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Prezidentský
palác bude
aj tento rok
osvetlený

Mesto Bratislava
si môe zobra
úver a do výky
4 miliárd korún

BRATISLAVA
Po dvojtýdòovom hlasovaní verejnosti sa prezident Ivan Gaparoviè rozhodol, e vianoèné osvetlenie Prezidentského paláca zachová. Bude pokraèova v tradícii svojho predchodcu
Rudolfa Schustera, avak v skromnejej podobe. Potvrdil to hovorca hlavy
tátu Marek Trubaè, pod¾a ktorého sa
prezident ete musí poradi, èi jeho
predstavu osvetlenia bude moné aj
technicky zabezpeèi. Bol by rád, keby
sa podarilo osvetlenie naintalova èo
najlacnejie.
Do ankety, ktorá bola dva týdne zverejnená na stránke hlavy tátu, sa zapojilo
celkovo 5662 hlasujúcich. Pod¾a Trubaèa ide o rekordnú návtevnos stránky v
takom krátkom èase. Z hlasujúcich
súhlasilo s osvetlením 2733, proti bolo
2409. Hoci ide o minimálny rozdiel, k
hlasom za pridala kancelária aj tie,
ktoré boli len za osvetlenie záhrady alebo
len za osvetlenie paláca.
Pôvodne hlasovanie vyzeralo tak, e väèina obèanov je proti osvetleniu. Spôsobil to jeden technicky zdatný odporca
výzdoby, ktorý sa dokázal do ankety prihlási 2800-krát, a to napriek tomu, e
bola chránená proti viacnásobnému klikaniu. Toto hlasovanie vak z ankety
vypustili.
~ ~ ~
S podobnou otázkou sme sa pred dvoma týdòami obrátili aj na èitate¾ov
internetového vydania Bratislavských
novín. Na www.bratislavskenoviny.sk
mohli odpoveda na otázku: Súhlasíte s
doterajím vianoèným osvetlením Prezidentského paláca?
Do hlasovania sa zapojilo 273 èitate¾ov,
z toho a 173 (63,4%) sa vyslovilo za
doterajie osvetlenie Prezidentského
paláca. Proti bolo 75 (27,5%), je mi to
jedno odpovedalo 25 èitate¾ov (9,1%)
internetového vydania Bratislavských
novín.
(red)

BRATISLAVA
Mestské zastupite¾stvo minulý týdeò
schválilo zámer prija cudzie návratné finanèné prostriedky vo forme
úveru vo výke maximálne tyri miliardy korún, resp. ekvivalentu v cudzej mene na obdobie do 10 rokov.
Tieto prostriedky budú pouité výluène
na financovanie programu priorít rozvoja
mesta na roky 2004-2006, ktorý zastupite¾stvo schválilo vlani na jeseò. Presný a
podrobný rozpis jednotlivých projektov a
úloh z tohto programu, vrátane ich
finanènej nároènosti predloí primátor
Bratislavy Andrej Ïurkovský na zasadnutie mestského zastupite¾stva o necelý
mesiac.
Návrh na prijatie úveru od konkrétneho
bankového subjektu bude po dohodnutí
najvýhodnejích podmienok spomedzi
ponúk predloený poslancom najneskôr
v polovici decembra tohto roku. Na
vyhodnocovaní ponúk od 17 bankových
subjektov pracuje u od polovice septembra 11-èlenná odborná komisia zloená z poslancov a odborných zamestnancov magistrátu, ktorej predsedá
námestník primátora Branislav Hochel.
Ako sme u informovali, na financovanie priorít ïalieho rozvoja Bratislavy v
najbliích troch rokoch potrebuje
mesto okolo 6 miliárd korún. Takýto
objem peòazí vak mesto v súèasnosti
nedokáe financova iba z vlastného
rozpoètu. Ak by neprijalo cudzie
návratné finanèné zdroje, realizácia
niektorých rozvojových programov by
sa oddialila, alebo dokonca úplne zastavila. Kadý rok odkladu realizácie niektorých projektov by sa kvôli inflácii a
väèím nákladom na odstránenie zhorujúceho sa technického stavu zvýili
náklady o pribline 250 miliónov korún.
Situácia na získanie úveru je priaznivá,
pretoe zadlenie mesta sa v poslednom
období zníilo.
Cie¾om spomenutého programu priorít
rozvoja mesta na roky 2004 - 2006 je
zlepi kvalitu ivota v Bratislave pre jej
obyvate¾ov a jej návtevníkov. Sústreïuje sa na tyri oblasti - dopravu, bezpeènos a poriadok, bývanie a rozvoj mesta.
Najpodstatnejiu a finanène najnároènejiu èas tvoria priority v oblasti výstavby
infratruktúry a dopravy, ktoré tvoria asi
90 percent nákladov. Medzi najvýraznejie projekty rozvoja patrí napríklad realizácia nového nosného systému hromadnej dopravy (vrátane vybudovania trate
elektrièiek z Janíkovho dvora v Petralke
na afárikovo námestie), inovácia vozového parku mestskej hromadnej dopravy,
dobudovanie nového mosta cez Dunaj,
projekt výstavby bytov, rekontrukcie
viacerých stavieb a revitalizácie niektorých významných území.
(juh, mih)

Je Bratislava
atraktívna?
REDAKCIA
Najbliie dva týdne sa môu èitatelia
Bratislavských novín vyjadri na
internete k tomu, èi je pod¾a nich Bratislava turisticky atraktívne mesto.
Urèite zaujímavejí a objektívnejí by bol
názor zahranièných turistov, ktorí Bratislavu navtívili, tí vak Bratislavské noviny
neèítajú a tak majú monos vyjadri sa
len Bratislavèania. Tí tie cestujú po svete
a na základe svojich skúseností majú monos porovnáva, èi je Bratislava turisticky
atraktívne mesto. Anketu nájdete na
www.bratislavskenoviny.sk.
(red)

Do nieko¾kometrovej nezakrytej achty v blízkosti Einsteinovej ulice padol minulý týdeò dvojroèný Samko. Ná spolupracovník zachytil priebeh záchrannej akcie - na fotografii je u Samko v objatí matky. Podrobnosti o tomto prípade
èítajte na 10. strane.
FOTO - Vlado Benko ml.

Obnova Vodnej priekopy sa môe zaèa
STARÉ MESTO
Zámer mesta zve¾adi priestor
Michalskej priekopy oznaèovanej aj
ako Vodná priekopa a premeni ho na
súèas peej zóny sa stáva reálnejí.
Prispelo k tomu nájdenie rieenia problému havarovanej historickej kanalizácie.
Mesto pripravuje revitalizáciu tohto priestoru od roku 1999 pod¾a projektu dnes u
nebohého architekta Rastislava Janáka. Ide
o priestor ohranièený ulicami Zámoènícka, Batová, Klariská, Kapucínska, upné
námestie a Námestie SNP. Toto územie, v
súèasnosti vyuívané iba èiastoène, umoòuje vytvori peiu zónu v najatraktívnejej èasti historického jadra mesta. Stavba
je rozdelená do dvoch etáp, prièom prvá

etapa, ktorá zahròuje územie èitárne Èervený rak, je zaradená aj do programu priorít mesta na roky 2004 - 2006. Doteraz
práce brzdila havária historickej kanalizácie a problém odkanalizovania tohto územia. Pod¾a slov bratislavského primátora
Andreja Ïurkovského sa tento problém po
rokovaniach s Bratislavskou vodárenskou
spoloènosou podarilo vyriei. Rokovania s firmou Alizé, ktorá rekontruuje pri¾ahlý obchodný dom (bývalý Ve¾ký Baa)
smerujú k vytvoreniu bezbariérového
vstupu do priekopy, pravdepodobne v
podobe výahu. Zámerom vedenia mesta
pod¾a A. Ïurkovského je sprevádzkova
èitáreò k 24. aprílu 2006, keï je na radnici
deò otvorených dverí.
Riadite¾ mestského investora pamiatkovej

obnovy Cyril Vaòo pripomenul, e veci sa
pohli dopredu po zistení, e je moné vyui pôvodnú kanalizáciu, a nie je potrebné
nákladné rieenie poèítajúce s vyústením
kanalizácie na Michalskú ulicu, o ktorom
sa pôvodne uvaovalo. Dodal, e obnova
sa bude realizova pod¾a pôvodného projektu profesora R. Janáka, ktorý rátal s
vytvorením zariadení pre vystúpenia
umelcov vrátane tzv. divadelnej vee,
otázna je iba navrhnutá vodná plocha.
Generálny riadite¾ Bratislavskej vodárenskej spoloènosti Daniel Gemeran informoval, e sa u zaèalo verejné obstarávanie
dodávate¾a projektovej dokumentácie. Je
predpoklad, e dokumentácia a vetky
potrebné povolenia budú k dispozícii v
apríli 2005.
(juh)

