne pochodia aj
vo ved¾ajích podnikoch a tak si svoj obed
radej vystáli.
Na jedálnom lístku sú jedlá prevane slo-

Bedeker gurmána
venskej èi èeskej kuchyne. Ich názvy vás
tie nenechajú na pochybách, e ste v Staroslovenskej krème, èasto sa v nich objavujú slovanské mená ako Ratibor, Pribina,
Budimír, elibor, Koce¾, Svätopluk... My
sme zaèali nae hodnotenie teplými predjedlami Zapekaným otiepkom so unkou
Budimír (159 Sk), Diabolskou topinkou
elibor (159 Sk) a Kuracou peèeòou na
víne Svätoboj (159 Sk). Vetky boli chutné a výdatné, no fantastický bol èerstvý a
zrejme vlastnoruène peèený chlieb, ktorý
nám k nim priniesli. Plní oèakávania sme
sa pustili do polievok Staroslovenskej slepaèej (69 Sk), Sedliackej fazu¾ovej (69
Sk) a Kapustovej (69 Sk) a musíme poveda, e také husté polievky sme u dávno
nejedli. Ani v jednej surovinami neetrili,
take aj keby sme si u niè iné nedali, urèite by sme s hladnými bruchami neodchádzali. My sme vak v ochutnávaní pokraèovali a dali sme si Gazdinkine prsia,
èo je kurací steak na prírodný spôsob so
zeleninou a paradajkovou omáèkou (249
Sk), Mlynársku panenku, èo je panenka
na prírodný spôsob s klobásou a slaninou
(269 Sk) a Pstruha na mandliach (189 Sk).
Jedlá boli chuovo výborné, trochu nás
zarazila iba cena pstruha, ktorý po zarátaní dobloku stál takmer 400 korún a to sa

nám na obyèajného pstruha zdalo trochu
ve¾a. Po takomto výdatnom menu nám u
miesto pre dezerty nezostalo. V ponuke sú
napríklad makové a orechové ú¾ance,
viaceré druhy trúdle, èi pikótová smotanová torta s ovocím a ¾ahaèkou. Kuchára za jeho majstrovstvo musíme pochváli, aj keï by mohol trochu ozvlátni
zeleninovú prílohu. Biela a èervená strúhaná kapusta s kúskom uhorky a paradajky v lepích retauráciách u neletia.
Èo sa týka obsluhy, dvaja èaníci obsluhovali obe terasy plné hostí a napodiv stíhali vetko tak, e sme nemuseli zbytoène
èaka. Mono, keby ich bolo viac, mali by
aj viac èasu venova sa hosom, prípadne
poradi im pri výbere. Takto sa ich komunikácia s hosami obmedzila iba na prijatie objednávky a prináanie èi odnáanie
tanierov. V naom prípade sa èaník zabudol opýta na prílohy k jedlám a tak, pokia¾ sme na ne nechceli èaka, museli sme
si vystaèi s chlebom.
Staroslovenská krèma Bratislave a jej historickému centru hanbu nerobí a aj keï sa
pecializuje predovetkým na zahranièných turistov, jej návtevou chybu urèite
neurobíte.
Nae hodnotenie: ««««
Maximálny poèet: 5 hviezdièiek
O naej návteve nebola retaurácia informovaná. Útratu za konzumáciu si
redakcia platila sama.

K chamtivým obchodníkom sa nevracajte
Hoci viem obráti korunu aj viackrát a
zbytoène neutrácam, je miesto, kde na
výku výdavkov h¾adím zhovievavo:
na trhu. Skoro nikdy okrem zeleniny a
ovocia neodolám ani kvetom, ktoré
potom nemám poriadne kam umiestni. Ak sú také krásne, ako si nieèo pre
poteenie nekúpi?
Najhorie pre moju peòaenku sú také
trhové dni, keï sa so svojím tovarom rozloí koikár. Naastie to nie je príli
èasto. Zato mäso u nás nie je príli iaduce. Ak, tak iba unková saláma a sem
tam párky. Take domáci rozpoèet je akotak vyrovnaný. A na tzv. priméry, t. j.
pred sezónou ponúkané ovocie èi zeleninu. Je prirodzené, e za jahody dovezené
z teplého panielska treba priplati. Za ten
svet vak neviem pochopi preèo tvr
kila jahôd môe stá vo Viedni menej ako
1 euro (40 korún), a to je za prvú akos,
zatia¾ èo v naom obchode v evidentne
druhej akosti ho ponúkajú za hrdých 55
korún. Pritom ide o toho istého výrobcu v
panielsku a po 1. máji u nie sú ani clá.

Jasné, e som takúto vysokohorskú priráku neakceptovala a vybrala som sa do Starej trnice. Skutoène tam bola cena o 17
korún niia a preto som si ten luxus
dovolila. Po skúsenostiach , e v balení
môu by aj plesnivé plody som si dovolila pozrie zabalené vanièky aj zospodu.
A to som nemala. Predavaè ma pouèil, e
tovar prvej akosti sa k nám nevozí, kupujúci má bra tovar, ako príde a nevybera
si. ia¾ nev¾údne pouèenie zaznelo a
potom, keï som zaplatila. Mala som si
necha zájs chu a teraz písa o problematickejích veciach? Príde na to!
Po prvé ma hnevá, ak aj po 15 rokoch a za
európske ceny mám k dispozícii druhotriedny tovar. Po druhé, prvé pravidlo
ochrany spotrebite¾a znie: spotrebite¾ má
právo na slobodný výber tovaru. Vade,
nie iba na trhu! Po tretie, tuím aj za èias
najväèieho totalitarizmu bolo výsadou
trhovísk, e si èlovek mohol tovar vybra.

otváranie dverí, trezorov

DREVENÉ ROLETY

dodávka, montá, nonstop servis

TREZORY
predaj výkup

www.mirtan.sk
0904 988 220

tel./fax: 5292 0069
0905 310 069

Zákazník je pán

VÝROBA - OPRAVA - NÁTER - VÝMENA POPRUHU

DREVENÉ INTERIÉROVÉ ALÚZIE
vhodné na vetky typy okien

fa KORENAÈKA, Národná 90, Modra
( 0903 349 274
info@drevenerolety.sk
fax: 033/ 64 74 567
www.drevenerolety.sk

Ete aj v mnohých zelovococh predavaèka ponúkla vrecúko a mali ste si sami
vybra. Veï asi naozaj nie je v ¾udských
silách, aby sa pri zelenine dala robi stopercentná prebierka kvality. Neviem ako
vám, ale mne z toho vyplýva, e k nevraivému predavaèovi viac nejdem. Ak
nepozná základy obchodnej etiky, nech si
tovar konzumuje sám.
Vykonáva obchodnú èinnos výhradne v
nádeji na rýchle a vysoké zisky by malo
u by minulosou. Ujala sa u nás blbá
nálada, e so vstupom do Európskej únie
musia ceny vzrás. Ja zasa tvrdím, e Slovákov pokodzujú najviac ich rodní bratia
- svojou neznalosou, nedoèkavosou a
chamtivosou. Renomovaní obchodníci
vo svete zbohatli zväèa v druhej a tretej
generácii. Nai to èasto chcú dosiahnu
najlepie za rok. Budovanie spo¾ahlivého
zázemia pre ve¾ký obrat nahradzujú vysokou cenou, ktorá spotrebite¾a odrádza. Ak
k tomu prirátam aj neochotu, potom nevidím príli svetlú budúcnos.
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

V Bratislave má
kadý ancu
presadi sa

AD: BRATISLAVA BUDE...
Reagujem na èlánok o zmene hlavného
mesta z Bratislavy na Banskú Bystricu.
Páèila sa mi reakcia redaktora, ktorý
dos otvorene napísal vetu, e by to
Bratislavèanom a tak neprekáalo a
veï väèina byrokratov je aj tak z
východného a stredného Slovenska.
To, e by chcel ma pán primátor Banskej
Bystrice rýdzo slovenské hlavné mesto,
hovorí len o jeho komplexe menejcennosti. Osobne mi nikdy neprekáal multinárodný ráz Bratislavy, ja sám stále ovládam nemecký, maïarský a slovenský
jazyk, a to som z generácie mladích
Preporákov. Ete sa na moment vrátim k
naim milým priate¾om z východného
Slovenska. Nie je mi niè nepríjemnejie a
odpornejie, keï vidím východniarov
ako nadávajú na Bratislavu. Ich argumenty sa konèia vdy tým, keï sa spýtam
preèo tu potom sú, dostali tu predsa
ancu, prácu, autá, telefóny, niekedy aj
byty. Èo chytia, to pokazia a ete majú tú
drzos nadáva na Bratislavu! Ja som
precestoval dos miest a nikdy som na
iadne nenadával. A paradoxné je, e na
drku som nedostal ani v Kapskom meste
ani v Berlíne, vo Varave, v Peti, ale
práve v Koiciach. No to u zo mòa hovorí blbý lokálpatriot a to sa mi práve vdy
páèilo, e v Bratislave má ancu kadý a
nedostane hneï na hubu za svoj dialekt.
Richard Juri, Bratislava

Na Zámockej je
ve¾ký neporiadok
LIST ÈITATE¼A
Bývam na Zámockej 18. Ospevované
byty nie sú a takou realitou, ako som
si pred dvoma rokmi predstavovala.
Teraz vak nechcem rozobera dôvody,
preèo sa mesto rozhodlo takú peknú ulicu
da robi akurát luèeneckej firme. Chcem
upozorni na priestor medzi Zámockou a
hradom. Ako viem, firma Garden (Avant,
Zámocká) má v správe tieto priestory.
Ete pred dvoma týdòami tam nebol
iadny pohyb robotníkov a vyzeralo to
ako jedno stavenisko. Je pravda, e nieèo
z toho neporiadku u zakryla zeleò. No ak
prejdete cez prechod okolo Èajovne zo
Zámockej smerom k hradnému svahu,
oproti u obývaným bytom, budete vidie
na èo sa u rok po kolaudácii musíme
vetci pozera. Ostali tam po stavbároch
tehly, drevené dosky, betón, f¾ae. Myslím
si, e to okolie by malo vyzera ináè, to u
ani nehovorím, e od hradného múru chýba osvetlenie. Neviem, èi sa doèkáme
nápravy, ale s takým neporiadkom pri
odovzdanej stavbe som sa ete nestretla.
Zora Gírethová, Staré Mesto

Ukážte, že viete, na čom ste.
Akčný model v limitovanej sérii už za 769.000 Sk s elektronickým
stabilizačným systémom ESP. Bezpečie a maximálne pohodlie vám zaručí
6 airbagov, elektronická klimatizácia, elektronické ovládanie okien, vyhrievané
predné sedadlá, vyhrievané čelné sklo Quickclear a alarm v cene.
Vyberte si z motorov 1,8 Duratec 16V a 2,0 Duratorq TDCi.

Spoľahnite sa.

FordMondeo Storm.
Jediná istota v búrke emócií.
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Od nového roku v nových priestoroch na Tuhovskej ulici 9 pri Zlatých Pieskoch v Bratislave.
Summit Motors Slovakia, Bratislava: 02/57 52 62 55, Auto Koiš, Bánovce nad Bebravou: 038/760 35 04,
Trenčianska Turná: 032/640 26 00, Euromotor, Banská Bystrica: 048/415 57 55, Szilcar, Košice: 055/644 20 52,
Autoland, Nitra: 037/773 57 08, Transtech, Nové Zámky: 035/642 33 38, Built, Prešov: 051/75 67 333, Auto JJ,
Trnava: 033/553 26 15, Complex, Humenné: 057/772 07 31, S+S Auto, Žilina: 041/763 29 77

5

Hypotekárny maklér, nová sluba na našom trhu.
Mnohí klienti, ktorí prídu do Hypocentra sa
pýtajú na prácu hypotekárneho makléra. Tento
výraz je im známy, no nepoznajú presne
náplò jeho práce. Riadite¾ku bratislavského
Hypocentra, Zuzanu Laukovú, sme poiadali,
aby nám prácu hypotekárneho makléra nielen predstavila blišie, ale aj vysvetlila, preèo
je dobré obráti sa pri vybavovaní hypotéky
práve na hypotekárneho makléra.
„Slovenský trh úverov na bývanie je relatívne
malý. V súèasnosti je u nás aktívnych desa bánk
s povolením na poskytovanie hypotekárnych
úverov a tri stavebné sporite¾ne. Ak si však spoèí−
tate rôzne produkty, varianty úverov a sporiacich
taríf, zistíte, e v celkovej ponuke nie je vôbec
jednoduché zorientova sa. Vybra si tú správnu

banku nie je iadna hraèka. Ve¾a èasu stojí u po−
rovnávanie ponúk. Naviac sa môe sta, e zvolená
banka Vašu iados napokon odmietne. Preto,
ak záujemca o hypotéku nemá vyhliadnutú
konkrétnu banku, nemá èas na vybavovanie forma−
lít, alebo sa v danej problematike neorientuje,
hypotekárny maklér je tá najlepšia vo¾ba“

klientovi prakticky hneï môe poveda, v ktorej
banke by mohol získa úver a s akou úrokovou
sadzbou by mal orientaène poèíta. Hypo−
tekárny maklér vie ponúknu klientovi na výber
viacero moností, prièom vysvetlí ich výhody
a nevýhody. Spolu potom vyberú to najvhod−
nejšie riešenie.“