Mesto stále skvalitòuje sluby turistom
O tohtoroènej letnej turistickej sezóne a
novinkách v oblasti cestovného ruchu
sme sa pozhovárali s námestníèkou riadite¾a Bratislavského kultúrneho a
informaèného strediska Alexandrou
BUÈKOVOU.
- Tohtoroèná letná turistická sezóna bola
oproti vlaòajku bohatia na návtevníkov
z Fínska, Holandska, Francúzska, zo panielska èi z Japonska. V minulej sezóne
prvé miesta obsadili Rakúania, Nemci,
Anglièania a Taliani. Poèas prvých ôsmich
mesiacov roku 2004 poskytli pracovníèky
naich informaèných centier na Klobuèníckej ulici a Hlavnej elezniènej stanici
spolu 108 251 informácií, èo vychádza v
priemere 426 informácií na deò, poèas
hlavnej sezóny vak aj vye 1000 denne.
Najviac turistov Bratislavu navtívilo v
auguste, ale znaèný nárast oproti vlaòajku
sme zaznamenali ete aj v októbri.

Ná rozhovor
S akými novinkami prilo Bratislavské
kultúrne a informaèné stredisko?
- V rámci nových tematických prehliadok
mesta vieme poznatky naich skúsených
sprievodcov sprístupni turistom aj v
menej frekventovaných jazykoch ako
gréètina, védèina èi dokonca aj v posunkovej reèi. Naou ve¾kou devízou sú bohaté skúsenosti s poskytovaním týchto sluieb, ktoré sme získali ako následník Bratislavskej informaènej sluby. Aj vïaka
nim môeme dnes napríklad doko¾ova
sprievodcov po Bratislave vo viacerých
nadstavbových oblastiach - od tohto roku
ich v rámci kurzu skúsení sprievodcovia
uèia aj to, ako pristupova k prísluníkom
rôznych národností, na aký detail z histórie
mesta koho peciálne upozorni a podob-

ne. K novinkám patrí aj centrálny predpredaj vstupeniek na kultúrne a spoloèenské podujatia na Slovensku i v zahranièí,
ktorý ponúka vstupenky na takmer vetky
existujúce podujatia.
Aké sú vae predstavy o budúcoroènej
letnej turistickej sezóne?
- Práve vydávame novú turisticko-informaènú mapu, ktorá bude bezplatne k dispozícii vetkým návtevníkom naich
informaèných centier na Klobuèníckej a
na Hlavnej elezniènej stanici. Teí nás, e
sme dokázali vetky finanèné prostriedky
potrebné na jej vydanie získa v rámci
partnerskej spolupráce z externých zdrojov. Na budúcu sezónu plánujeme aj zvýi poèet naich poboèiek na ïalích turisticky významných miestach, ako je Letisko M. R. tefánika, Autobusová stanica
Mlynské Nivy a Osobný prístav Danubius.
Zhováral sa Juraj Handzo
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Mestskí poslanci
schválili kúpu
stavieb lanovky
BRATISLAVA
Poslanci mestského zastupite¾stva
minulý týdeò urobili dôleitý krok k
obnove lanovky elezná studienka Koliba, keï schválili návrh primátora
Andreja Ïurkovského, aby mesto
kúpilo pozemky a stavby súvisiace s
lanovkou.
Mesto kúpi od spoloènosti Západoslovenský Zdroj Bratislava pozemky, zastavané plochy, nádvoria a stavby hornej a
dolnej stanice lanovky, stoiarov a bývalej retaurácie Sneienka. Cena bola stanovená na základe znaleckého posudku
na 19,5 milióna korún. Po tomto rozhodnutí nadobúda spoloèné úsilie samosprávy mesta a mestskej èasti Nové
Mesto o rekontrukciu lanovky celkom
konkrétne obrysy. Zámer obnovi lanovú
dráhu si vyiadal zloité rokovania primátora A. Ïurkovského s predstavite¾mi
spoloènosti Západoslovenský Zdroj ako
nástupníckej organizácie pôvodného
tátneho podniku, ktorý bol posledným
vlastníkom zariadení niekdajej lanovky.
Pripomeòme, e mesto má vo svojom
programe priorít rozvoja na roky 20042006 aj projekt celkovej revitalizácie
doliny eleznej studienky ako ob¾úbenej
rekreaènej oblasti Bratislavèanov. Projekt je rozdelený do troch etáp v celkovom finanènom náklade 60 miliónov
korún. Jeho súèasou je aj rekontrukcia
komunikácie od Vojenskej nemocnice a
po údolnú stanicu lanovky z prostriedkov
mesta, zlepenie parkovacích moností
na vstupe do doliny, vybudovanie cyklistického chodníka a úprava tzv. Partizánskej lúky. Po neúspenej verejnej súai
sa mesto rozhodlo riei situáciu vo
vlastnej réii. Detaily by mali by známe
o nieko¾ko týdòov.
Ako sme u informovali, obnova lanovky je po dohode primátora so starostom
mestskej èasti Nové Mesto plánovaná
tak, e prevod pozemkov a stavieb hornej
a dolnej stanice lanovky, retaurácie Sneienka a stoiarov lanovky bude zabezpeèova, financova a realizova hlavné
mesto. Hneï po odkúpení ich mesto
zverí do správy mestskej èasti, ktorá
bude financova samotnú opravu a
rekontrukciu lanovky.
(lau)

Predåením Vlárskej ulice na Kramároch
vznikne nové spojenie Koliby s centrom
BRATISLAVA
Poslanci bratislavského mestského
zastupite¾stva minulý týdeò urobili
dôleitý krok smerujúci k tomu, aby
vzniklo nové dopravné prepojenie tvrte Koliba s ostatnými èasami mesta.
Schválili spôsob majetkovoprávneho
vyrovnania pozemkov v katastri Vinohrady, ktoré mesto potrebuje na výstavbu
predåenia Vlárskej ulice. Rieenie spoèíva v kúpe pozemkov od ich terajích
vlastníkov za cenu, ktorú stanovil znalecký posudok. Nebude to lacný pás,
pod¾a naich informácií bude mesto
musie na tento úèel vynaloi celkove
sumu v desiatkach miliónov korún. V
niektorých prípadoch zrejme nedôjde ku
kúpe, ale k zámene pozemkov.

Atraktívna mestská tvr Koliba sa vïaka
novej výstavbe neustále rozrastá a druhé,
alternatívne prepojenie s ostatnými èasami mesta nevyhnutne potrebuje. Dopravné napojenie na Kolibu je toti v súèasnosti moné len po jedinej komunikácii,
èo v prípade havárie alebo podobnej
nepredvídate¾nej situácie môe spôsobi
ve¾ké problémy. Ako sme u informovali,
výstavba druhého napojenia Koliby cez
Vlársku ulicu sa pritom u dlhie odkladá.
Zámer predåenia tejto ulice, ktorý by
mohol prispie aj k èiastoènému odbremeneniu Praskej ulice a ïalích preaených ciest v centre mesta, toti naráal na
tvrdý odpor majite¾ov pozemkov, obèania
proti tomuto plánu ostro protestovali a
zorganizovali aj petíciu. Ako sa pred

èasom vyjadril námestník primátora Karol
Kolada, vlastníci kládli taký húevnatý
odpor, e sa mestu túto stavbu nedarilo
realizova asi osem rokov.
Predåená Vlárska ulica by pod¾a predstáv magistrátu mala vyúsova nad retauráciou Slamená búda pri koneènej
zastávke trolejbusov. V prípade, e by sa
po Vlárskej ulici viedlo predåenie trolejbusovej trate, by dopravný podnik uetril
nemalé finanèné prostriedky, pretoe by
odpadlo mnoho hluchých jázd trolejbusov, ktoré si vyaduje súèasné rozloenie
siete trolejových vedení. Ako sme u
informovali, dostavba Vlárskej ulice je na
zozname dopravných stavieb na území
mesta, ktoré sa majú zaèa u v tomto
roku.
(juh)

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

Èrtá sa rieenie
dostavby
nového SND
BRATISLAVA
Ukonèi a otvori novostavbu Slovenského národného divadla by mohla s
pomocou tátu spoloènos Truthheim
Invest. Po rokovaní porady ekonomických ministrov to vyhlásil minister
financií Ivan Miklo.
Ako ïalej uviedol, ministerstvo hospodárstva rokovalo s tromi záujemcami a
vybralo spoloènos Truthheim. Spoloènos by mala poskytnú prostriedky na
dostavbu zhruba 800 miliónov korún,
uviedol. V praxi by mali dokonèenie
novostavby SND zabezpeèi dve akciové
spoloènosti. Jedna by vlastnila dostavanú
budovu, majoritnú 51-percentnú úèas by
v nej mal tát prostredníctvom ministerstva hospodárstva, a nie ministerstva kultúry, ako sa pôvodne navrhovalo. Zvyných 49 percent akcií by patrilo súkromnému investorovi. V druhej spoloènosti
by mal väèinový 66-percentný podiel
navrhnutý súkromný investor a 34 percent
tát. Úlohou spoloènosti, v ktorej by rozhodoval investor, by bolo pod¾a I. Mikloa zabezpeèi prevádzku celého komplexu a nielen novostavby. Pod¾a éfa rezortu financií je toti zámerom potenciálneho
investora nielen dofinancova dostavbu
budovy SND, ale zabezpeèi aj ïalie
investície potrebné na komerèné vyuitie
budovy, napríklad na vybudovanie hotela
èi administratívnych priestorov. Ekonomickí ministri sa tie dohodli, e tát vloí
do projektu aj pozemky. Investor by teda
zabezpeèil nielen dostavbu od roku 1986
rozostavanej budovy nového SND, ale aj
úpravu jej okolia.
Scény SND by mohli pouíva èas priestorov za výhodných podmienok na obdobie vymedzené v zmluve, ktorá bude závisie aj od ministerstva kultúry. Ako upozornil Miklo, systém vzahov medzi tátom a investorom, ako aj vznik spoloènosti a prevod majetku treba ete dopracova.
Najprv sa musia ukonèi rokovania ministerstva hospodárstva, ministerstva kultúry
a potenciálneho investora a a potom bude
o dostavbe novej budovy SND hovori
vláda, dodal Miklo.
(brn, sita)

Oddeli chodcov
od cyklistov

OLO rozíri
sluby obèanom
BRATISLAVA
Novú drvièku odpadu v priebehu
tohto týdòa sprevádzkuje mestská
spoloènos Odvoz a likvidácia odpadu
(OLO) v priestoroch spa¾ovne vo
Vlèom hrdle. Informoval o tom riadite¾ spoloènosti OLO Richard Sulík.
Drvièka by mala nadrozmerný odpad,
ktorý sa nedá spáli, upravi na ïalie
spracovanie. Nové zariadenie musíme ete dointalova a urobi statické
úpravy, ale pevne verím, e v priebehu
tohto týdòa zaène fungova, uviedol
Sulík. Drvièka bude priamo pri vstupnej bráne do spa¾ovne pred násypom
do zásobníkov odpadu. Od tohto mesiaca by mali zamestnanci spoloènosti
OLO tie zaèa nákladnými autami
zbera nadrozmerný odpad od obèanov. Nae smetiarske autá toti nie sú
schopné zobra napríklad ve¾ké vrece
so stavebným odpadom alebo starú
skriòu, povedal a dodal, e obèania si
za odvoz smetí platia, a preto budú raz
do týdòa jazdi autá schopné takýto
odpad vzia.
(sita)

bez čakania

2

prispôsobí sa vám
na počkanie
Presne podľa vašich predstáv. Odteraz až do výšky 150 000 Sk.
Bez ručiteľa, bez papierovania, bez čakania.
voliteľná výška úveru od 20 000 Sk až do 150 000 Sk
dĺžka splatnosti od 1 až do 5 rokov
schválenie na počkanie, peniaze už na druhý deň

...a odrazu je všetko ľahšie.
Viac informácií získate v pobočkách VÚB banky a na flexilinke 0850 123 222.

pomáhame napĺňať vaše túžby

AD: NÁBRENÁ PROMENÁDA...
Na sériu èlánkov o nábrenej promenáde zareagovali viacerí èitatelia. Aj
oni majú podobné skúsenosti, aj oni
kritizujú znièené lavièky, chýbajúce
odpadkové koe a vjazd motorových
vozidiel na tunajiu peiu zónu. Niektorí èitatelia vak poukázali aj na konflikty, ktoré na promenáde vznikajú
medzi chodcami a cyklistami.
Neviem, ktorí èudáci navrhli a odsúhlasili situovanie trasy pre cyklistov a korèuliarov doprostred promenádneho chodníka.
My u tam radej nechodíme, aj keï túto
oblas máme radi. Keï do vás niekto nevrazí, tak aspoò vulgárne zahreí. Najmä
cyklisti, keï im èasou tela èniete do ich
koridoru. Na poèet prechádzajúcich
postaèuje polovica promenády, preto si
dovo¾ujem navrhnú, aby terajia os koridoru pre cyklistov bola deliacou èiarou
medzi nimi a chodcami. Do tejto osi navrhujem do jari osadi smerom k rieke lavièky (odolné proti vandalom), medzi ne
vyseka do chodníka otvory, do ktorých
vysadi kríky. Tým sa oddelí peia promenáda od tzv. mechanizovanej a kadý
bude ma svoju pohodu, navrhuje èitate¾
O. Cziglán z Nového Mesta.
(pol)
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Staré Mesto
nereaguje na
upozornenia

Na rohu Panenskej a tetinovej ulice otvoria koncom budúceho roka nový hotel.

VIZUALIZÁCIA - Ateliér Art

Na Panenskej rekontruujú dva historické
domy stojace ved¾a seba, bude tu hotel
STARÉ MESTO
Od mája tohto roka obnovujú Habermayerov palác na Panenskej ulici èíslo
15 a ved¾a stojaci dom z 18. storoèia.
Po dokonèení bude z domov na Panenskej 15 a 17 jediný celok slúiaci ako
týlový hotel.
Rekontrukcia vzácnych historických
metianskych domov sa pridriava poiadaviek pamiatkarov. Ako nás informoval Július ubík, projektový manaér
spoloènosti Urbia Development (èlen
skupiny Urbia Holding), ktorá obnovu
realizuje, bude tu hotel troj- a tvorhviezdièkovej kategórie. aisko hotelovej prevádzky bude situované do Habermayerovho paláca situovanom v náronej polohe medzi ulicami Panenská a
tetinova. V susednom objekte budú
umiestnené izby rozirujúce lôkovú

kapacitu a relaxaèné centrum slúiace aj
pre nehotelovú klientelu. Prestreením
nádvoria paláca vznikne centrálny priestor - hotelová hala, ktorá bude slúi ako
informaèno-komunikaèné a stravovacoodbytové centrum hotela. Hlavný vstup
do hotelovej haly bude situovaný z
Panenskej ulice v mieste pôvodného
vstupu do Habermayerovho paláca. V
parteri hotela majú by rokovacie miestnosti na obchodné stretnutia, vináreò,
relaxaèné centrum, sauna, bublinkové
vane, posilòovòa, vlasové túdio a sluby
manikúry a kozmetiky. Vetky sluby
budú sprístupnené aj nehotelovým
návtevníkom na základe systému klubových kariet s prístupom z podbránia
domu na Panenskej 17. iada sa doda,
e v suteréne pod obidvomi objektmi sa
nachádzajú pivnièné priestory s klenbo-

vými stropmi, ktoré budú po rekontrukcii vyuívané ako vináreò prístupná aj
pre nehotelovú verejnos. Lôková èas
bude prístupná z priestoru pred recepciou
dvojicou výahov a tvoricou schodísk.
K dispozícii bude aj stolový výah
umoòujúci podáva raòajky, resp.
neskoré veèere priamo v izbách. Zo vetkých hotelových izieb bude moné navtívi relaxaèné centrum v upane s
vyuitím schodiska, ktoré je napojené na
jeho priestory.
Súèasou hotelového komplexu bude aj
podzemná gará s kapacitou 28 automobilov. Vstup do nej bude zabezpeèený
autovýahom. Ïalích 17 miest je navrhnutých na povrchovom parkovisku na
tetinovej ulici. Ukonèenie celej rekontrukcie je naplánované na koniec budúceho roka.
(lau)