Èo všetko maklér pre klienta robí?
„Maklér by mal u na prvom stretnutí, ktoré
býva spravidla neformálne, posúdi investièný
zámer klienta a navrhnú pre neho èo najvý−
hodnejšie riešenie. Klient by mu však mal vo
vlastnom záujme poskytnú všetky relevantné
informácie o svojom zámere, zamestnaní, príj−
moch a výdavkoch. Správny hypotekárny mak−
lér má k dispozícii podklady z bánk, take

Poradenstvom sa však sluby hypotekárneho
makléra asi nekonèia?
„Hypotekárny maklér vypracuje pre klienta zoz−
nam všetkých potrebných dokladov, pomôe mu
ich zhromadi, vyplní ich a podá za neho iados
o úver. Hypotekárny maklér dohliada aj na priebeh
schva¾ovacieho procesu v banke a v prípade potre−
by pomôe odstráni vzniknuté problémy, èím sa
celý proces urýchli. Naše sluby sa však nekonèia

podpisom úverovej zmluvy. Hypotekárny maklér
dohliadame aj na hladké èerpanie úveru a na
splnenie všetkých zmluvných podmienok. Skúse−
nosti našich klientov Hypocentra dokazujú, e platí
priama úmera: Èím viac našich sluieb si klient
vyberie, tým má menej starostí. V ideálnom prípade
sa klient nemusí stara prakticky o niè a jeho úlohou
je iba podpísa dokumenty a zmluvy. Najlepšie
však bude, ak sa naši klienti o slubách hypote−
kárnych maklérov presvedèia priamo v Hypo−
centre na Rajskej ulici 15/A v Bratislave. Viac infor−
mácií nájdu aj na stránke www.hypocentrum.sk. “
Ïakujeme za rozhovor.
Poradòa Hypocentra:
V predchádzajúcich vydaniach Bratislavských
novín sme v Poradni Hypocentra odpovedali na

niektoré otázky, na ktoré sa klienti pri návšteve
Hypocentra najèastejšie pýtajú. Dnes sme pre
obsanos témy týkajúcej sa práce hypotekár−
nych maklérov urobili výnimku. V ïalších vyda−
niach Bratislavských novín sa však k Poradni
Hypocentra zasa vrátime a ponúkneme vám
praktické odpovede na vaše otázky súvisiace
s prácou hypotekárnych maklérov, vybavova−
ním hypotéky, èi nejasnosami týkajúcimi sa
problematiky hypotekárnych úverov. Preto
neváhajte a píšte na adresu Hypocentrum,
spol. s.r.o., Rajská 15/A, 811 08 Bratislava,
alebo na: hypocentrum@hypocentrum.sk.

www.hypocentrum.sk
tel. 02/5720 6181 • fax. 02/ 5720 6180

ARBYT

Dunajská 4, Bratislava
Tel.: 5922 1133, 0902 155 845

PREDAJ A KÚPA NEHNUTE¼NOSTÍ
ARCHITEKTONICKÉ SLUBY,
PORADENSTVO
Garantujeme právnu spo¾ahlivos a odbornos
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Budovu bývalej
retaurácie
v Devíne zrútia

DARCIA - IVAN LETÁK

PLASTOVÉ OKNÁ
-

KOMPLETNÉ SLUBY
DLHOROÈNÉ SKÚSENOSTI
BOHATÁ PONUKA
VÝHODNÉ CENY

CELÝ BYT -5% Z¼AVA Z CENY OKIEN
PÁROVÉ VETRANIE ZDARMA!
0903 79 79 72, achury@stonline.sk

Súkromné SOU kadernícke,

Karpatské námestie 9, 831 06 Bratislava
V kolskom roku 2004/2005
otvárame v uèebnom odbore

KADERNÍK - KADERNÍÈKA
DENNÉ túdium pre iakov základných kôl, a
EXTERNÉ roèné túdium
pre absolventov stredných kôl
s monosou získa VÝUÈNÝ LIST
v odbore kaderník, kaderníèka.
Otvárame aj kurz ESTETIKA A VIZÁ TVÁRE,
s monosou získa OSVEDÈENIE.
Kontakt: tel. è.: 44 888 541, 0905 693 192
www.peknevlasy.sk e-mail: peknevlasy@pobox.sk

DOMESTICA SR

H¼ADÁ

PRE SVOJICH KLIENTOV
- eny na dlhodobé upratovanie,
domácností a firiem
- monos aj pre ivnostníèky
Tel.: 6241 1148, fax: 6224 7788
www.domestica.sk
e-mail: domestica@ba.telecom.sk
Tenisové prázdniny
s Top Tenisom, 02-6542 5256
www.toptenis.sk, ( 0905 380 001,
V prekrásnom prostredí za Botanickou záhradou

pre deti od 2,5-18 rokov - tenis, squash, angliètina,
baseball, in line korèule, detský milionár, pizza
párty + obed, základy golfu, rôzne typy campov.
Cena od 1380,- Sk/týdeò

Novostavba upúta netradiènou fasádou
STARÉ MESTO
Na Rigeleho ulici, v priestore medzi
nemeckým ve¾vyslanectvom, hotelom
Devín a objektom na Lodnej ulici èíslo
2, od apríla minulého roku rastie na
ploche, kde kedysi bolo parkovisko,
nová budova.
Ide o multifunkèný objekt, ktorý je dielom
architekta Máriusa itòanského. Výkovo
je prispôsobený okolitej zástavbe, má es
nadzemných podlaí, prièom pozoruhodnosou objektu je, e zvonku jedno z nich
nie je vidite¾né. Zaujímavý je vak predovetkým vzh¾ad fasády, ktorý je navrhnutý tak, e strieborno-sivá portugalská

ula sa stretáva priamo so sklom prísluného odtieòa, take vôbec nebudú vidite¾né okenné rámy. Vïaka tomu bude
budova pôsobi monolitickým dojmom.
Výzor pozoruhodnej stavby bude ozvlátòova nepravidelné rozmiestnenie okien
na fasáde, ktoré si vyiadalo aj osobitné
kontrukèné a statické rieenia. Netradièný výraz stavby zdôrazòuje aj ikmé vysunutie jej najvyieho podlaia do priestoru. Pôjde o inteligentnú budovu s klimatizáciou, nehluènými výahmi a inými
pièkovými technológiami.
Na prvých dvoch nadzemných podlaiach
budú obchodné priestory a retaurácia,

celé tretie nadzemné podlaie bude vyèlenené pre zdravotné stredisko On Clinik
Slovakia, ktoré sa pecializuje na lieèbu
hemoroidov ambulantnou formou s pouitím na Slovensku unikátnej metódy. Na
tvrtom a iestom nadzemnom podlaí sú
navrhnuté administratívne priestory s plochou takmer 800 tvorcových metrov.
Vïaka polohe a zvoleným rieeniam
bude z budovy výh¾ad na Dunaj i na hrad
a podhradie. Ukonèenie výstavby tohto
pozoruhodného objektu, ktorej investorom je akciová spoloènos Rentier, sa
predpokladá v októbri tohto roka. (juh)
VIZUALIZÁCIA - archív Rentier

Anjel s diablom v tele.
Letné portové prázdniny STaRZu týdòové turnusy s dennou dochádzkou
pre 6 a 14 roèné deti so strediskom
na Drieòovej ulici 11.

Cena 1 turnusu je 900,- Sk
Prihlási sa môete:
osobne - Zimný tadión O. Nepelu,
Odbojárov 9, Bratislava
14. 6. a 15. 6. 2004
od 900 h - 1200 h, 1300 h - 1600 h
16. 6. a 1. 7. 2004 od 900 h - 1200 h
v júli a auguste: na Drieòovej ulici 11,
kadý deò od 7.00 - 8.00 h

Opel. Svieže myšlienky – lepšie autá.

Info: www.starzbratislava.sk, 44 37 34 77

Detský klub v Poluse:
Nieèo navye!
Pohodlné nákupy
rodièov sa vïaka
Detskému klubu v
Poluse stali samozrejmosou. Navye
v júni sme program obohatili o ïalie
milé prekvapenia. Cez víkend od 11. 6.
okrem u tradiène zaujímavého programu pre deti otvoríme zbierku na podporu
vzdelávania detí v Sudáne, sprievodnou
aktivitou Ceruzka UNICEF. Ïalí
víkend od 18. 6. máme opä okrem zaujímavých hier a zábavy pripravené pre deti
nieèo navye. V sobotu 19. 6. o 1500 to
bude divadelné predstavenie Gaparko
a neastný krokodíl detí zo skupiny
Ohníèek z Dunajskej Lunej pod zátitou
obèianskeho zdruenia Pramienok. Veríme, e jún bude pre deti v Detskom klube
v Poluse ete zábavnejí. Podrobný program klubu, ako aj ïalie informácie
nájdete na www.poluscitycenter.sk, alebo
na www.mamatata.sk.

Nový Opel Astra. Oči vás neklamú.
So svojím dynamickým dizajnom je nový Opel Astra zaručene atraktívny automobil. Váš prvý dojem potom upevní mimoriadne priestorný interiér
a celý rad noviniek, ktoré zaradia novú Astru na úplnú špičku vo svojej triede: interaktívny podvozok IDSPlus a ABS najnovšej generácie, elektronická
stabilizácia ESP a priebežná regulácia tlmičov CDC podľa povrchu vozovky, tlačidlo SPORT pre ešte dynamickejšiu akceleráciu a športové
jazdné vlastnosti, 5 benzínových a 3 turbodieselové motory s technológiou „common-rail“ s výkonom až 147 kW (200 k), systém umožňujúci
rozjazd do kopca bez cúvnutia Hill-Start Assist, audio a informačné systémy s navigáciou a technológiou MP3, systém sledujúci tlak
v pneumatikách TPMS a adaptívne bi-xenónové svetlomety AFL pre lepšie osvetlenie v zákrutách.
Päťdverová Astra Essentia 1.4 16V (66 kW/90 k) Twinport s ABS, so štyrmi airbagmi, elektrickým ovládaním predných okien a autorádiom
je v ponuke už za 509 900 Sk.

MaH s.r.o.
Autorizovaný díler OPEL

◆ Bratislava, Polianky 15, tel.: 02/692 51 111 ◆ Bratislava-Petržalka, Panónska cesta 43,
tel.: 02/682 084 11 ◆ e-mail: mah@mah.sk, internet: www.opelmah.sk

DEVÍN
Prísluný stavebný úrad v uplynulých
dòoch rozhodol o asanácii budovy
bývalej retaurácie s výh¾adom na
sútok Dunaja a Moravy a dolnej èasti
bývalého amfiteátra pod hradom
Devín.
Pod¾a riadite¾a mestského investora
pamiatkovej obnovy Paming Cyrila Vaòa
sa musí pripravi asanaèný projekt. Stavebné konanie sa uskutoèní mono u v
tomto roku, vyjadri sa vak musia aj
kompetentné zloky tátnej správy. Ak
ide o budúcnos tejto lokality, C. Vaòo
vyjadril presvedèenie, e po asanácii
spomenutých objektov by bolo najvhodnejie necha územie vo¾né, teda nepripusti na òom iadnu výstavbu.
Ako nám potvrdil námestník primátora
tefan Holèík, územie po asanácii zostane nezastavané. Zvyky asanovanej retaurácie zavezú úrodnou zeminou, èím sa
vytvoria podmienky pre endemitné rastliny, ktoré sa v tejto lokalite vyskytujú.
Amfiteáter s bývalou retauráciou, ktoré
postavili tesne po druhej svetovej vojne,
sú schátrané u dlhé roky. Po roku 1989 sa
objavili viaceré pokusy o ich obnovu,
iadny z nich sa vak nerealizoval. Ete
vlani mal o obnovu týchto objektov záujem Frantiek Zvrkovec, predstavite¾
firmy Seafly, ktorá na parkovisku pod hradom Devín postavila nový hotel. (lau)

Dni hudobných
nástrojov v Ú¼UV
STARÉ MESTO
Dvor remesiel Ú¼UV-u na Obchodnej
ulici 64 sa v dòoch 16. a 18. júna stane
dejiskom podujatia s názvom Dni
hudobných nástrojov.
Návtevníci budú môc sledova ukáky
výroby ¾udových zvukových a hudobných nástrojov a ich pouitia. Súèasou
podujatia bude aj predaj ¾udových zvukových a hudobných nástrojov a projekcia dokumentárnych filmov s tematikou
týchto nástrojov v klubovej miestnosti
Dvoru remesiel. Vstup na Dni hudobných nástrojov je vo¾ný.
(ver)

Surfujte s chello
tyri mesiace
skoro zadarmo

BRATISLAVA
irokopásmový internet chello je sprístupnený u v 17 bratislavských lokalitách - v Starom Meste, Raèi, Petralke, Karlovej Vsi, Lamaèi, na Kramároch, Dlhých Dieloch, v Krasòanoch, Vajnoroch, Rusovciach, Jarovciach, na trkovci, Poni, Ostredkoch, Trávnikoch, Vrakuni a Podunajských Biskupiciach.
Výhodou rýchleho internetu chello je, e
pouívate¾ platí iba fixný mesaèný pauál, bez ïalích poplatkov a bez oh¾adu
na èas strávený na internete. A do
konca mája je chello dostupné za výhodných podmienok: intalácia za 1,- Sk,
iadny depozit za modem a z¾ava 15 percent na mesaèný pauál na jeden rok, èo
predstavuje úsporu vye 7500 Sk. Pouívate¾ chello tak získa viac ako 4 mesiace surfovania takmer zadarmo. Záujemcovia o chello sa môu dozvedie viac na
UPC Infolinke 02/59 42 23 33, prípadne
na www.chello.sk, èi na www.upc.sk.
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Zamilujte si aj vy nedeľné
hovory zadarmo s ST Maxi.
Vraveli sme vám, že nedeľu budete milovať. Vďaka programu
ST Maxi už 80 000 rodín rozpráva každú nedeľu so svojimi blízkymi,
priateľmi a známymi úplne zadarmo! Zamilujte si nedeľu aj vy!
ST Maxi vám prináša mnoho ďalších výhod - 60 voľných minút pre
miestne a medzimestské volania, ceny volaní od 0,60 Sk za minútu
a skvelú cenu 4,90 Sk za minútu volania do Českej republiky.
Nedeľné volania zadarmo platia počas nedieľ a sviatkov pre miestne a medzimestské volania po prevolaní voľných minút. Ponuku nie je možné využívať pre
internetové volania. Ceny sú bez DPH.

www.telecom.sk | 0800 123 456

Dovolenka v chatách, chalupách

vo Vysokých a Nízkych Tatrách,
v Slovenskom raji, Orave, Liptove...
Katalóg zdarma
Tel.: 052/77654 45
0905 372 606
e-mail: info@kiska.sk
www.kiska.sk

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

02/594 22 333 • www.chello.sk

*Ak si od 1. 6. do 31. 8. 2004 objednáte vysokorýchlostné
internetové pripojenie chello, platia pre Vás aj tieto podmienky:
inštalácia za 1,- Sk, depozit za modem za 0,- Sk
a 30% zľava na 6 mesiacov. To znamená, že ste online
už za 33,- Sk za 1 deň! Cena je bez DPH, po započítaní
30% zľavy a v prerátaní pre službu chello classic.
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

Zabuchli ste si dvere?

PECIALIZOVANÁ VIDEOPOIÈOVÒA

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

PRIVAT GOLD VIDEO CLUB

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

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

vysokorýchlostný internet

alúzie a siete
proti hmyzu

ZNAÈKOVÝ VÝROBOK
iadajte výrobky oznaèené
touto ochrannou známkou:
SYSTEM
túdio tieniacej techniky
Za stanicou 1 (z Vajnorskej), Bratislava
Tel./fax: 4446 1349
www.ksystem.sk

Dopravný podnik vysvet¾uje zdraovanie
cestovného zvyovaním daní a iných cien
BRATISLAVA
Nedávne zvyovanie cien cestovného v
mestskej hromadnej doprave vyvolalo
nevô¾u verejnosti. Dopravný podnik
Bratislava argumentuje tým, e je
odkázaný na cenovú politiku jeho jednotlivých dodávate¾ov - viacerých
monopolných.
Pod¾a generálneho riadite¾a DPB Jána
Zachara sa to týka predovetkým pohonných látok, vrátane zvýenej spotrebnej
dane, elektrickej energie, vozidiel MHD
a ich náhradných dielcov. V týchto rozhodujúcich polokách je medziroèné
zvýenie cien viac ako tatistickým úradom zverejnená miera inflácie, kontatoval. Ako dodal, v európskych krajinách sú rôzne modely financovania
verejnej dopravy, upravené zákonnou
formou. Tak je moné zabezpeèi financovanie verejnej dopravy na inej úrovni
a v inej kvalite, prièom aj v týchto krajinách sa cestovné upravuje, väèinou
pod¾a modelu, e základné cestovné
predstavuje asi jedno promile priemernej mesaènej mzdy v danom meste, resp.
regióne. Dotáciami sa potom vyrovná-

vajú straty z výkonov vo verejnom záujme. ia¾, v Slovenskej republike dosia¾
nie sú zákonom upravené dane tak, aby
ich èas bola smerovaná priamo do
dopravy, a to nielen do vlastného výkonu dopravnej èinnosti, ale aj do obnovy
vozového parku a infratruktúy - dia¾nic, ciest miestnych komunikácií, eleznièných, elektrièkových a trolejbusových tratí a podobne, zdôraznil.
J. Zachar poukázal tie na nárast cien
vozidiel MHD. Ako tvrdí, autobus s
kapacitou asi 70 cestujúcich stál v roku
1991 asi 800-tisíc korún, v tomto roku je
to a 8 miliónov, cena ve¾kokapacitného
autobusu pre asi 110 osôb sa zvýila z
1,93 milióna v roku 1991 na súèasných
12 miliónov. Elektrièka s kapacitou asi
250 cestujúcich, ktorá v roku 1992 stála
6,36 milióna, dnes stojí 80 miliónov.
Podobne je to aj s cenami trolejbusov: v
roku 1991 bola cena trolejbusu s kapacitou asi 70 cestujúcich necelý milión
korún, dnes je to 13 miliónov, trolejbus s
kapacitou asi 110 osôb, ktorý v roku
1992 stál 2,53 milióna, teraz stojí 20
miliónov.

Pod¾a J. Zachara sa tie neustále zvyujú aj náklady na opravy, údrbu a
odpisy vozidiel. Svoju úlohu zohráva aj
veková skladba vozidiel - èím sú starie,
tým sú vyie náklady na ich údrbu. V
Bratislave je 400 vozidiel MHD po
dobe ivotnosti. Napriek tomu má
dopravný podnik niie prevádzkové
náklady oproti porovnate¾ným podnikom v Èeskej republike (o asi 20 percent, v porovnaní s Prahou o vye 50
percent), oproti európskym mestám sú
len tretinové. Pritom dolo aj k redukcii
poètu zamestnancov. Ako zdôraznil J.
Zachar, treba sa váne zaobera legislatívou tak, aby na poskytovania výkonov
vo verejnom záujme boli dostatoèné
zdroje, aby bola kvalita dopravných sluieb na európskej úrovni a zároveò
výka cestovného spåòala kritériá atraktivity pre cestujúceho.
Ostáva len veri, e súèasné vedenie
mesta, ktoré od zaèiatku svojho pôsobenia venuje verejnej doprave zvýenú
pozornos, dokáe presadi také zmeny,
ktoré by v pozitívnom zmysle slova
pocítila cestujúca verejnos.
(lau)

Problém s autobusmi chce DPB riei

BRATISLAVA
Na list naej èitate¾ky zverejnený v
predchádzajúcom vydaní naich
novín, ktorého obsahom je nespokojnos s malými autobusmi na linke
èíslo 50, reagoval Bronislav Weigl, riadite¾ rezortu prevádzky a techniky
Dopravného podniku Bratislava.
Skutoène musíme poveda, e na
zabezpeèenie kåbových vozidiel na túto
linku boli u viaceré pripomienky a poiadavky, uvádza sa v jeho písomnom
stanovisku zaslanom naej redakcii.
To, e sú opodstatnené, potvrdzujú aj
nae dopravné prieskumy. Rovnako sú
aj poiadavky na iné linky, aby bola

15.

SEZÓNA

www.orostours.sk
Koice: Námestie oslob. 22
055/62 268 96, 0907 906 382
Poprad: 1. Mája 2
052/77 25 405, 0907 990
Preov: Hlavná 128
051/77 33 023, 0907 911
Michalovce: Nám. oslob.
056/644 20 20, 0907 911
B. Bystrica: Horná 5
048/41 55 175, 0907 990

967
875
77
876
968

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

zmenená výprava sólo autobusov za
kåbové. Skutoène radi by sme chceli
odpoveda kladne, a nielen na vau
poiadavku. No ia¾, na tomto mieste
musíme odpoveda tak, ako sme odpovedali aj iným cestujúcim - výprava
kåbových autobusov je na hranici moností a jednotlivé dopravné prevádzky s
vozovým parkom nie sú schopné vypravi ïalie, nielen kåbové, ale ani sólo
vozidlá. Druhým problémom je nevhodnos obratiska na Kukuèínovej ulici pre
prevádzku kåbových vozidiel. Preto premáva aj linka è. 198 iba jednosmerne
cez Kukuèínovu ulicu a naspä sa vracia
Jaroovou.

B. Weigl sa vyjadril aj k poukázaniu, e
na linku èíslo 53 sú vypravované kåbové
vozidlá (ve¾ké autobusy). Ako kontatoval, iba jedným vozidlom dopravný
podnik dokázal zabezpeèi poiadavky
na niektoré spoje, ktoré boli preplnené
iakmi, èo sa stretlo s kladným ohlasom
zo strany mestskej èasti Vajnory. Myslíme si, e aj v súèasnosti vieme riei
mnohé poiadavky cestujúcich, resp. ich
volených zástupcov, kontatoval. V
závere nás ubezpeèil, e v prípade, e v
budúcnosti budú zakúpené ve¾kokapacitné vozidlá na úkor malých, linka èíslo
50 bude na prvom mieste na ich výmenu.
Uvidíme...
(ver)

Máte radi

exotickú
kuchyňu?

NOVÝ CENNÍK
nové hotely

KADÁ OSOBA 2 VÝLETY
ZADARMO DO 16. 6.

®

LETECKY z Bratislavy aj Koíc

8, 9, 12, 13, 14, 15 dní
17. 6. 9 dní

Zápis od 1. júna

9 990
8 880

ANGLIÈTINA

ü so slovenskými aj zahraniènými lektormi
ü veobecná angliètina pre zaèiatoèníkov
i pokroèilých
ü konverzácia
ü peciálne kurzy obchodnej
a technickej angliètiny
ü angliètina + poèítaèe pre deti ové!

V cene: letenka, ubytovanie
ma
v hoteli AMBASSADOR,
a sa ...
osob ríplatku
polpenzia - védske stoly,
bez p
transfer, delegát

D I E A D O 1 5 r.
POBYT ÚPLNE
Z A DA R M O

BULHARSKO

LETECKY
9, 10, 13 dní

z B r a t i s l a v y, S l i a è a ,
Koíc, Popradu

KOMBI 10 dní 3 990
v cene: letenka, autobus, ubytovanie...

BULHARSKO AJ LEADLOVÝM
KLIMATIZOVANÝM AUTOBUSOM

11, 12, 15 dní

PETRALKA
V ubytovni Kopèany, ktorej zriaïovate¾om je mesto Bratislava, pribudlo 8
nových obytných jednotiek s 31 lôkami, ktoré mesto získalo rekontrukciou skladových pirestorov a èasou
spoloèných priestorov.
V ubytovni tak pribudlo 331 tvorcových
metrov obytnej plochy, ktorá je urèená
pre obèanov v hmotnej núdzi, najmä pre
rodiny s demi, prípadne neúplné rodiny.
Úpravy v ubytovni sa zaèali v septembri
2003, priestory bolo treba vyma¾ova,
vymeni podlahovú krytinu, vybudova
samostatné WC, sprchovacie kúty, osadi
protipoiarne dvere a zárubne, hasiace prístroje a zabezpeèi odvetranie sociálnych
zariadení. Náklady na celú rekontrukciu
sú 502-tisíc korún. Na rekontrukcii sa
podie¾alo es firiem. Nové obytné jednotky pribudnú k doterajím 57, v ktorých je
ubytovaných 255 obyvate¾ov. Nebytové
priestory mesto prenajalo obèianskemu
zdrueniu ODYSEUS, ktoré tu zriadilo
Komunitné centrum, zamerané na prácu s
demi a mládeou. Keïe na ponuku sluieb Komunitného centra zareagovalo
mnostvo záujemcov, v budúcnosti sa
uvauje o poskytnutí ïalích priestorov
na takúto èinnos.
Mesto je zriaïovate¾om dvoch ubytovní,
v ktorých poskytuje prechodné bývanie
pre vybrané skupiny obyvate¾ov Bratislavy, prednostne pre rodiny s malými
demi. Druhou ubytovòou je Fortuna na
Agátovej ulici 1/a, kde má mesto 120
obytných jednotiek, v ktorých je ubytovaných 305 osôb. Nebytové priestory sú
prenajaté obèianskym zdrueniam, ktoré
sa zaoberajú prácou s mládeou. V tejto
ubytovni sa u zaèali práce na plánovanej nadstavbe, ktorou pribudne 35 obytných jednotiek s asi 100 lôkami. Rekontrukcia by sa mala skonèi zaèiatkom
roka 2005. Detaované pracovisko tejto
ubytovne je v mestskej èasti Vrakuòa na
Hradskej ulici, kde je 26 obytných jednotiek a býva v nich 68 ¾udí.
Mesto prenajíma za symbolickú korunu
aj priestory na poskytovanie ubytovania
v Lodenici - Zlaté piesky na Ivánskej
ceste 32 obèianskemu zdrueniu Domov
pre kadého. Ïalie priestory v mestskej
èasti Podunajské Biskupice Pri trati 13
prenajíma mesto rovnako za jednu korunu neziskovej organizácii RESOTY Bratislavské resocializaèné komunity,
ktorá tie poskytuje pomoc ¾uïom bez
prístreia.
(brn)

AKADÉMIA
VZDELÁVANIA
JAZYKOVÉ KURZY
LETO 2004

EGYPT
4. 6. 14 dní

V Kopèanoch
pribudli obytné
jednotky

8

n

NEMÈINA, PANIELÈINA
FRANCÚZTINA, TALIANÈINA
Ukážte svoju výnimočnosť. Vyberte si jednu z troch exotických
drevín a naši dizajnéri pre Vás vytvoria neopakovateľnú kuchynskú
zostavu. Himalájsky tis, Africká ruža, Zebrano. Čo meno to vôňa
iného kontinentu.