Zákaz vjazdu poruuje aj viceprimátorka
STARÉ MESTO
Zdá sa, e problém nedovoleného vjazdu motorových vozidiel do peej zóny v
historickom centre mesta sa súèasnej
bratislavskej samospráve vyriei nepodarí. Naopak, niektorí predstavitelia
mesta sami idú ostatným vodièom
zlým príkladom, keï poruujú obmedzenie vjazdu do peej zóny.
Stalo sa tak napríklad v sobotu 30. októbra o 11.30 hod., keï bratislavská viceprimátorka Tatiana Mikuová vola osobným autom cez Frantikánsku ulicu do
peej zóny k svojej kaviarni na Sedlárskej

ulici. Pritom dopravná znaèka na Frantikánskej ulici jasne hovorí, e vjazd motorových vozidiel s povolením do peej
zóny je moný len od 5. do 9. hodiny.
Po tejto skúsenosti sa ukazuje, e je zrejme zbytoèné oèakáva od súèasného vedenia mesta zlepenie situácie v historickej èasti mesta, keï jeho poprední predstavitelia poruujú vlastné nariadenia a
obmedzenia.
Hydraulická závora na Frantikánskej
ulici je dlhodobo spustená, èo umoòuje
vjazd do peej zóny kadému drzému vodièovi. Mestská polícia, ktorá by mala

dba o dodriavanie dopravných obmedzení v peej zóne, si túto svoju povinnos neplní - èi u vedome alebo z
nedbanlivosti. A tak sú chodci - domáci
ale aj zahranièní, prakticky denne v historickom jadre Bratislavy ohrozovaní autami ve¾vyslanectiev, arogantných majite¾ov tunajích obchodov, retaurácií a
kaviarní a najnovie aj volených predstavite¾ov bratislavskej samosprávy.
Navye, èasté jazdy áut nièia v peej zóne
dlabu, na opravu ktorej samospráva
kadý rok zbytoène vynakladá státisíce
z verejných peòazí.
Slavo Polanský

STARÉ MESTO
Mestská èas Staré Mesto nevyuila
príleitos napravi svoju chybu a zrui systém poplatkov za detské jasle,
ktorý predseda Úradu pre ochranu
osobných údajov oznaèil za nezákonné.
Staromestskí poslanci mali túto príleitos minulý týdeò, keï sa konalo zasadanie miestneho zastupite¾stva. Napriek
tomu, e sme na kauzu upozornili u nieko¾kokrát, bod, z ktorého by vyplývalo,
e poslanci sa inkriminovaným uznesením budú opätovne zaobera, v programe nefiguroval. Keïe uznesenie o
systéme výberu poplatkov za detské jasle
nebolo zruené, systém funguje ïalej.
Pripomeòme, e miestne zastupite¾stvo v
júni odsúhlasilo systém poplatkov za detské jasle, diferencovaných pod¾a výky
príjmov rodièov, úèinný od prvého septembra. Mestská èas pritom na urèenie
výky poplatku za jasle poaduje od
rodièov potvrdenie o výke priemerného
mesaèného príjmu, a to dvakrát roène.
Keïe tento systém sa nám zdal sporný,
obrátili sme sa na Úrad pre ochranu
osobných údajov. Vo vyjadrení predsedu
úradu Gyulu Veszeleiho sa kontatuje, e
mestská èas Bratislava - Staré Mesto
môe od obèana poadova uvedenie
výky jeho príjmu iba s jeho výslovným
súhlasom. Výka príjmu (plat, mzda,
zisk ...) je v spojení s ostatnými údajmi,
ktoré v tomto prípade budú pouité meno, priezvisko, bydlisko - osobným
údajom, ktorý je chránený zákonom o
ochrane osobných údajov.
Pod¾a vyjadrenia G. Veszeleiho, ktoré
sme uverejnili u trikrát, spracúva osobné údaje dotknutej osoby bez jej súhlasu
je moné iba v prípade, ak to stanoví osobitný zákon. Tu vak osobitný zákon neexistuje - túto povinnos urèuje len uznesenie èíslo 84/2004 miestneho zastupite¾stva mestskej èasti Bratislava - Staré
Mesto zo dòa 29. júna 2004. Uznesenie
mestskej èasti, resp. iná norma (napríklad
Veobecne záväzné nariadenie) nemôe
svojou právnou silou nahrádza zákon.
Preto poadovanie doloenia výky príjmu miestnym zastupite¾stvom je v rozpore so zákonom o ochrane osobných údajov - a z toho dôvodu ho nemono povaova za platné, uvádza sa vo vyjadrení.
Na tento protiprávny stav budeme poukazova dovtedy, kým mestská èas neurobí nápravu.
(juh)

pièkové hry a rýchly internet
40 PC + PlayStation2 l Záruka kvalitnej zábavy
PRÍÏTE A PRESVEDÈTE SA !!!

AUPARK - 2. posch. Otvorené denne 1000 - 2300

www.igames.sk Telefón: 6345 1061

Kupón na 30 minút
zadarmo platí do 18. 11. 2004

Správy z podsvetia
STARÉ MESTO
NA AFÁRIKOVOM NÁMESTÍ nali
policajti u 27-roèného Angela z Bratislavy
tri injekèné striekaèky s obsahom bieloltého práku, biely práok v igelitovom
vrecku a kapsuly s bielym prákom.
Expertíza potvrdila, e ide o zmesi metamfetamínu a pseudoefedrínu. Z mnostva,
ktoré mal u seba, si mohol pripravi asi 15
priemerných jednotlivých dávok drogy.
Vyetrovate¾ mua obvinil z trestného èinu
nedovolenej výroby omamnej látky.
Angelo za neoprávnené prechovávanie
drog skonèil vo vyetrovacej väzbe.
PETRALKA
NA ¼UBOVNIANSKEJ ULICI spozoroval oznámil majite¾ vozidla Citroën
Xsara, e práve mu niekto kradne vozidlo
zaparkované pred domom. Keï prila
policajná hliadka, ktorú privolal, vozidlo
u na mieste nebolo. Vozidlo nali bez
vodièa na zaèiatku Prístavného mosta. O
zásahu zlodeja svedèil pokodený zámok
na dverách vodièa, spínacia skrinka a
zámok riadiacej páky. Po ïalom pátraní
na Krásnohorskej ulici policajti zadrali
podozrivého 28-roèného Karola. vyetrovate¾ zaèal kona vo veci podozrenia z
trestného èinu krádee a pokodzovania
cudzej veci.
NA ÈAPAJEVOVEJ ULICI postrelil
52-roèný Imrich dve eny. Jednu zasiahol
do nohy, druhú do chrbta. Potom uiel na
aute znaèky Mitsubishi. Policajti ho zastavili a po varovnom výstrele na Bratskej ulici. Umiestnili ho do policajnej cely
a vyetrovate¾ zaèal trestné stíhanie.
RUINOV
NA VELEHRADSKEJ ULICI upútal
pozornos policajtov mladý mu, ktorý o
tvrtej hodine ráno iiel s fúrikom naloeným rôznymi vecami. Ako sa neskôr ukázalo, televízor, video, porcelánové misy,
vázy a ïalie veci pochádzali z vlámania
do rodinného domu na Sú¾ovskej ulici.
24-roèného Maroa u obvinili z trestného
èinu krádee, stíhajú ho na slobode.
PODUNAJSKÉ BISKUPICE
NA DUDVÁSKEJ ULICI v strednej
kole museli prerui vyuèovanie po tom,
èo neznámy páchate¾ zatelefonoval do
koly máte v kole bombu, vybuchne.
Psovod so sluobným psom priestor koly
preh¾adali, iadny nástraný výbuný
systém nenali. Vyetrovate¾ zaèal trestné
stíhanie pre trestný èin írenia poplanej
správy. Keïe páchate¾ oznámil poplanú
správu organizácii, môe by potrestaný
odòatím slobody na jeden a pä rokov.
NOVÉ MESTO
NA VAJNORSKEJ ULICI lúpene prepadol stávkovú kanceláriu mu vo veku
asi 25 rokov. Pristúpil k okienku, kde si
najprv prezeral kurzový lístok. Pod hrozbou pouitia strelnej zbrane potom prinútil pracovníèku, aby mu dala peniaze,
ktoré má v ruke. Zobral si 1000 korún a
utiekol smerom na Bajkalskú ulicu. Nikto
nebol zranený.
(ver)
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Nová trieda A - dnes už u všetkých predajcov Mercedes-Benz
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Nájdi svoju šťastnú hviezdu.

Kombinovaná spotreba: od 4,9 do 7,6 l/100km
Emisie Co2: od 128 do 179 g/km

Mercedes-Benz – značka DaimlerChrysler

DPH!

Objav novú triedu A. Už od 565 000,- Sk bez DPH.
E Ak chcete objaviť niečo nové, nemali by
ste sa na veci okolo seba pozerať stále rovnako.
Platí to najmä o novej triede A. Pozývame
Vás - príďte si ju vychutnať na skúšobnej jazde.
Spoznáte auto, ktoré vzdoruje všetkým
zažitým konvenciám. A robí to originálnym
spôsobom už od svojho vzniku. Či už ako
klasická 5-dverová verzia, alebo ako nové
3-dverové kupé. Objavte aj vy novú triedu A

- objavíte pohľad na budúcnosť automobilu.
E Cena je uvedená pri kurze 40,50 Sk/EUR.
Možnosť odpočtu DPH - platí pre modely A 150
a A 180 cdi, 4-miestna verzia. Je v nej zahrnutý
6 rokov bezplatný servis do 160 000 km,
klimatizácia, 6 airbagov, ESP, multifunkčný
volant, servoriadenie a mnohé iné.
E 2 roky záruka (vzťahuje sa na celé vozidlo)
E 24 hodinový servis

Mercedes-Benz

Budúcnosť automobilu

infolinka: 02/49 29 49 49, e-mail: info@mercedes-benz.sk, http://www.mercedes-benz.sk
BEZPLATNÁ INFOLINKA: 0800 1MOTOR (166867)
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Pri výstavbe
mosta sa zabúda
na chodcov
LIST ÈITATE¼A
Chcela by som upozorni na absolútne
ignorovanie chodcov pri dopravných
zmenách týkajúcich sa výstavby piateho dunajského mosta. Pracujem v
budove na Mlynských Nivách 37, èie v
objekte, v ktorého tesnej blízkosti sa
intenzívne stavia.
Budova patrí magistrátu, ktorý tu má nieko¾ko oddelení a sídlia v nej aj mnohé
firmy a organizácie. Oproti nám je budova pohrebníctva Mariannum. To, e sa
niekedy celý objekt trasie a vibruje ako
pri zemetrasení - nepreháòam, príïte si to
vyskúa - by bolo hádam ete ospravedlnite¾né, aj keï vás poskakujúce perá na
kancelárskom stole a trasúci sa monitor
spolu s intenzívnym hlukom pri práci
poriadne ruia. No to, ako zodpovední
doslova kalú na chodcov, je skutoène
okujúce.
Odkedy bol odstránený chodník medzi
èerpacou stanicou Slovnaft a naou budovou, nikto sa ho neunúval chodcom
nahradi. Buï sme sa brodili blatom,
mýkali na popadaných listoch, alebo
potkýnali v trku, ktorý nám ktosi blahosklonne vyhradil na peiu dopravu. Situácia nie je o niè lepia ani za kriovatkou
pri kole - chodci tu preskakujú výkopy
zakryté ledabolo doskami a h¾adajú nadivoko vlastné chodníèky cez ponièený
parèík pred budovou koly. V noci je tu
tma, celá cesta je schodná najlepie iba v
turistických topánkach. Náhradná trasa
nie je poriadne vyznaèená, ak nie ste
tunají, budete ju urèite h¾ada.
Vèera sa asfaltoval nový jazdný pruh a
zároveò sa robili výkopové práce v miestach, kde kedysi viedol ná chodník od
autobusovej stanice smerom k pracovisku. ¼udia museli balansova po úzkom
novopoloenom obrubníku medzi èerstvým asfaltom a nezaisteným výkopom.. Ak sa stretli dvaja v protismere,
musel sa niekto obetova a stúpi do lepkavého asfaltu. Veèer - za tmy - bola
situácia rovnaká, ibae ste si museli
pamäta miesto, kde je v strede tohto
provizórneho chodníka nezakrytý kanalizaèný výkop, aby ste doòho nespadli. S
koèíkom alebo nebodaj na vozíèku je
celý úsek neschodný u dávno. No
matky s demi i hendikepovaní spoluobèania sa tadeto predsa tie musia dosta!
Je tragické, e na chodcov sa u nás v Bratislave jednoducho zabúda. Ba èo viac,
ich potreby sa ignorujú, veï my peí to
u dajako preskáèeme, keï musíme.
Akým právom stavebná firma nezabezpeèila náhradné trasy? A preèo ju nikto
nepotrestá, kto je za túto situáciu zodpovedný? Budeme èaka, kým sa niekto
nezraní a a potom zasahova?
Jana Rizmanová, Bratislava

Pod hradom Devín sa usadil luxusný Perún
V hoteli Hradná brána pod hradom
Devín otvorili retauráciu PERÚN, ktorá nesie meno najvyieho slovanského
boha - vládcu búrky a daïa. Majitelia
hotela zvolili priliehavý názov, len nevedno èi inpirovaní zrúcaninou hradu
ako slovanským symbolom alebo kvôli
tomu, e miesto, kde stojí sa po výdatných daïoch a rozvodnení Dunaja
èasto ocitá pod vodou.
Nech je tak, èi onak, v kadom prípade má
zrejme najmocnejí dra nad hotelom a
retauráciou ochrannú ruku. Rozhodne by
bola koda, keby ich postihla povodeò, èi
iná ivelná pohroma, pretoe citlivo naprojektovaný hotelový komplex nesporne
prispel k skráleniu priestoru ve¾kého parkoviska pod hradnou bránou. Jediné, na
èo architekt alebo stavbári pozabudli, je
bezbariérový prístup, take na vozíèku
alebo s koèíkom sa budete musie vyteperi po irokom schodisku. Po jeho stranách sú dva vydládené chodníèky, no na
vrchu sú zatarasené kvetináèmi a dolu sa
na ne nedostanete kvôli asi polmetrovému
vyvýeniu.
Interiér retaurácie Perún v svetlých teplých farbách pôsobí luxusne. Marhu¾ové
steny so závesmi rovnakej farby a rovnakým èalúnením tmavých drevených stolièiek pôsobia harmonicky. Protipólom dreveného kazetového stropu je svetloedá
lesklá keramická dlaba s pásmi èiernych
obkladaèiek prechádzajúcimi naprieè
celou retauráciou. Povinnos vyhradi
miesto nefajèiarom vyrieili majitelia dreveným paravánom, ktorý rozde¾uje ve¾ký
otvorený priestor. koda, e fajèiarom
patrí väèia a atraktívnejia èas pri ve¾-

Bedeker gurmána
kých oknách, zatia¾ èo nefajèiari sú odkázaní sedie v tmavej èasti pri vchode
ved¾a hotelovej recepcie. Nefajèiari sú
tie ukrátení o estetické a precízne prestieranie, ktoré vo fajèiarskej èasti na iadnom stole nechýbalo. V retaurácii je klimatizácia, ktorá si zrejme dokáe s cigaretovým dymom poradi, take nech u
budete sedie v ktorejko¾vek èasti, dym s
cigariet by vás nemal obaova.
Poh¾ad do jedálneho lístka nás presvedèil,
e luxusnému interiéru zodpovedajú aj
luxusné ceny jedál prevane medzinárodnej kuchyne. Vysoké ceny v tejto èasti
Bratislavy, aj keï turisticky atraktívnej,
nás trochu prekvapili. Majitelia zrejme vedia, èo robia, pretoe v èase naej návtevy retaurácia prázdnotou rozhodne nezívala. Klientela bola medzinárodná, rakúski turisti, slovenské rodiny s demi, ale aj
náhodní okoloidúci, ktorí sa zastavili na
kávu èi èaj.
Zo studených predjedál sme ochutnali len
jedno - Marinovaného lososa v medovokôprovom dressingu s oblohou z èerstvej
zeleniny a toastom (160 Sk), z polievok
sme si dali Rybiu polievku Halászlé
(129 Sk) a Baicai Zhurou Wan Tan Tan
(99 Sk), èo je slepaèia s èínskou kapustou
a tatièkami plnenými mäsom. Obe boli
ve¾mi hutné a chutné. Ako teplé predjedlo sme si dali Cestovinové gu¾ky plnené
mäsovo-zeleninovou plnkou (160 Sk),
Plnené jablká so zemiakovým pyré a
husacou peèeòou (380 Sk) a Roládu zo
zubáèa so sójovými výhonkami s èer-

stvým penátom (390 Sk). Taktie sme
nemali iadnu pripomienku, a na zakopnutie èaníka, ktorý nám ich naservíroval na zaèiatku, dokonca pred studeným predjedlom. Z hlavných jedál,
medzi ktorými sú pokrmy z rýb, zveriny,
jahòaciny, te¾acieho, bravèového, hydiny,
ale aj vegetariánske jedlá, sme ochutnali
Soté z chobotnice na olivovom oleji s paprikou a paradajkami a francúzskou bagetou (699 Sk), Srnèie medailóniky na korde
(slanina, cibu¾a, paprika) s korenistou
omáèkou a kroketami (480 Sk) a Plnený
rezeò (ampiòóny, cibu¾a, feferóny,
unka) s ryou a zemiakovými lupienkami
(370 Sk). Ani k jednému z jedál nebolo èo
vytknú, kuchár ovláda svoje povolanie
naozaj majstrovsky.
Napriek viacchodovému obedu sme sa
necítili prejedení, pretoe kuchár a obsluha nám medzi jednotlivými chodmi dopriali mono a prive¾a èasu. Stolovanie
nám trvalo vye dvoch hodín a to sme si
odopreli dezert. Take na posedenie v
Perúne si treba vyhradi viac èasu, na
rýchly obed sa sem rozhodne nevyberajte.
Retaurácia Perún je asi najluxusnejím
podnikom v západnej èasti Bratislavy,
ktorý nie je odkázaný len na hotelovú
klientelu. Kvalita prostredia a miestnej
kuchyne majú potenciál priláka vetkých, ktorí si radi pochutia na originálnych a kvalitných, aj keï cenovo nadpriemerných pokrmoch.
Nae hodnotenie: ««««
Maximálny poèet: 5 hviezdièiek
O naej návteve nebola retaurácia
informovaná. Útratu za konzumáciu
si redakcia platila sama.