Doprajte si jedinečnú kuchyňu - spojenie špičkových materiálov,
dizajnu a doplnkov od najlepších európskych výrobcov. Navštívte
našu novootvorenú vzorkovú predajňu na Grösslingovej ul. 26
v Bratislave a nechajte sa inšpirovať.

ü veobecné kurzy vo vetkých
vedomostných stupòoch
ü konverzácia so zahranièným lektorom

SLOVENÈINA PRE CUDZINCOV

ü intenzívny kurz so slovenským lektorom

INFO, VSTUPNÉ TESTY, ZÁPIS
Akadémia vzdelávania, Gorkého 10, 815 17 Bratislava
tel: 02 / 5441 0025, fax: 02 / 5441 0040

www.aveducation.sk

info01@aveducation.sk
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COLORADO
m2

155,ŠÍRKA 4M

kusové
koberce

69,-kus
40 x 60 cm

A Platí do 30. 6. 2004, alebo do vypredania zásob.

S O R T I M E N T:

Bratislava

koberce

metráÏ

•

behúne

•

PVC

•

kusovky

VYSOKÁ 33
B R AT I S L A V A

811 02 BRATISLAVA I

Vám v rámci rozírenia kapacity v oblasti

VÝKONU SPRÁVY

ponúka poskytovanie sluieb súvisiacich s uívaním
a prevádzkou domu (bytov), nebytových priestorov a garáí
l 45-roèná prax v poskytovaní sluieb l výkon správy v Starom Meste (okres I)
a Petralke l v naej správe 3000 bytov l tandardné a nadtandardné sluby
l èinnos zaloená na vzájomnej dôvere a spokojnosti s poskytovanými slubami l v prípade záujmu poskytneme ponukový list
tel./fax: 02/5441 7510

5292 1586, 5263 5815-16
coimex.travel@stonline.sk

5292 0585, 5263 5491
coimexair@slovanet.sk

POZNÁVACIE ZÁJAZDY

LETENKY NA POÈKANIE
DO CELÉHO SVETA

Parí - Disneyland
1. 7. - 5. 7.
Kultúrny víkend v Prahe
8. 7. - 11. 7.
Romantika francúzskej Riviéry 15. 7. - 19. 7.
Malý okruh Nórskom
10. 7. - 18. 7.
Autosalón Parí
29. 9. - 3. 10.
Pobyty na Slovensku - hory, lieèebné kúpele
Exotické zájazdy do celého sveta

ROZHODNITE SA - NESKLAMEME VÁS
Kontakt: 02/5441 5728

doplnky

Ivánska cesta 10, Tel.: 02/4363 0693; Fax: 02/4363 0692; Po-Pia: 9,00-19,00; So-Ne: 9,00-16,00
Bosákova 14 (PetrÏalka), Tel.: 02/6252 5171; Fax: 02/6252 5172; Po-Pia: 9,00-19,00; So-Ne: 9,00-16,00

STAVEBNÉ BYTOVÉ DRUSTVO BRATISLAVA I

PALACKÉHO 24

•

e-mail: sbd1@stonline.sk

7 150,-Sk
3 300,-Sk
8 100,-Sk
18 400,-Sk
6 300,-Sk

Larnaca
5 046,-Sk
Malaga
4 616,-Sk
Rím
3 975,-Sk
Parí
2 900,-Sk
Ubytovanie do celého sveta
Komplexné cestovné poistenie
Vybavenie víz

Drustevný ústav vzdelávania, a.s.

Sídlo:
Poboèka:

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

Prenájom BYTY/DOMY/PRIESTORY:
Zvolenská - kanc. priestory, 75 m2, komplet zrekontruované, zar.

2.800Sk/m.

Petralka - 1 izb., nezariadený, 37 m , novostavba, 1. poschodie 10.000 Sk/m.
2

Mikuláska - 6 izb. rad. dom, 250 m2, po kompl. rek., vyí tand. 1.000 EUR/m.
Vrakunská cesta - 2 izb., nez. byt v novost. 61 m2, 6.p./7.p., balkón 15.000 Sk/m.

Predaj:
Svätý Jur - staveb. poz., 4700 m2, vetky IS, írka 30 m, len v celku 1.900 Sk/m2
Pluhová - kanc. priest. 84 m2, suterén bytového domu, park., 2 sklady

2,6 mil.

Klemensová - 1 izb., byt 42 m2, v pôvod. stave, bez balkónu, nové okná 2,1 mil.
K eleznej studienke - 4 izb. byt v OV, novost., 200 m2, 5p./5, 2x balkón 7,2 mil.
¼anová - 2x garáové státie v suteréne byt. domu, cena na 1 státie 200.000 Sk

951 15 Mojmírovce 919, tel: 037/779 82 01-3,
fax: 037/779 82 00, e-mail: zarvayova@duv.sk,
a firma ANTRE, tel: 0905 562 910
ponúka Vaim deom vo veku 8 - 15 rokov

DETSKÝ CELODENNÝ POÈÍTAÈOVÝ
A MALIARSKY (3950 SK),
DENNÝ POÈÍTAÈOVÝ
A MALIARSKY (2100 SK)
TÁBOR GRÓFA HUÒADYHO,
1. - 7.augusta 2004
Huòadyho z¾avu 200,- Sk dostane ten, kto záväzne
prihlási seba a aspoò jedného kamaráta do 23.6.2004.
Miesto konania: Katie¾ Mojmírovce, 15 km od
Nitry (smer Nové Zámky), www.duv.sk
Bliie informácie iadajte na telefónnom èísle:
037/779 82 01-3, Ing. Zuzana Árvayová

Zachovajte si Vae
spomienky v 100% kvalite!

Anjel s diablom v tele.

Opel. Svieže myšlienky – lepšie autá.

Z akejko¾vek Vaej videokazety
Vám vyrobíme video - DVD
a tak sa Vae filmové nahrávky
navdy zachovajú v takých
ivých farbách ako v deò
keï ste ich vytvorili!
Taktie Vám vyhotovíme
zálonú kópiu Vaej LP alebo
SP platne na CD, ktorý si
môete prehra v benom
CD prehrávaèi
(s digitálnym odstránením umu)
Výroba CD a DVD
(reklamné, video, data...)
Pavol Gábor
Cesta na Kamzík 12
831 01 Bratislava

Nový Opel Astra. Oči vás neklamú.
So svojím dynamickým dizajnom je nový Opel Astra zaručene atraktívny automobil. Váš prvý dojem potom upevní mimoriadne priestorný
interiér a celý rad noviniek, ktoré zaradia novú Astru na úplnú špičku vo svojej triede: interaktívny podvozok IDSPlus a ABS najnovšej
generácie, elektronická stabilizácia ESP a priebežná regulácia tlmičov CDC podľa povrchu vozovky, tlačidlo SPORT pre ešte dynamickejšiu
akceleráciu a športové jazdné vlastnosti, 5 benzínových a 3 turbodieselové motory s technológiou „common-rail“ s výkonom až 147 kW
(200 k), systém umožňujúci rozjazd do kopca bez cúvnutia Hill-Start Assist, audio a informačné systémy s navigáciou a technológiou MP3,
systém sledujúci tlak v pneumatikách TPMS a adaptívne bi-xenónové svetlomety AFL pre lepšie osvetlenie v zákrutách.
Päťdverová Astra Essentia 1.4 16V (66 kW/90 k) Twinport s ABS, so štyrmi airbagmi, elektrickým ovládaním predných okien a autorádiom
je v ponuke už za 509 900 Sk.

AUTOTREND s.r.o.
Autorizovaný díler OPEL

Rožňavská cesta 24, 821 04 Bratislava, tel.: 02/43 42 55 40
e-mail: opel@autotrend.sk, www.autotrend.sk

tel.: (02) 54 65 42 31
mobil: 0903 808 720
gabor@gsm.eurotel.sk
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NIKEA, s.r.o., Panenská 7, Bratislava
tel.: 0905 490 252, 5441 6184
e-mail: nikea@nikea.sk www.nikea.sk

KRTKOVANIE

KÚPIME RODINNÝ DOM
lokalita Mudroòova a okolie
0903 205 915

ÚÈTOVNÍCTVO

ÈISTENIE DOMOVÝCH A
BYTOVÝCH ODPADOV,
KANALIZÁCIE

PREDÁME LUKRATÍVNY
STAVEBNÝ POZEMOK

DPH, MZDY

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

Tel.: 0915 121 204, 0905 399 844
NONSTOP

®

5300 m2 BA II., priamo pri dialniènom okruhu
0903 457 041

Rekontrukcie
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

Karlova Ves  Nad Lúèkami

OTYK invest spol. s r.o.
Bárdoova 2/A
831 01 Bratislava

OTYK invest, spol. s r.o.

Stavebno-investièná spoloènos pripravuje, realizuje a predáva:
byty, garáe, administratívne priestory
na atraktívnych pozemkoch v mestskej èasti Karlova Ves
Informácie: 5479 2424, 0903 211 145
5479 1566, 0903 788 860
www.otykinvest.sk
reality@otykinvest.sk

Predaj bytov
a garáí
pred zaèatím
výstavby.
Vo¾né ete
4-izbové
a ve¾ké
2-izbové
byty.

Karlova Ves  Stred - Námestie sv. Frantika
Karlova Ves  Líèie údolie

Skolaudované kancelárske priestory (holopriestory)
priamo na námestí - na predaj 1003 m2.
Administratívna prístavba vo výstavbe na predaj 1540 m2.
Garáe a garáové státia ihneï k uívaniu na predaj.

Mestské vily
vo výstavbe.
Posledné
vo¾né
4-izbové
byty a
garsónky
na predaj.

BY TÍHLA DO PLAVIEK!

LK DREVOX

* predaj * montá * servis

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

CENA 6.900,- Sk = 1 KURZ
Pravidelné kurzy aquagymnastiky
v utorok a tvrtok
Vodné hry pre matky s demi v utorok

TÚDIO ESTETIKA
v hoteli ««« Barónka, 6. poschodie

DVERE aj na mieru

COOP Jednota Bratislava, s.d.

odpredá
výberovým konaním
nehnute¾nos prevádzkový objekt

na Jedlíkovej ul. 7 v Bratislave
s pozemkom o výmere 845 m2.

Mudrochova 2, 835 27 Bratislava
Tel.: 4488 0909 fax: 4488 2221

Bliie informácie poskytneme
na tel.è.: 02/59307342

„... možnosti ubytovania sú tu pestré”
Milan

■

31

www.telecom.sk | 0800 142 142

■

dovolenka

■

Portoriko

■

7,60 Sk/min. s DPH

l interiérové - exteriérové
l z masívu
l s prírodnou dýhou
l aj bezfalcové
Na splá
QUATRO tky
l fólia, laminát
a iné
l bezpeènostné
l protipoiarne
l zárubne
l eurosmrek, meranti
l kovania COBRA

OKNÁ
+ doplnky

NOVÉ DVERE U OD 1600 Sk + DPH
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, pekaco@slovanet.sk

Hovorte, čo len chcete, kedy chcete
a koľko chcete! S kartou Global voláte
domov za najvýhodnejšie ceny!
Porozprávajte vašim blízkym a priateľom všetko, čo práve
v zahraničí prežívate, a ešte viac! S kartou Global voláte domov
za najvýhodnejšie ceny z viac ako 50 krajín sveta, navyše za
slovenské koruny! Volať môžete už od 6,70 Sk za minútu (vrátane
DPH), a to počas celého dňa za rovnako výhodnú cenu! Predplatenú
kartu Global s hovorovým kreditom 200, 400 alebo 1 000 Sk si
môžete zakúpiť na miestach predaja ST, prípadne na vybraných
poštách, v cestovných kanceláriách alebo novinových stánkoch. Volaciu kartu Global si môžete zriadiť za 1,- Sk a zo zahraničia volať na účet vašej telefónnej linky.