Ak sa vetci dohodnú, meraèe ma nemusia
Telefonáty, ktoré som za posledných
zhruba desa dní mala, sa toèili takmer výhradne okolo peòazí. Najviac sa
saovali starí spoluobèania tentoraz
na ohlásenú povinnos do roku 2007
namontova regulátory tepla v kadom byte.
Mono sa niekomu zdá, e investícia 5- a
8-tisíc korún je zanedbate¾ná za predpokladu, e mono èas obyvate¾ov zaplatí
za teplo menej ako doteraz. Faktom je, e
málokto bude tzv. kúri pánu Bohu do
okien ak uvidí, ko¾ko mu takáto márnotratnos vytiahne korún z vrecka. Zanedbate¾ná nie je ani skutoènos, e prognostici predpovedajú energetickú krízu.
Pritom najlepia úspora energie je tá,
ktorú netreba vyrobi. Veï kto z nás by
jasal nad potrebou stava ïaliu atómovú
elektráreò.
Z tohto poh¾adu je kadá snaha o zníenie
spotreby energie pozitívna. Koniec koncov aj nový zákon umoòuje výnimku z
nutnosti zavedenia meraèov ak sa vetci
vlastníci bytov v jednom dome dohodnú,
e ich nechcú. A tu sa zaèína problém.
Povedzme, tridsa vlastníkov bytov ich

Zákazník je pán
chce a osemnás nie. Nieeby nechápali o
èo ide, jednoducho na to zo svojich príjmov èi nízkych dôchodkov nevedia uetri. Kto rád priznáva svoju chudobu?
Preto títo ¾udia radej argumentujú tzv.
objektívnymi dôvodmi, pre ktoré novotu
odmietajú. Skutoènos, e sa do panelových, ale aj tehlových domov desiatky
rokov neinvestovalo, zapríèinila, e cez
steny a okná teplo uniká ostoes. V
takom prípade sa vak uetri nedá.
Logické by bolo objekt zatepli, vymeni
okná a a potom mera spotrebu tepla.
Je jasné, e prevencia v tomto konkrétnom prípade je podstatne drahia ako
montá meraèov. Mladí obyvatelia argumentujú výhodou do budúcnosti, ale èo ak
èas vlastníkov vzh¾adom na svoj vek u
príli ve¾kú budúcnos nemá? Argumentácia, nech teda byty predajú a idú do
domovov dôchodcov, je nielen nehumánna, ale aj nereálna. Miest v domovoch
dôchodcov je ako afranu a dlhé roky sa
na ne èaká.

Aké teda nájs východisko? Jedným z
nich je monos vzia si hypotekárny
úver (ruèi domom) na zateplenie. Dá sa
vyui aj tátny fond urèený na byty.
Mono aj samospráva by na tieto úèely
mohla poskytnú dotáciu z bytového
fondu. No a nakoniec ani budúci vlastníci - dedièia tých terajích - by sa
nemuseli tvári ako màtvy chrobák. Získajú v budúcnosti nemalé hodnoty. Èo
si tak odoprie nejakú exkluzívnu dovolenku a prispie na zateplenie èi montá
meraèov?
Obèas ma vie riadne nahneva, keï
vidím ako starí rodièia doslova ivoria,
len aby vládali plati poplatky za bývanie v bytoch, ktoré chcú zanecha svojim deom èi vnúèatám. Zatia¾ èo si
mladí uívajú ivota, kúpi si babka
jednu slivku, lebo na viac jej nezostáva.
Videla som to na vlastné oèi. Ve¾ká slivka stála 3 koruny!
Aj ja doprajem to najlepie synovi, ale
ak by on so mnou nebol solidárny, tak
veru neviem. Mono sa treba zamera aj
týmto smerom.
Marta Èerná, Fórum spotrebite¾ov

Leberfinger sa
za èaníka
ospravedlòuje

AD: LEBERFINGERU KAZÍ MENO...
Reagujeme na èlánok uverejnený v
predchádzajúcom èísle Bratislavských
novín. Ide o nepríjemný záitok pani
Csiziovej v naej retaurácii Leberfinger, kde jej pohodu piatkového obeda
pokazil ná pracovník svojím neprofesionálnym vystupovaním.
Na nae ospravedlnenie chcem uvies, e
takýto prístup k zákazníkovi, ako popisuje pani Csiziová, je u nás ojedinelý a zároveò dôrazne postihovaný. ako je dnes
zisti, èím bola spôsobená indispozícia
dotyèného pracovníka - mimochodom
brigádnika, ktorý chodil vypomáha práve
v také dni, keï pekné poèasie zaplní terasy retaurácie do posledného miesteèka,
ako o tom píe aj sama pani Csiziová.
Faktom je, e spomínaný èaník - brigádnik svoju úlohu nezvládol a my sme prili minimálne o jedného zákazníka. Nepriaznivý dojem by sme chceli aspoò
èiastoène zmeni týmto verejným ospravedlnením sa naej návtevníèke. Zároveò ju chceme poprosi, aby prijala nae
pozvanie na obed, alebo veèeru pre dve
osoby, kde sa jej pokúsime dokáza, e
táto nepríjemnos bola javom skutoène
ve¾mi zriedkavým.
Pavel Huan, prevádzkový vedúci

Hokejový
tadión by mal
stá v Petralke

LIST ÈITATE¼A
Bratislava ako hlavné mesto novej svetovej ve¾moci v hokeji si iste zaslúi
nový hokejový megastánok. Nikoho
preto ani neprekvapila rýchlos, s akou
sa o potrebe takého stánku rozhodlo.
Veï Slovensko chce kandidova ako
organizátor MS v hokeji v roku 2010.
Primátor mesta sa u vajadril, e mesto je
ochotné pomôc hokeju. A keïe sa
nali investori, u má preò aj vhodné
koneèné miesto - Ruinov. Spýtal sa vak
niekto z kompetentných, ako hokejový
stánok môe pomôc mestu a ¾uïom?
Mestu, ktoré má 500-tisíc obyvate¾ov, z
toho 100-tisíc ijúcich na pravom brehu
Dunaja? V Bratislave sú tyri kryté
zimné tadióny na ¾avej strane Dunaja.
tadión O. Nepelu prezývaný ST Aréna s
ved¾ajím tadiónom pre verejnos. Tretí
tadión V. Dzurillu v Ruinove, tvrtý
tadión je v Dúbravke. Ak by mal by
postavený nový tadión, preèo ho nepostavi v Petralke? Tak by sa vyrovnal
pomer jeden zimný tadión na 100-tisíc
obyvate¾ov, teda tyri tadióny na ¾avom
a jeden na pravom brehu Dunaja.
Michal Mikulá, Petralka

FordFocus Gold

www.ford.sk

Disky kolies z ľahkých zliatin | Dvojkapacitný airbag vodiča a spolujazdca
Bočné airbagy | Systém ochrany posádky IPS | Elektricky ovládané predné okná
Klimatizácia | Centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním| Alarm s priestorovým
snímačom | Audiosystém Ford s diaľkovým ovládaním na stĺpiku riadenia
s CD prehrávačom a RDS

Navyše sada zimných pneumatík
s oceľovými diskami ako darček.
Už od 579 000 Sk.
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Spoľahnite sa.