BRATISLAVA
V piatok 18. júna sa na nádvorí Starej
radnice uskutoèní u po iestykrát
výstava a ochutnávka slovenských a
zahranièných vín VINO GALLERY.
Ob¾úbené podujatie, ktoré spoloène pripravili mesto Bratislava a Vino gallery
Milana Bejdáka bude súèasou otváracieho víkendu Kultúrneho leta. Výstava
sa koná pod zátitou bratislavského primátora Andreja Ïurkovského, ktorý
síce sám o sebe tvrdí, e nie je ve¾kým
znalcom vína, ale doteraz nechýbal ani
na jednom roèníku Vino gallery. Spoluorganizátormi sú Mestské múzeum v
Bratislave a Bratislavské kultúrne a
informaèné stredisko.
Kadý z doterajích roèníkov jeho organizátori venovali jednej výnimoènej
odrode. Tento rok vzdajú symbolický
hold Frankovke modrej. Ochutnáva
bude moné a 80 rôznych vzoriek tejto
u¾achtilej odrody zo Slovenska, z Moravy a z Rakúska. Popri tom si prídu na
svoje priaznivci Moravského mukátu.
Súèasou prehliadky bude aj samostatná
prezentácia vinárov Malokarpatskej
vínnej cesty a degustátorská súa v
urèovaní bielych odrôd.
Na rozdiel od minulých roèníkov, na
ktorých sa zúèastnili iba pozvaní hostia,
na tohtoroènú výstavu Vino gallery sa
budú da kúpi vstupenky. V cene
vstupného 400 korún je atraktívny
degustaèný pohár, katalóg vystavovaných vín, degustácia vetkých vín a
bohaté obèerstvenie. Vstupenky predáva Informaèné centrum BKIS na Klobuèníckej 2 a Mestská vinotéka Pezinok
na Radniènom námestí 9.
(brn)

Polícia zlikvidovala gang výpalníkov, ktorý
v Ruinove vydieral stovky podnikate¾ov
BRATISLAVA
Polícia zlikvidovala výpalníkov z druhého bratislavského okresu. Minister
vnútra Vladimír Palko informoval, e
obvinili siedmich zo skupiny takáèovcov vrátane vedenia, piatich u zadrali a navrhli väzbu.
Obvinení sú tyridsiatnici a mladí, traja
majú vysokú kolu. Ide o dvoch ininierov ¼ubomírov K. (narodených v roku
1966), JUDr. Martina B. (1972), Patrika
V. (1972), Karola L. (1967), Gabriela .
(1970) a Róberta K. (1968).
Takáèovci cez súkromnú bezpeènostnú
slubu vydierali desiatky retaurácií,
barov, ale aj obchodné spoloènosti v
Ruinove. Obvinení sú za ekonomické
delikty - zaloenie zloèineckej skupiny,

poruovanie pravidiel hospodárskeho
styku a legalizáciu príjmov z trestnej èinnosti. Jeden z nich ako policajt zneuil
právomoc verejného èinite¾a.
Takáèovci boli aktívni od konca 90. rokov. Do problémov sa pod¾a Palka dostali u vlani v októbri, keï pred futbalovým zápasom SR-Anglicko postrelili
zamestnanci SBS Vezuv dvoch anglických fanúikov v centre Bratislavy.
Vezuv, ovládaná takáèovcami, prila o
licenciu. Vo vydieraní pokraèovali cez
novú bezpeènostnú slubu A.G.P. Security. S firmami mali zmluvy o stránej
slube, aj tie vak boli pod¾a ministra
protizákonné. Neposkytovali toti stránikov, ale mali zasiahnu na iados
majite¾a firmy pod¾a potreby, èo zákon o

SBS neumoòuje. Polícia u zdokumentovala 100 firiem ako dôkaz, vydieraných bolo okolo 300. Viceprezident policajného zboru Spiiak zatia¾ nechcel
poveda, èi boli takáèovci napojení aj na
politikov alebo samosprávu. Polícia sa
po obvinení éfov skupiny sústredí na
¾udí, ktorí pre nich robili.
Traja významní èlenovia skupiny sú u
màtvi. 37-roèného Jána Takáèa neznámy
páchate¾ vlani v júli rozstrie¾al v jeho
mercedese na bratislavských Kramároch.
V septembri zastrelili bratislavského
podnikate¾a 46-roèného Jozefa Surovèíka pri prechádzke so psom v Senci. V
novembri v Pezinku z automatických
zbraní zabili Róberta P., keï jeho autu
skríili cestu.
(sita)

Letn˘ v˘predaj!
Od 10. 6. vy‰e 500 v˘robkov so zºavami aÏ do 50 %. Len do vypredania!

BILLY, kniÏnica
so stredne hnedou morenou
dyhou, 80x202cm
2.990,- 3.990,-

3.990,-

EXARBY,
rozkladacia pohovka
s prírodn˘m poÈahom
5.990,-

© Inter IKEA Systems B.V. 2004. Zmeny vyhradené.

Kultúrne leto sa
zaène Festivalom
vína v radnici
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Bratislava
zväèuje priestor
pre korèuliarov

BRATISLAVA
U v priebehu tohto leta sa monosti
pre vyznávaèov kolieskových korèú¾ v
Bratislave zväèia. Zdruenie < bratislava-inline.sk > v spolupráci so samosprávou pripravilo výnimoèný projekt
pre inline korèuliarov.
Kadý piatok od 11. júna a do 1. septembra v èase od 19.30 do 23.00 sa budú
môc vetci korèuliari korèu¾ova bez
obmedzení tam, kde za normálnych
okolností jazdi nemôu - v uliciach
centra Bratislavy. Trasa povedie z Námestia slobody cez Hodovo námestie,
Suché Mýto, Námestie SNP, túrovu
ulicu, Starý most do Petralky a naspä.
Na trase bude korèuliarov sprevádza a
chráni polícia a peciálny inline tím.
Korèu¾ovanie, alebo tie inline skating,
je v Bratislave ve¾mi rozírené, nie je
obmedzené pre konkrétnu vekovú skupinu, venova sa mu môu doslova vetci.
Z tohto poh¾adu ho mestská samospráva
vníma ako ve¾mi pozitívnu aktivitu.
Jediné negatívne skúsenosti sú v Bratislave azda len z rýchlej jazdy niektorých
korèuliarov v historickom centre. Preto
platí v peej zóne nariadenie, ktoré aj
korèuliarov obmedzuje prispôsobi rýchlos jazdy na inline korèuliach priemernej rýchlosti pohybu chodca, teda pribline 5 km/h.
(brn)

Súkromná Stredná Odborná kola

HOST - HOTELOVÁ AKADÉMIA
Záporoská 8, 851 01 Bratislava 5

Ponúka v k. r. 2004/2005
tieto formy maturitného túdia
l Absolventi základných kôl
Denné a dia¾kové 5-roèné Hotelová akadémia
Denné a dia¾kové 4-roèné Manament regionálneho
cestovného ruchu
l Absolventi gymnázií a ostatných
stredných kôl s maturitou
Pomaturitné kvalifikaèné denné
2-roèné a dia¾kové 3-roèné Hotelová akadémia
Denné a dia¾kové 2-roèné - odbory:
Cestovný ruch
a Efektívny manament
l kola príjme uèite¾ov predmetov:
AJ - SJ, Cestovný ruch
MT: 0903 737 909, Tel/Fax: 02/5465 1367
E-mail: zzabak@stonline.sk
www.ssoshost.szm.sk

49,-/ks

STRIB RUTA,
deka, 130x170cm
199,- 299,-

MELISS, kvetináã
z glazovanej keramiky,
rôzne farby a veºkosti.
149,-/ks

99,-

FÖRBY, stoliãka
so zelen˘m sedadlom
z plastu 199,-

IKEA PS FOGDÖ,
ratanové kreslo.
2.490,- 4.490,-

KÄRLEKSÖRT,
bavlnené oblieãky
na dvojlôÏko 549,-

199,-

ZĽAVY AŽ
EGYPT

699,-

PAJALA, stohovateºná
stoliãka s bukovou dyhou
a oceºov˘m podnoÏím
1.290,-

BUMERANG, ve‰iaky
na sukne/nohavice 99,-/2ks

Prekročte

LEN

RHODOS

14.6.- 21.6 / 8 DNÍ

10.990,-

HOTEL**+

KRÉTA

LEN

16.6.-26.6 /11 DNÍ
LEN

9.990,-

MALORKA 15.6.-22.6 / 8 DNÍ
HOTEL**+
LEN 12.990,DIEŤA ZDARMA

prah budúcnosti

a objednajte sa ešte dnes na predvádzaciu jazdu
s novou Alteou na tel.: 4552 5700

Auto BNP, s.r.o.
Auto BNP
Vrakunská 1
821 07 Bratislava

10.990,-

HOTEL***

Navštívte nás:
Michalská 10, 02/ 544 31 601, michalska@ruefa.sk
Rajská 5, 02/ 529 20 616, rajska@ruefa.sk
Markízatext str. 605
www.ruefa.sk

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

Nový Seat Altea od 11. júna 2004

12.990,-

LEN

11.6.-18.6/ 8 DNÍ

APARTMÁN***

PAJALA,
skladací stôl
s bukovou dyhou
a oceºov˘m
podnoÏím
1.290,- 2.490,-

%

11.6.-22.6 / 12 DNÍ

HOTEL***

69,-/2ks

30

tel.: 02/4552 5700-02
e-mail: predaj@bnp.sk

www. autobnp.sk
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Priemyselná ulica 6, 821 09 Bratislava
tel.: 5363 2904, 0903 216 161, 0903 462 464
e-mail: office@urbanpartner.sk, www.netreality.sk

PREDAJ

BA II., Podunajské Biskupice (Geologická ulica) pripravovaná výstavba obytného domu, 160 bytov,
1, 2 a 3 izbové byty, parkovacie státia, podzemné
parkovanie, byty od 36 m2 do 88 m2, zaèiatok výstavby 05/04, ukonèenie 09/05, staèí Vám
40%, hypotekárne úvery - ruèenie kupovaným bytom

Cena:

Spoloènos GRUNT, s.r.o.,
v Bratislave vyhlasuje dvojkolovú, anonymnú, urbanisticko-architektonickú súa na spracovanie návrhu obytného
komplexu Slanec - Juh v Bratislave-Nové
Mesto.
Súa je vyhlásená ku dòu 17. 5. 2004
a termín odovzdania súaných návrhov
je 30. 6. 2004 pre prvé kolo
a 30. 9. 2004 pre druhé kolo.
Súané podklady sú od dòa vyhlásenia k
nahliadnutiu na adrese:
Nova design store,
Laurínska 15, 811 01 Bratislava
od 1000 do 1800 hod.,
kde je ich moné aj zakúpi (500,- Sk).
Súa je overená Slovenskou komorou
architektov.

Jungmannova 10-12, 851 01 Bratislava
tel./fax: 6252 5021-2
mobil: 0905 431 455
www.cancelli.sk, e-mail: cancelli@cancelli.sk
Vám vyrobí a namontuje Aj na splátky!
vertikálne l medziokenné
interiérové l drevené
l pevné, výklopné l opravy
l plastové a hliníkové l plátené

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

l

rolovacie l sekcionárne l výklopné

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

pevné l rolovacie l pántové

VSTAVANÉ SKRINE
MREE l rolovacie

STUDIO BELLANI

kadernictvo v kozmetika v pedikúra
dizajn nechtov v japonské tetovanie
zahusovanie mihalníc
Rovniankova 4 - Petralka

prijme
kaderníèky, pedikérky, manikérky,
odborníèky na permanentný makeup.
Informácie: 0905 273 416
0903 191 885

od 29.000,- Sk/m2 + DPH

Chcete tudova na vysokej kole
a zmekali ste poda prihláku?
V kolskom roku 2004/2005

Fakulta managementu Univerzity
Komenského v Bratislave otvára
ditanèné bakalárske túdium
v odbore MANAMENT:

1. FINANÈNÝ MANAMENT
2. EURÓPSKA INTEGRÁCIA
Prihláky na vysokú kolu zasielajte
do 15. 6. 2004

(do rohu prihláky uvies znaèku D)

Adresa: Fakulta managementu UK
Odbojárov 10, P.O. Box 95
820 05 Bratislava 25
Info: ( 02 / 491 00 242, 240

Schválen˘ v˘robcami
automobilov na na‰om trhu.

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

VYRÁBA A MONTUJE
PLASTOVÉ OKNÁ A DVERE

S nami u nebudete
musie zaèína znova.
tudujte v ANGLICKEJ KOLE
od 7. alebo 14. júna
Ponúkame: klimatizované uèebne
vstupné testovanie zadarmo
prvá hodina zadarmo

ukákové hodiny

Haanova 10, (budova Bytového podniku),
tel./fax: 6224 1759, 6224 7624, 6224 4502
mobil: 0905 752 602
e-mail: okna@alk-variant.sk
www.alk-variant.sk

(vdy od 16.00, 17.00)

Uèíme angliètinu rýchlejie
ako ste boli doteraz zvyknutí.
Navtívte nás na Cukrovej ulici 14,
Bratislava 813 39, è.d. 211
( 59 324 444-5
www.anglickaskola.sk

Zastúpenie pre Stupavu: RT-STAVPLAST
mobil: 0903 606 076, 0903 770 558

Jedin˘ originálny zámok radiacej
páky pre vozidlá ·koda.