Fordcentrum: Zlaté Piesky, Tuhovská 9, 831 07 Bratislava
Summit Motors Slovakia, Bratislava: 02/57 52 62 55
Priemerná spotreba paliva 5,2 až 6,9l/100km, obsah CO2 vo výfukových plynoch 137 až 163g/km podľa typu motora.
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Mesto dostalo
desatisíc
tulipánov
BRATISLAVA
Primátor Andrej Ïurkovský spolu so
splnomocneným ve¾vyslancom Holandska na Slovensku Laurentom Louisom
Stokvisom slávnostne zasadili pred Slovenským národným divadlom nieko¾ko
tulipánov.
Ilo o súèas daru ministerstva po¾nohospodárstva Holandského krá¾ovstva a
Medzinárodného centra kvetinových
cibuliek. Tieto intitúcie ponúkli mestu
ich spoloèný dar pre Bratislavu - 10tisíc tulipánových cibuliek. Cibu¾ky
tulipánov Holanïania darovali samosprávam hlavných miest vetkých desiatich nových èlenských krajín Európskej únie pri príleitosti holandského
predsedníctva EÚ, ktoré potrvá do
konca tohto roku.
Po dôkladnom zváení viacerých moností magistrát spoloène so zástupcami
Holandského krá¾ovstva na Slovensku
rozhodol vybral miesto, kde by 10- tisíc
nových tulipánov mohlo skrá¾ova
centrum mesta. Odporuèili výsadbu na
Hviezdoslavovom námestí pred budovou
Opery SND, ako aj na ïalích kvetinových záhonoch promenády. Ostatné
cibu¾ky zasadili pracovníci organizácie
VEPOS.
(ver)

BUTIK CARAMEL
Medená ulica 24, Bratislava

ve¾kosti 38-52
do koly, zamestnania,
na zábavu

Na nároí Miletièovej a Koickej ulice
èoskoro pribudne nový polyfunkèný dom
RUINOV
Na nároí Miletièovej a Koickej ulice,
kde je v súèasnosti parkovisko, sa zrejme u v budúcom roku zaène výstavba
nového polyfunkèného domu, ktorý
má rozíri monosti bývania v tejto
èasti mesta.
V novom polyfunkènom dome Wüstenrot má by 47 nadtandardných bytov,
prísluná obèianska vybavenos a parkovacie kapacity. Ved¾a parkoviska, na ktorom má vyrás, stoja tvarovo podobné
budovy DOAS a Allianz s rozdielnou
povrchovou úpravou, tvoriace svojou
vzájomnou polohou neuzatvorený ostrý
uhol, èo pôsobí neusporiadaným a neuceleným dojmom. Danosti tohto územia
pod¾a stavebného zámeru poskytujú
priestor pre integráciu oboch týchto
dominánt doplnením tretej budovy, ktorá

by tak z nároia dotvorila jediný urbanisticky pôsobivý celok. Z tvaru nároia
vyplýva aj atypický pôdorys navrhnutého domu, ktorý by mal ma dve podzemné a dvanás nadzemných podlaí a výkovo sa má prispôsobi spomenutým
dvom ved¾a stojacim budovám. V podzemných podlaiach majú by parkovacie garáe so 60 státiami a 22 pivniènými
kobkami, na prízemí majú by obchodné
priestory a ïalích 26 pivnièných kobiek. Na druhom nadzemnom podlaí sú
navrhnuté kancelárske priestory, na 3. a
11. podlaí vdy po pä bytov na kadom
podlaí a celkom hore, na 12. podlaí,
dva byty, terasa a zelená strecha. Popri
parkovacích miestach v garái (vjazd a
výjazd z nej je navrhnutý z Koickej
ulice) sa ráta aj s ïalími 15 miestami na
úrovni terénu.

Objekt, ktorý naprojektovali architekti
Otto Grossmann a Juraj imek, má prispie k harmonizácii tohto územia. Pre
jeho okolie je charakteristická urbanistická roztrietenos, je tu zmes budov
rôznych týlov, tvarov, povrchových
úprav a ve¾kostí - trojpodlané i trnásposchodové domy, budovy s plochou i sedlovou strechou, stánky a prízemné objekty na pri¾ahlom trhovisku
Miletièova, parkoviská, ale aj výkový
komín. Výstavba polyfunkèného domu
Wüstenrot má trva 24 mesiacov. Èas
zaèatia výstavby nemono presne urèi,
jednotlivé termíny sú toti viazané na
termíny rekon-trukcie kriovatky ulíc
Miletièova - Koická. Tá súvisí s
výstavbou piateho mosta cez Dunaj a po
jej skonèení bude ma Koická tyri
jazdné pruhy.
(juh)

Oprava komplexu budov Mestského múzea
má by ukonèená najneskôr v roku 2006
STARÉ MESTO
Rekontrukcia Apponyiho paláca,
Starej radnice a ostatných objektov,
ktoré tvoria komplex budov Mestského múzea, sa u zaèala. Zatia¾ sa
vykonávajú práce, ktoré si nevyadujú vydanie stavebného povolenia.
Doteraz sa realizovala kompletná výmena strenej krytiny, klampiarske práce a
bolo vymenené kamenné obloenie zo
strany Hlavného námestia. Ako nám
povedal Cyril Vaòo, riadite¾ mestského
investora pamiatkovej obnovy Paming,
v súèasnosti na nádvorí obnovujú a retaurujú fasády. Bude potrebné vykona
aj nový pamiatkový prieskum, pretoe v
Mestskom múzeu sú napríklad aj
nástenné ma¾by, ktoré doteraz neboli
retaurované a musí by preh¾ad o tom,
èo sa bude retaurova a èo nie (koneè-

né slovo v tomto smere budú ma pamiatkari). Hlavná èas prác vak ete
len bude nasledova. Momentálne je
vypísaná súa na projektanta celej
obnovy. Pod¾a C. Vaòa by sa v zimných
mesiacoch mala pripravi projektová
dokumentácia a v budúcom roku sa u
práce majú rozbehnú naplno. Vymenia vetky ininierske siete vrátane
kúrenia, urobia sa opatrenia proti vlhnutiu, realizova sa má statické zabezpeèenie, ale najmä sa má pripravi zmena
vyuitia niektorých priestorov, uviedol. Niektoré priestory, ktoré doteraz
slúili ako depozitné, by mali plni
reprezentaènú funkciu. Preto sa museli
zabezpeèi náhradné depozitné priestory - jedny v Dúbravke v priestoroch
bývalého kina, druhé v Jarovciach v
bývalých detských jasliach.

Ako dodal, sú úvahy, e v paláci Moteických na Gorkého ulici by mohla by
umiestnená regionálna kninica. Keïe
depozity potrebuje nielen Mestské
múzeum, ale aj Mestská galéria, v
súèasnosti sa h¾adajú nové priestory,
ktoré by plnili túto funkciu. Na tento
úèel by bol potrebný pribline jeden
hektár plochy.
Pod¾a C. Vaòa rekontrukuova sa bude
postupne, tak, aby v kadej jej fáze, ak to
bude moné, ostala aspoò èas expozícií
k dispozícii pre verejnos.
Rekontrukcia komplexu budov Mestského múzea patrí medzi priority rozvoja mesta na roky 2004 - 2006, ktoré
schválilo mestské zastupite¾stvo na
jeseò minulého roku. Celkove si obnova
týchto objektov vyiada viac ako 75
miliónov korún.
(juh)