Rytier
autá ho milujú,
zlodeji ho nenávidia!
CONSTRUCT Slovakia, s.r.o., RoÏÀavská 30, 821 04 Bratislava, tel./fax: 02/4341 0975, tel.: 02/4342 9328, 4364 1561, 4364 1562, www.construct.sk

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

Ïalie
spomienky na
Valonskú ulicu
LIST ÈITATE¼A
Ná dom na Valonskej ulici èíslo 17 sa
nachádzal na ¾avej strane zo smeru od
Kollárovho námestia a strana naej
ulice sa zaèínala od Jánskej ulice domovým èíslom 5, kde bola predtým sódovkáreò Zambach.
Táto výrobòa sódy a kracheliek zanikla
v roku 1949 a s òou zanikol aj nieko¾kokrát denne sa opakujúci dupot konských kopýt na kamennej dlabe, ktorý
bol typický pri rozvoze sódovkárenských produktov pre Valonskú ulicu. V
tej dobe bola Valonská ulica premenovaná na Slovanskú. Bývalé priestory
sódovkárne sa zmenili na nájomné byty,
v ktorých nali ubytovanie rodiny Blakových, Zadrabových, Kachmanovcov
a ïalích, ktorých mená si u nepamätám.
V predchádzajúcich èlánkoch pamätníci
spomínali väèinou východnú èas ulice
spojenú s Vazovovou, Fazu¾ovou, kolskou a Kutlíkovou ulicou. Ja budem
pokraèova západnou èasou bliie ku
Kollárovmu námestiu pokraèujúcou po
obidvoch stranách a k Starohorskej ulici.
¼avou starnou pokraèovala naa ulica po
u uvedenom èísle 5 k ïaliemu domu
èíslo 7 a 9, kde malú mliekarenskú predajòu vystriedal zelovoc a v týchto
domoch bývali rodiny Plenèíkových a
Chudých. Dom èíslo 11 bol úplne podpivnièený a bol v òom sklad vína, vinárskych potrieb a sudov, ktorý patril novo
zaèínajúcemu vinárskemu drustvu. Prízemnú, obývaciu èas domu pouívala
rodina Kováèová a prednú èas rodina
Filipových. Pán Filip bol vlastníkom
koní, povozník a so svojimi koníkmi pracoval pre spomenutý sklad vína. Mal nieko¾ko detí a tie chodili s mojimi demi do
blízkej základnej koly, ktorá sa nachádzala na druhej strane naej ulice. Do
koly to teda nemali ïaleko a nemuseli
tam cestova.
Dom èíslo 13 bol na rozdiel od naich
nízkych domov pomerne väèí a impozantnejí a bývalo v òom viacero
nájomníkov. Z nich si najlepie pamätám na starého pána Szásza, ktorý mal v
prednej èasti susedného domu èíslo 15
malú obuvnícku dielòu. Bol to starí pán
malej zavalitej postavy maïarskej
národnosti, ktorý vak ovládal vetky tri
preporácke dialekty, bol vdy usmievavý a zhovorèivý, vdy pripravený na
susedský rozhovor, pri ktorom súèasne
pozorne pracoval - a práce mal vdy
veru dos.
tefan Behúò, Valonská ulica 17
(Pokraèovanie v budúcom vydaní)

kolu pomenovali pod¾a Dr. Milana Hodu
Po prvej svetovej vojne sa zaèali intenzívne zastavova plochy bývalých
záhrad a vinohradov nad Palisádami
smerom k Mudroòovej ulici (pôvodne
Cisárska cesta - Kaiserweg).
Vznikali tu bohaté vily, ale aj drustevné rodinné domy tátnych zamestnancov. Na hornom konci terajej Zochovej ulice stála od roku 1910 metianska
kola, pre deti z novej tvrti vak bolo
treba postavi aj novú kolu. Postavili
ju na ploche bývalých hospodárskach
stavieb areálu Pálffyovského paláca, na
nároí vtedy novo vytýèenej karniclovej ulice a Palisád. Novostavbu na

Pamätníci histórie
pôdoryse písmena L vyprojektoval
architekt Ján Burjan. Dvoma krídlami
novostavby ohranièil roz¾ahlý dvor
situovaný hlboko pod Zámockou ulicou. Do kamenného oporného múra
pod ulicou sekundárne umiestnili jeden
zo vstupných portálov devastovaného
paláca zo 17. storoèia. Náronú èas
funkcionalistického objektu architekt v
pôdoryse odstupòoval, prièom medzi
dva rizality obloené tehlovoèervenými obkladaèkami, ktoré pripomínajú

neomietané murivo, vsadil vei podobný útvar, obloený travertínom, ktorý
navodzuje dojem, e sa v òom nachádza schodite.
V skutoènosti je schodite situované
ïalej, na styku oboch krídel pri nádvorí. Vstup do budovy, prístupný monumentálnym otvoreným schodiom, je
prekrytý elezobetónovou doskou.
Vlastná predsieò s kamenným obloením stien je súèasne pamätníkom Dr.
Milanovi Hodovi, ktorého meno kola
od postavenia (1935) niesla.
tefan Holèík
FOTO - OtoLimpus

Zámocká bola hlavným prístupom na Hrad
Vrchol hradného kopca bol u v praveku prístupný pirálovou cestou,
ktorá ho obkolesovala z východnej,
severnej a západnej strany. Asi jedna
tvrtina dåky cesty od Dunaja na
vrchol kopca sa zachovala v trase
neskorej Zámockej ulice.
Nemeckí obyvatelia Preporka hrad
nad mestom nenazývali hradom Burg
ale zámkom Schloss". Preto Zámocká
ulica - Schlossgasse, Schlossweg. Niie poloené podhradie sa volalo
Schlossgrund, vyí úsek bol známy
pod menom Schlossberg. V dolnej
èasti ulice, pribline od dneného vjazdu do tunela, a po bránu pálffyovského paláca na rázcestí terajej karniclovej a Zámockej ulice bola od 17. storoèia usadená pod ochranou grófov Pálf-

Spomienkový album
fyovcov idovská komunita. Tam stála
aj synagóga.
Po roku 1910 vydali poh¾adnicu, na ktorej vidno najvyí úsek Zámockej ulice,
fotografovaný z areálu zámku, zo západnej terasy, na ktorej dnes znovu stojí
rekontruovaný barokový objekt. Fotografiu mono datova na základe skutoènosti, e na nej u stojí budova Metianskej koly na dnenej Zochovej ulici,
ktorú postavili tesne pred rokom 1910 na
pozemku bývalého parku pri paláci
grófa Pálffyho. Zámocká ulica bola
husto zastavaná prízemnými domami
vidieckeho charakteru, ktoré boli kryté
výluène dreveným ind¾om. Domy obý-

vali vinohradníci a hradné sluobníctvo.
Pribline v strede záberu vidno malý
nároný dom s nízkym títom obráteným k divákovi. Úzka medzierka v¾avo
od neho viedla k ceste, ktorá z vonkajej
strany sledovala valové opevnenie,
ahajúce sa oblúkom a k dnenému
Hodovmu námestiu.
Z cesty sa postupne v 20. storoèí vyvinula elegantná a frekventovaná ulica
Palisády. Tá prevzala aj funkciu prístupovej cesty k hradnému areálu. Z
pôvodnej zástavby tej èasti Zámockej
ulice, ktorá je zachytená na fotografii,
sa nezachoval ani jediný objekt. Vetky
zanikli v súvislosti s nezmyselnou asanáciou podhradia v 70. a 80. rokoch
minulého storoèia.
tefan Holèík
FOTO - archív a Oto Limpus
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1979: Naèisto
nás opantalo
èaro MD
Polstoroèie s Bratislavou
Hneï v januári postihla Bratislavu
ve¾ká strata. Umrel Foto motlák. Bol
to dobrotivý papparazzi, na ktorého
prítomnos sme si zvykli v divadlách,
na vernisáach a v televízii. Nevedno,
kedy priiel o svoje krstné meno. Bratislava ho poznala ako Foto motlák.
V roku 1979 bolo v Európe plno snehu
a poriadne mrzlo. Vietnam prepadol
Kambodu, Èína prepadla Vietnam.
Bývalí iaci IV. C, ktorí maturovali na
Pedagogickej kole v Bratislave pred
dvadsiatimi rokmi prepadli retauráciu
na eleznej studnièke a hluène oslávili
stretnutie u spoluiaka Roba imonèièa
- vedúceho tohto zariadenia.
8. marec 1979 bol smutný MD. Skonal
významný èlen Traditional Clubu, hráè
na banjo - Ing. Boleslav Boka. Vyrazil na
túru do hôr a to ho sk¾alo. My s Ferom
Kovárom sme zatia¾ na MD predviedli
enám najprv umelecký výstup a potom
nás nebolo dva dni. Naèisto nás opantalo
èaro MD. Horko-ako sme sa z toho
dostali bez ujmy na zdraví. Doteraz spomíname s Ferkom na MD 1979 ako na
dalmatínsky deò. Preèo dalmatínsky,
to u nikto nevie... Viliama Záborského,
vynikajúceho herca SND, schvátil na
zájazdovom predstavení infarkt myokardu. Priamo na javisku ostravského divadla mu tamojí kardiológ zachránil ivot.
Po¾ský pápe navtívil po prvý raz po
pontifikácii rodné Po¾sko. Americkí
diplomati na teheránskej ambasáde budú
dlhé mesiace rukojemníkmi Iránu. U nás
je pokoj a poriadok - akurát roku 1979
vetko zdraelo. Vtedy sa to ve¾mi jemne
nazývalo úprava cien. (Proti dneku to
boli skutoène drobné úpravy.) Vyrazili
sme na vlakový divadelný zájazd dolu na
Balkán - a do macedónskeho SKOPJE.
Kolegovi Swanovi hneï po príchode do
Macedónie ukradli kouch! Inak bolo
namáhavé turné ve¾mi úspené.
Do naej televíznej relácie Ktosi je za
dverami prijali pozvanie sestry Vaáryové. Hrali tvorruène na klavíri a pre
ve¾ký úspech museli pridáva. Jaro Filip
sa stáva stálicou na nebi showbiznisu.
Skupinka dia¾kových turistov - Vlado
Bednár, Tomá Janovicc a pisate¾ týchto
riadkov sa vyberá na týdòový horský
pochod z Èadce do Luhaèovíc. Koneène
vidíme zblízka vrh Makyta, sedlá Bumbálku, Kasáreò a Vizovické vrchy. Pookriali
sme. Zuzke Kocúrikovej sa pomaly konèí
materská dovolenka. V januári toho roku
prila na svet jej a Petrova prelestná dcéra
Katarína. (Je celkom moné, e v tom roku
rodili - okrem Zuzky - aj iné dievèatá, ale
tie v mojich záznamoch nefigurujú.)
Dlho mi nebolo jasné heslo, ktoré som si
poznamenal v ten rok do diára CylinderNitra. Rozsiahlou namáhavou dedukciou som dospel k výsledku, e v roku
1979 som po vystúpení na výstave skla
v areáli výstaviska v Nitre dostal na pamiatku sklenený cylinder na lampu. Aj
touto cestou by som sa chcel organizátorom výstavy poïakova. Oneskorene ale o to srdeènejie.
V Bratislave v roku 1979 boli iné výstavy. Taxikári sa na ne teili, lebo
INCHEBA znamenali zvýený obrat. Pribudla aj FLÓRA - výstava kvetov - na
ktorej sme sa cítili ako doma. Hovoria o
mne, e som vydarený kvietok.
SN,12. februára 1998

Slovanisti sa lúèia s I. ligou, fanúikovia sa
boja, e návrat môe trva dlhie ako rok!

CINDERELLA FAMILY SERVIS, s.r.o.

gazdinky na upratovanie domácností
firemné upratovanie
jednorázové upratovanie, tepovanie
Nestíhate? Pomôeme Vám.
tel.: 6542 2119, 0903 785 387
www.cinderella.sk
info@cinderella.sk

BRATISLAVA
Tak nám vypadol Slovan! Minulotýdòová správa sa síce èakala, ale fanúikov belasých zasiahla priamo do
srdca. Optimisti tvrdia, e je to úspech
- veï Slovan vydral v I. lige celých 16
rokov, pesimisti oponujú - druhý pád
priiel u po 19 rokoch. Ete pred
rokom bojovalo Tehelné pole o titul,
dnes sa sem chystajú Jur, Lapá,
Kremnièka...
Názory zodpovedných i nezodpovedných, fanúikov i tých, ktorých pád belasých poteil, sa v posledných dòoch
vyrojili ako komáre koncom leta. Príèiny sa h¾adali v minulej sezóne, v súèasnom vedení, v tréneroch, v hráèoch, no
pod¾a nás, pád Slovana sa zaèal ove¾aove¾a skôr. Kdesi v èase, keï sa delila
republika...

Mono si pamätáte na slávu posledného
federálneho titulu. Slovan vyhral ligu
zaslúene, na tadión chodilo 20-25 tisíc
divákov, mustvo tvorili mladí, nádejní
hráèi, èasto odchovanci mládeníckej
liahne. Slovanisti boli vyrovnanými súpermi praskej Sparte, no práve vtedy sa
zaèína belasá cesta rozbíja.
Prelo len pár rokov od rozdelenia ligy
a postavenie Sparty a Slovana sa zmenilo. V jednom sa síce zhodli - obe
mustvá získavali bez problémov
domáce tituly, ale na rozdiel od praského klubu slovanisti výpoèet vetkých úspechov zaèínali aj konèili
domácimi pohármi. Nepridali k nim niè
navye, nezabojovali o úspech v Európe a naopak, doslova rozpredávali, èo
sa len dalo. Navye, Slovan neahal
zvyok ligy za sebou, ale padal dole k

nemu a prilo, èo muselo prís. Nástup
Koíc, Interu a iliny, ktorému belasí
dokázali konkurova iba v sezóne
1998/99, keï sponzor SPP za tátne
peniaze skúpil na Tehelné pole vetko,
èo sa len skúpi dalo. Vytriezvenie prilo s cyperskou Famagustou a bolo po
Duckého peniazoch.
Dnes má Slovan také vedenie, takých
hráèov a ia¾ aj takých fanúikov,
akých si zaslúi. Na rozdiel od Sparty
sa nestal sluným európskym klubom,
nemá tadión na slunej medzinárodnej
úrovni, nemá hráèov, ktorí by boli
aspoò trochu zaujímaví. Staèilo jedenás rokov a namiesto rebu Ligy majstrov slovanistov zaujíma, kde sa v
Nitre odboèuje na Lapá... A fanúikovia tàpnu, aby návrat netrval viac ako
rok!
Michal Minïa

Z Ve¾kého Bau bude nový obchodný dom

TOTÁLNY
VÝPREDAJ

aktuálna ponuka Last minute:

Chorvátsko a Čierna Hora
10 dní, pavilón, klub

13 dní, hotel, klub

od 29.6. len 5.990 Sk

od 22.6. len 5.890 Sk

14 dní, hotel, klub

12 dní, hotel, letecky

od 2.7. len 7.490 Sk

od 3.7. len 12.290 Sk

doprava autobusom Karosa Lux od +1.190 Sk

Bulharsko - Slnečné pobrežie a Nesebar
13 dní, hotel, bonus

9 dní, hotel, bus-let.

od 19.6. len 4.190 Sk

od 22.6. len 5.990 Sk

autobus od +2.090 Sk • letecky od +5.000 Sk

Grécko - Olympská riviéra
10 dní, štúdio, bonus
14 dní, štúdio, bonus
od 8.6. len 1.490 Sk

od 25.6. len 3.190 Sk

13 dní, štúdio, bonus

11 dní, štúdio, letecky

od 15.6. len 2.490 Sk

od 16.6. len 7.990 Sk

luxusný klimatizovaný autobus od +2.190 Sk

Korfu, Kréta, Rhodos a Kos
12 dní, štúdio, letecky

11 dní, hotel, letecky

od 26.6. len 9.690 Sk

od 16.6. len 10.990 Sk

8 dní, štúdio, letecky

11 dní, hotel, letecky

od 23.6. len 8.990 Sk

od 11.6. len 10.090 Sk

Španielsko a Malorka
10 dní, hotel, autobus

10 dní, hotel, autobus

od 7.6. len 6.490 Sk

od 14.6. len 7.890 Sk

12 dní, hotel, letecky

11 dní, hotel, letecky

od 13.6. len 13.690 Sk

od 24.6. len 13.990 Sk

Turecko - Alanya a Marmaris
12 dní, hotel, letecky

11 dní, hotel, letecky

od 9.7. len 11.590 Sk

od 24.6. len 12.190 Sk

Egypt - Hurghada a Sharm el Sheikh
8 dní, hotel, letecky

15 dní, hotel, letecky

od 16.6. len 9.990 Sk

od 8.6. len 12.990 Sk

V uvedených cenách je zahrnuté: individuálna, autobusová, kombinovaná, resp. letecká doprava (výhradne so
Slovenskými aerolíniami, a.s.), ubytovanie v hoteloch, penziónoch alebo pavilónoch so stravou, resp. v štúdiách s kuchynkou, delegát CK, poistenie voči insolventnosti CK, DPH

ČAKÁME NA VÁS AJ KAŽDÚ SOBOTU !
Bratislava: Mickiewiczova 2, tel.: 5293 2811-13
Bratislava: Dulovo nám. 14, tel.: 5556 6004, 5556 8860
str. 607
www.tiptravel.sk, central@tiptravel.sk

STARÉ MESTO
Obchodný dom na Námestí SNP,
známy ako Ve¾ký Baa, po rekontrukcii opä otvoria vo februári 2005.
Predáva v òom budú najmä dámske,
pánske a detské znaèkové odevy, obuv
a má tu by aj luxusná retaurácia a
malá kaviareò.
Objekt postavili v rokoch 1929 a 1930 ako
modernú funkcionalistickú obchodnú
budovu firmy Baa. Autorom projektu bol
Baov dvorný architekt Vladimír Karfík.
Desaroèia si udriaval poves najlepie-

ho obchodu s obuvou v meste. V uplynulých rokoch sa objekt dostával do nevyhovujúceho stavu, ktorý si nakoniec vyiadal pomerne rozsiahlu rekontrukciu.
Po jej ukonèení sa Ve¾ký Baa premení na
nadtandardný obchodný dom, v ktorého
interiéri pribudnú aj niektoré nové prvky,
napríklad panoramatický presklenný
výah. Vetky stavebné zásahy boli konzultované s pamiatkármi. Fasáda budovy
ostane zachovaná, budú vymenené len
okná. Dôjde k zmene jej vnútorného usporiadania. Na druhom podzemnom podlaí

sa budú predáva detské znaèkové odevy,
prvé podzemné podlaie bude vyhradené
pánskej móde. Celé prízemie bude vyhradené jednej znaèke pánskych i dámskych
odevov, bude tu aj malá kaviareò. Druhé
nadzemné podlaie bude vyhradené dámskej móde. Na treom a tvrtom nadzemnom podlaí bude luxusná retaurácia,
prièom jej priestory na tvrtom podlaí
budú rozèlenené na salóniky. Vlastníkom
budovy je firma TM Bratislava, patriaca k
finanènej skupine Istrokapitál, uívate¾om
bude spoloènos Alize.
(lau)

BRATISLAVA
Vetky tri ohlásené protestné akcie
proti Parlamentnému zhromadeniu
NATO sa poèas uplynulého víkendu
skonèili bez incidentov. Rozruch tak
spôsobil iba tvrtkový nález dvoch igelitových taiek s výbuninou.
Organizátori sobotòajej demontrácie
na Námestí Slobody ukonèili svoj protest
asi po polhodine. Pribline 30 ¾udí dralo nieko¾ko transparentov vyjadrujúcich
odpor k vojne a NATO. Èas z nich s
výraznými farebnými úèesmi sa zabávala pri hlasnej hudbe. V okolí námestia

boli pripravené stovky akoodencov a
ïalích policajtov pripravených v prípade potreby zasiahnu, pretoe organizátori odhadovali úèas a 10 tisíc ¾udí.
Podobne pokojná bola aj akcia asi 15
aktivistov organizácie Jedlo namiesto
zbraní, ktorí na Laurinskej ulici rozdávali jedlo bezdomovcom. Organizácia
ohlásila svoj protest pred Starou Trnicou na Námestí SNP, jej aktivisti sa vak
vybrali smerom k Redute. Polícia ich do
druhej bezpeènostnej zóny pusti odmietla. Na nede¾né poludnie ohlásilo
svoj protest proti Parlamentnému zhro-

madeniu NATO aj Zdruenie sociálnej
sebaobrany. Jeho èlenovia sa mali zís na
Hlavnom námestí pä minút pred dvanástou, èakali tam vak iba policajti,
novinári a turisti. Piati protestujúci sa
krátko po 12. hodine objavili pri soche
Pavla Országa Hviezdoslava na Hviezdoslavovom námestí. Okrem transparentu priniesli aj veniec pre obete NATO. Po
nieko¾kých minútach k demontrantom
prili uniformovaní policajti a skontrolovali ich obèianske preukazy. Piati
demontranti a pribline tridsiati novinári sa potom rozili.
(brn, sita)

Demontrácie proti NATO boli pokojné
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Zo Slovana
do Slovana?
BRATISLAVA
Aj keï na dvere iba klope horúce leto,
hokejový Slovan u v týchto dòoch
zháòa posily pre novú sezónu. Funkcionári minuloroèného majstra sa rozhodli, e do Bratislavy pozvú 23-roèného èeského útoèníka Davida Appela.
Odchovanec tøineckého hokeja príde na
skúku do konca augusta a ak s ním budú
slovanisti spokojní, zostane na prestup.
Appel pôsobil v minulej sezóne v tíme
Slovan Ústí nad Labem, kde hrával druhú
najvyiu súa. Odohral tam 48 stretnutí, strelil sedemnás gólov a mal devä
asistencií. Svoje si vak odohral aj v èeskej extralige, pôsobil v Tøinci, Karlových
Varoch, Litvínove a v Havíøove. (mm)

Inter bude ma
nového trénera
BRATISLAVA
Basketbalový Inter má za sebou sezónu, v ktorej sa síce vyhol priamemu
boju o záchranu, ale ani zïaleka nedoèiahol na súboje o niektorú z medailí.
Funkcionári lto-èiernych sa aj kvôli
tomu rozhodli nepredåi zmluvu s doterajím kormidelníkom Ladislavom tajgerom a do haly na Pasienkoch sa vracia
skúsený tréner Miroslav Rehák, ktorý na
lavièke Interu odkoèíroval nejeden ligový roèník. ,,Zatia¾ sme sa dohodli len
ústne, vetko vak smeruje k tomu, e
dohodu dáme aj na papier, prezradil prezident Interu Stanislav Kropilák. Rehák
pôsobil v Interi u zaèiatkom 80. rokov
(1981-1986) a potom v rokoch 19911993, získal dva tituly majstra ÈSSR a s
jeho menom je spojená jedna zo zlatých
ér lto-èiernych. Miroslav Rehák viedol
aj reprezentáciu Slovenska.
(mm)

Bratislavu èaká
dostihový víkend
BRATISLAVA
Najblií víkend (6. júna) sa na bratislavskom Závodisku uskutoèní 26. medzinárodný dostihový míting Turf gala.
Prihlásené sú stajne zo Slovenska,
Èeska, Rakúska, Maïarska, Nemecka,
Po¾ska a dohromady by malo v naom
hlavnom meste bea, èi cvála takmer
sto koníkov. Pä medzinárodných dostihov je dotovaných takmer tromi miliónmi korún.
(mm)
1. NÁRODNÁ AUKÈNÁ
SPOLOÈNOS, s.r.o.
realitná a aukèná agentúra
Predaj:
gars., OV, Rybnièná, 2p., 28m2, log., upr.
0,85 mil. Sk
gars., OV, Krína, 19m2
1 mil. Sk
2-izb., OV, Narcisova, 58m2, 7/7p., 2 x log.
1,9 mil. Sk
2-izb., OV, Záhradnícka, 72m2, lux. zrek., 5.p., výah 3,9 mil. Sk
2-izb., OV, Rezedova, zrek., 65m2, 5/7p., klíma, balk. 2,67 mil. Sk
3-izb., OV, Revúcka, nový, nadst., 97m2, 3/3p., parkety 3,9 mil. Sk
3-izb., OV, Rozvodná, 68m2, zrek., log.
2,95 mil. Sk
3-izb., OV, Budovate¾ská, 79m2, pôv., 2x log.
2,6 mil. Sk
3-izb., OV, Staré záhrady, 75m2, 3p., log., upr.
2,5 mil. Sk
3-izb., OV, Púpavova, 5/12p., 64 + 7m2 log., upr. 2,25 mil. Sk
3-izb., DB, Gessayova, 75m2, 4/12p., è.upr., log. 1,95 mil. Sk
2,25 mil. Sk
3-izb., OV, Hlaváèikova, 3/12 p., 68m2, zrek.
3,5-izb., OV, Raèianska, 68m2, 4/12p., 3 loggie 2,35 mil. Sk
RD Jeséniova, 8i, 5-roèný, 8á záhrada, 2x gar. 15,9 mil. Sk
1 - 4-izb. byty v novostavbe v Slávièom údolí, tehla
Polyfunkè. objekt v centre, 1292m2, zast. - 542m2 2 mil. EUR
Prenájom:
1-izb., Trenèianska, zar., zrek., log., výah 9 000,- Sk/m. + E
2-izb., Michalská, zar., zrek., 2.p.
450,- EUR/m. + E
KP Miletièova, 264 m2, sie, sam. celok 3 800,- Sk/m2/rok+E
KP na peej zóne, exkl., 260m2
8 500,- Sk/m2/rok+E
KP túrova, 135 m2
dohoda
Kaviareò, Nám. SNP, 40m2, zariadená, moná terasa,
odstupné 400 000,- Sk
24 000,- Sk/mes.
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
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NOVÁ ZMLUVA ZADARMO
SO 100 % ZVÝHODNENÝM ÚROČENÍM
Ak si uzatvoríte novú zmluvu o stavebnom sporení v období
od 1. 5. 2004 do 30. 6. 2004, získate ju úplne zadarmo.*
Naviac, vklady pripísané na tejto zmluve počas akcie
vám zhodnotíme so 100 % zvýhodneným úročením až do
. Môžete tak získať:
konca roka 2004**
•0 % poplatok za uzatvorenie zmluvy
alebo zľavu až 500 Sk
•100 % úrokové zvýhodnenie vašich vkladov
• 15 % štátnu prémiu, max. 2 500 Sk

* Akcia platí pre nové zmluvy s cieľovou
sumou (CS) 50 000 Sk v typoch sporenia
Benefit, Variant, Profit a Profit Kľúčik,
s pripísaným vkladom min. 1,5 % z CS
do 30. 6. 2004.
** Platí v type sporenia Variant, Profit
a Profit Kľúčik pri vklade min. 1,5 %
z CS a max. 16 700 Sk.

www.csobsp.sk
infolinka 0800 111 303

www.krammer.sk

02 / 544 31 420

0905 309 323
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V Galérii Priestor
je výstava Casting
Lucie Tkáèovej
VÝSTAVA
O tom, e hranice medzi zauívanými
úlohami autora, umeleckého diela a
kurátora bývajú krehké a súèasné
umenie zámerne inscenuje situácie, v
ktorých splývajú, sa môete do 15. júna
presvedèi v Galérii Priestor for Contemporary Arts na Somolického ulici.
Výtvarníèka Lucia Tkáèová, ktorá sa
posledné roky zaoberá otázkou výstavy
ako umeleckého objektu, zhromadila
fotografie a videá iných mladých autorov,
v ktorých sama úèinkuje. Obraz autorky
koncepcie tak prechádza dielami Anety
Mony Chisy, Veroniky ramatyovej, Jany
Slezákovej, Vlada Eliáa, Miry Keratovej, Tomáa Agáta Blonského a vdy ho
mono inak interpretova. Okrem problémov prisvojenia umeleckého diela sa tak
otvára napríklad aj otázka umeleckého
narcisizmu èi výberových metód súèasnej
kurátorskej praxe. Výstava Lucia Tkáèová: Casting je sprístupnená od stredy do
nedele v èase 16.00 - 19.00.
(bd)

Bluesové trio
Za zrkadlom
HUDBA
Tri osobnosti, ktoré sa stretnú v sobotu
12. 6. o 19.00 na pódiu petralského
klubu Za zrkadlom, síce pochádzajú z
rôznych krajín, no práve to svedèí o
tom, e blues je u zopár desaroèí
esperantom svetovej hudobnej scény.
Domácemu publiku dobre známy a aj v
zahranièí repektovaný bluesman Erich
Bobo Procházka sa spojil s mladým
maïarským kolegom Mátyásom Rribojszkim, ktorý hosoval pri nahrávaní
jeho posledného albumu a o ktorom sa
rozpráva ako o najpopulárnejom hráèovi
na ústnu harmoniku v strednej Európe.
Na ich spoloènom projekte s názvom
Double Blue Harp sa v úlohe hosa
zúèastní aj taliansky gitarista, spevák a
skladate¾ Mike Sponza, ktorý sa poèas
svojich nieko¾kých pobytov v USA
pokúsil naèerpa èo najviac inpirácie zo
zdrojov autentického blues.
(bd)

najbliie vyjdú 17. 6.

Kam za kultúrou?
n SNG pozýva na doèasné výstavy:

Prvý roèník festivalu hudobného divadla otvorí 4. 6. premiéra opery Alcina G. F. Händela.

FOTO - Alena Klenková

Osem veèerov hudobného divadla v SND
FESTIVAL
Opera a balet niekedy bývajú povaované za akési múzeum, kde sa stále
znovu opraujú tie isté repertoárové
diela a kde sa len ako presadzujú
nové poetiky, vraví riadite¾ Opery
SND Marián Chudovský.
Podchyti aktuálnejie podoby týchto
ánrov preto majú v úmysle organizátori
1. roèníka Medzinárodného festivalu
hudobného divadla, ktorý sa v historickej
budove SND uskutoèní 12. júna.
Festival má teda predstavi aj zahranièné súbory s autorskými poèinmi èi
odvánejími inscenáciami klasiky a
takisto da priestor aj alternatíve voèi
kamenným intitúciám. Hostite¾ská
scéna, teda Opera SND, vak naèrela
skôr do tradiènejích vôd. Okrem titulov
z aktuálneho repertoáru - Drevený princ

a Hrad knieaa Modrofúza (7. 6.), Don
Carlos (11. 6. s hosujúcim Sergejom
Larinom) èi Spartakus (12. 6.) sa tak o
otvorenie festivalu postará premiéra
opery Alcina G. F. Händela (4. 6.). V
prezentovaní barokovej opery u nás
pod¾a tvorivého tímu pod vedením reisérky Zuzany Gilhuus stále vidno medzeru a okrem toho sa moderné spracovanie snaí práve zmienenému opraovaniu vyhnú.
V alternatívnejích polohách hudobnodramatického ánru sa pohybuje rakúsky
súbor Neue Oper Wien (5. 6.). Tragédia,
èi skôr morbídna groteska Koneène koniec, ktorú zhudobnil Wolfram Wagner
pod¾a divadelnej hry Petra Turriniho,
s¾ubuje najmä originalitu a vzruujúcu
kolá dezu a hudobných citátov.
Opera Národného divadla v Prahe pripra-

vila dva veèery: operná komédia v týle
sci-fi Výlety pana Brouèka (8. 6.) patrí k
tým dielam Leoa Janáèka, ktoré slovenské publikum ete nemalo monos vidie. Lahôdkou pre fanúikov divadla aj
portu bude kontroverzná opera v troch
tretinách a predåení Nagano (9. 6.). V
javiskovej glorifikácií olympijského
víazstva èeského hokejového tímu
nechajú skladate¾ Martin Smolka spolu s
autorom libreta Jaroslavom Duekom
priestor napríklad aj postavám Jaromíra
Jágra, Dominika Haka èi Václava Havla
a dobrého vojaka vejka.
Opera Národného divadla v Brne siahla
tie po diele Leoa Janáèka. Autor opery
Z màtveho domu (10. 6.) sa tentoraz
inpiroval Dostojevského záitkami z
cárskeho väzenia. Vetky predstavenia
sa zaèínajú o 19.00.
Bohu Dúbrava

V Astorke vystúpi Divadlo Bolka Polívku
DIVADLO
Na posledný mesiac svojej trnástej
sezóny pripravilo Divadlo AstorkaKorzo´90 na Námestí SNP viacero zaujímavých podujatí.
Okrem stálic z repertoára sa obecenstvo
môe pripravi na hosovanie slávneho
Divadla Bolka Polívky z Brna (9. júna o
19.00) a unikátneho preovského súboru
Divadlo Alexandra Duchnovièa, ktoré v
rámci akcie Dni DAD v Bratislave predstaví tri inscenácie (12. - 14. júna o
19.00).

Divadlo Bolka Polívku má na svojom
konte u sedem vydarených hier a spolu s
nielen duchovne spriazneným Divadelným spolkom Frída pricestuje do Bratislavy, aby divákom sprostredkovali umelecký záitok z inscenácie s výsostne anglickým názvom. Hra Sex, drugs a rock and
roll mono oznaèi za psychologickú
sondu do ivota neúspeného no zhýralého absolventa hereckej koly. Zvlátnosou projektu úspeného slovenského reiséra Doda Gombára, v ktorom sú organicky prepojené rôzne výrazové prostriedky

od tanca a po pantomímu, je okolnos, e
vetky postavy stváròuje jeden herec.
Rusínske Divadlo Alexandra Duchnovièa
patrí k tomu málu súborov, ktoré spestrujú preovskú divadelnú scénu. Publikum sa doèká Hamleta Williama Shakespearea v réii Rastislava Balleka (13. 6.),
hry Okresný pitál súèasného bulharského autora Christa Bojèeva (12. 6.) a nakoniec autorskej inscenácie Prelud, ktorá
vznikla kolektívnou spoluprácou ¾udí
okolo reiséra Blaha Uhlára (14. 6.).
Bohu Dúbrava

Ladislav Mednyánszky (Esterházyho
palác), Adriena imotová: Tvár (Esterházyho palác).
n 5. 6. o 19.00 vystúpi v Koncertnej sieni
Slovenskej filharmónie Orchester hudobného festivalu Schleswig-Holstein.
n 9. 6. od 20.00 sa v priestore A4 na
Námestí SNP 12 budú premieta dokumentárne snímky zdruenia védskych
nezávislých filmárov Stavro, na 13. 6. o
20.00 je pripravená projekcia experimentálnych filmov Martina Blaíèka (CZ).
n 9. 6. o 19.00 sa v Teátre Wüstenrot
(Istropolis) zaène ethno párty s formáciami Pressburger Klezmer Band a Mango
Molas.
n Do 10. 6. je v Galérii Médium na
Hviezdoslavovom námestí 18 (VVU)
sprístupnená prehliadka prác tudentov z
Budapeti.
n 10. 6. o 20.00 sa v klube Babylon na
Karpatskej 11 predstaví formácia Glass
Onion - The Beatles revival.
n Novootvorená Galéria Vea na Továrenskej 14 pozýva na prehliadku práv 24
mladých slovenských dizajnérov s
názvom Talenty 1993-2003+04.
n 10. 6. o 20.00 vystúpi v petralskom
klube Za zrkadlom skupina Hradian s
Jiøím Pavlicou (CZ).
n V SNM na Vajanského nábreí pribudli expozície J. E. Redinger: Grafické
cykly z 18. storoèia, Hodiny, Anna Ondrueková: New York, New York.
n 11. 6. o 19.00 sa v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v rámci Po¾ských dní
v Bratislave predstaví komorný zbor Collegium Musicum Varavskej univerzity
(PL).
n 12. 6. o 19.00 uvedie Malá scéna SND
hru L. Laholu Rozhovor s nepriate¾om a
ticho.
n V Galérii moderného umenia Danubiana v Èuòove je intalovaná prehliadka
sôch M. Abakanowiczovej.
n 12. 6. o 20.00 sa v Divadle Stoka na
Pribinovej 1 uskutoèní koncert s úèinkujúcimi Napretras, Mio Kaèák a.h.
n V Múzeu Milana Dobea na Zámoèníckej 13 môete vidie výstavu 33 protagonistov historickej avantgardy.
n Galéria mesta Bratislavy deò ponúka
doèasné prehliadky: Podhradie známe,
neznáme II. (Mirbachov palác), Magdaléna Robinsonová (Mirbachov
palác). V Pálffyho paláci môete vidie
výstavy Trienále Ex libris 2004, Hommage á Karol Ondreièka, Matej Krén
(od 16. 6.).
n 17. 6. o 19.00 v Miestnom kultúrnom
centre na kolskej 14 uvedie Divadlo
Ívery hru W. Saroyana Tracyho tiger.

RENAULT KESTLER

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

*BliÏ‰ie informácie u vá‰ho partnera Renault.

Kliknite a vyberte si na

Ponuka predvádzacích a jazdených vozidiel:
Clio 1,5 dCi 65k Access, r. v. 2003, 6.500 km
Clio 1,5dCi 80k Expression, klimatizácia, r. v. 2003, 15.500km
Mégane II Sedan 1,9dCi 120k Confort Dynamic, r. v. 2003, 8.000km
Mégane II 1,5dCi Pack Expression, r. v. 2003, 15.500 km
Mégane II Coupé 1,6 16V Confort Dynamique, r. v. 2003, 14.950 km
Scénic II 1,6 16V Confort Authentique, r. v. 2003, 10.000 km
Scénic II 1,5dCi Confort Expression, r. v. 2003, 9.000 km
Laguna 3,0 V6 Initiale, r. v. 2001, 52.000 km
Vel Satis 3,5 V6 Initiale, r. v. 2002, 26.000 km
Trafic 2,5dCi Passenger 8 miestny, r. v. 2003, 13.400 km
Trafic 1,9dCi 100k, L1H2, r. v. 2003, 11.000km

pôvodná cena:
pôvodná cena:
pôvodná cena:
pôvodná cena:
pôvodná cena:
pôvodná cena:
pôvodná cena:
pôvodná cena:
pôvodná cena:
pôvodná cena:
pôvodná cena:

486.000,595.000,837.000,638.000,711.000,755.500,815.800,1.340.000,2.020.000,1.186.000,689.900*,-

KESTLER, spol. s r. o.

KESTLER Co, spol. s r. o.
Krajinská cesta 12, Bratislava - Ružinov

e-mail: kestler@partner.renault.sk

tel.: 02/4341 1172, 4319 1147

440.000,499.000,739.900,539.000,606.500,649.900,699.000,690.000,1.350.000,980.000,589.900*,-

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

679.900,595.000,265.000,369.900,354.900,139.900,-

Jazdené vozidlá:
Espace 3,0 V6 24v LPG, r. v. 1999, 46.500 km, strieborný
Espace 2,2 dTi, r. v. 99 – N1, 129.500 km, zlatá metalíza
Renault Mégane 1,4 16V RTE, klimatizácia, r. v. 1999,109.200 km
Renault Mégane 1,6 16V AIR, r. v. 2002, 50.500 km, bordový
Fiat Multipla 1,6 16V SX100 N1, r. v. 2000, 29.950 km
Škoda Felícia Kombi 1,3 GLX, r. v. 1995
*Cena je uvedená bez DPH

Panónska cesta č. 5, Bratislava - Petržalka, tel.: 02/6720 2711

teraz:
teraz:
teraz:
teraz:
teraz:
teraz:
teraz:
teraz:
teraz:
teraz:
teraz:

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