Máte radi
1. NÁRODNÁ AUKÈNÁ
SPOLOÈNOS, s.r.o.
realitná a aukèná agentúra
Predaj:
1-izb., OV, Hranièná, 42m2, 5/5p., výah
1,4 mil. Sk
1-izb., OV, Bieloruská, 5/7p., 35m2, pôv. stav
1,07 mil. Sk
2,85 mil. Sk
2-izb., OV, Hrdlièková, 63m2, 2p., tehla, log.
2-izb., OV, Vajnorská, 2/4p., 62,5m2, plast. okná, park.
2,1 mil. Sk
1,79 mil. Sk
2-izb., OV, Druicova, 2/4p., 52m2, balkón
2,80 mil. Sk
2-izb., OV, Kmeovo nám., kompl. zrek., 68 m2, výah
2-izb., OV, Americká, 4/5p., výah, nový, zrek., lux., terasa 4,6 mil. Sk
5,9 mil. Sk
3-izb., OV, Gorkého, 103m2, 4p., výah, plast. okná
1,8 mil. Sk
3-izb., DB, Wolkrova, 68m2, 2p., uprav., log.
3-izb., OV, Dulovo nám., 120m2, 3x balkón, výah, 3/5p. 5,15 mil. Sk
3-izb., OV, Tomáikova, 120m2, novost., 5p., 2xbalkón
5,4 mil. Sk
3-izb., OV, Lietavská, 5/12p., balkón, pôv. stav
1,66 mil. Sk
3-izb., OV, Majerníková, 3p., 63 + 3m2 log., zrek.
2 mil. Sk
3-izb., OV, Studenohorská, 70 + 7m2 log., zrek. aj s nábytkom 2,3 mil. Sk
3,65 mil. Sk
4-izb., OV, Tekovská, 101 m2, 4p.
4-izb., OV, Èsl. Parautistov, 72m2, 11/12p., plast.okná, log. 1,9 mil. Sk
5-izb., OV, Zohor, novost., 2xkúp., vl. kúrenie, 2xgará
4,5 mil. Sk
RD - Víazná, Raèa, 3 podl., 220 m2, OP, 5,25 á pozemok 5,8 mil. Sk
RD - Zálesie, novost., 4,8 á, 130m2, 4 izby, VIS
5,5 mil. Sk
Prenájom:
1-izb., Klemensova, 40m2, zar., zrek.
12 000,- Sk/m.
2-izb., Vajnorská, 100m2, zar.,zrek., park. vo dvore 30 000,- Sk/m. + E
2,5-izb., Svätoplukova, 69m2, 2/3p., parkety, nezar. 13 500,- Sk/m. + E
1 100,- EUR/m.
3-izb., Moyzesova, 106m2, zar., zrek.
3-izb., Benediktiho, 120m2, zar., zrek.
30 000,- Sk/m.
1 200,- EUR/m. + E
3-izb., Laurinská, 104m2, zar., zrek.
3-izb., Haydnova, 75m2, zar., 2 x balkón, gará, zrek. 750,- EUR/m.
4 000,- EUR/m. + E
RD - Kuklovská, 7i, 600m2, 5á poz., bazén
Panská 27, 811 01 Bratislava
tel.: 54 43 58 31, 54 43 58 45-6 fax: 54 43 58 52
e-mail: reality@1nas.sk internet: www.1nas.sk

exotickú
kuchyňu?

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.
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Zrejme
pribudne
Kronerova ulica

STARÉ MESTO
V centre Bratislavy pravdepodobne
pribudne Kronerova ulica. Ide o 70
metrov dlhú ulicu pri novopostavených polyfunkèných domoch medzi
ilinskou a Kýèerského ulicou.
Túto novú ulicu nedávno majitelia domov
svojvo¾ne oznaèili ako Satinského ulicu.
Takýto návrh sa dostal aj na rokovanie staromestského miestneho zastupite¾stva,
poèas neho vak bol predloený nový
návrh na pomenovanie pod¾a herca Jozefa Kronera. Ten poslanci napokon odsúhlasili. Rozhodnutie miestneho zastupite¾stva zostáva v polohe návrhu, o ktorom
bude ete rozhodova bratislavské mestské zastupite¾stvo.
(brn)

Poslanci chcú
Námestie
R. Reagana

STARÉ MESTO
Niektorí staromestskí poslanci v týchto dòoch prili s iniciatívou na pomenovanie jedného verejného priestranstva v meste po bývalom americkom
prezidentovi Ronaldovi Reagonovi.
Námestie Ronalda Reagana by pod¾a
nich malo by v priestore vymedzenom
kriovatkou ilinskej a tefanovièovej
ulice, kde je dnes malý parèík, ktorého
dominantou je socha zakladate¾a komunistickej strany a jej dlhoroèného funkcionára Mareka Èulena.
Zámer pomenova túto èas Námestia
Slobody novým názvom zdôvodòujú staromestskí poslanci P. Tatár, O. Dostál a
D. Francù tým, e R. Reagan bol nosite¾om rozhodujúcej zmeny v prístupe k
svetu za eleznou oponou. Najzávanejím faktorom poráky komunizmu sa
stala Reaganova vô¾a èeli zlu, ktoré
tento systém pre svet a tých, ktorí ili v
jeho podruèí zvlá, predstavoval. Pritom nestrihal ostnaté drôty pod devínskym hradom, ani nebúral berlínsky múr,
on len spôsobil, e tých, èo tak urobili,
neskosili samopalové dávky obrancov
mieru a socializmu, uvádza sa v
zdôvodnení poslaneckého návrhu. (brn)

chello easy nonstop internet
za 671 Sk

BRATISLAVA
Spoloènos UPC Slovensko, ktorá
poskytuje irokopásmovú internetovú slubu chello, uviedla novinku chello easy. Ide o slubu nonstop prístupu na internet s rýchlosou prijímania dát a 256 Kbps a odosielania
do 64 Kbps za bezkonkurenène nízku
cenu: 671,- Sk plus DPH bez akýchko¾vek ïalích poplatkov.
Sluba chello easy je urèená najmä
tým, ktorí chcú monosti internetu
vyuíva najmä na komunikáciu, získavanie informácií, èi sahovanie meních grafických a hudobných súborov.
Kto si objedná chello easy do konca
októbra tohto roku, zaplatí za intaláciu
len 1,- Sk a navye neskladá iadny
depozit za modem. Záujemcovia o
internet chello, ktorú poskytuje UPC
Slovensko, sa môu dozvedie viac
informácií na UPC Infolinke 02/59 42
23 33, prípadne na www.chello.sk, èi
na www.upc.sk.
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Chráòte sa
oèkovaním
proti zápalu p¾úc!
Ochorenia dýchacích ciest sú na tvrtom
mieste v tatistike príèin smrti u dospelých. Pre starých ¾udí po 65. roku ivota
predstavuje zápal p¾úc závaný zdravotný problém i v dnenej dobe antibiotík.
Viac ako polovicu bakteriálnych zápalov
p¾úc vyvoláva, najmä u starých ¾udí,
baktéria pneumokok. V súèasnosti sledujeme dianie okolo hroziacej pandémie
chrípky a moných opatrení na ochranu
pred òou. Jedným z opatrení je práve
oèkovanie rizikových skupín proti pneumokokom. Avak na Slovensku starí a
chronicky chorí ¾udia dostatoène nevyuívajú monos oèkovania.
Pneumokok je baktéria, ktorá vyvoláva
infekcie ako zápal p¾úc, zápal mozgových
blán, alebo sa pomnoí v krvi a spôsobí jej
otravu. Táto baktéria sa vyskytuje v nose a
hrdle u 30 - 60% zdravej populácie. íri sa
vzduchom kýchaním, ka¾aním alebo rozprávaním. Ak starie osoby alebo jedinci s
oslabenými obrannými mechanizmami
prídu do kontaktu s touto baktériou, dôjde k
jej premnoeniu v krvi a vyvolaniu zápalu.
O oèkovanie treba poiada svojho praktického lekára. Oèkovacia látka je hradená zo
zdravotného poistenia pre ¾udí nad 65
rokov a bez rozdielu veku pre osoby, ktoré
majú chronické ochorenia dýchacieho aparátu, srdcovo-cievne ochorenia, oblièkové
ochorenia a ochorenia imunitného systému.
Proti pneumokokovým infekciám sa môe
oèkova poèas celého roku, ale ideálne
obdobie a zaoèkovanie je práve terajie
jesenné a zimné, keï sa môete da zaoèkova v jeden deò spolu s chrípkovou oèkovacou látkou. Preoèkovanie proti pneumokokom je potrebné a po 5 rokoch.
Oèkovanie patrí k pecifickým formám prevencie. Jeho vplyvom si organizmus vytvorí pecifické protilátky. Vetky ostatné preventívne opatrenia, ako uívanie vitamínov,
otuovanie sa, zdravé stravovanie, patria k
nepecifickej ochrane. Je len vaím rozhodnutím, èi aktívne pristúpite k ochrane svojho zdravia. Prof. MUDr. tefan Krajèík,
Hlavný odborník MZ SR pre geriatriu

Na Búdkovej ceste postavia mestské vily,
nová výstavba nemá narui pás zelene
STARÉ MESTO
Súbor mestských víl pozostávajúci z
ôsmich obytných domov a dvoch
rodinných domov by mal vyrás na
doteraz nezastavanom pozemku na
západnej strane Búdkovej ceste v
lokalite amfiteátra.
Územie, v ktorom by mal nový komplex
vyrás, je zo severovýchodu ohranièený
Búdkovou cestou, z juhovýchodu komunikáciou Na stráni, z juhozápadu areálom
Správy úèelových zariadení ministerstva
zahranièných vecí a zo severozápadu
komunikáciou z Drotárskej ulice. V
obytnom súbore má by 102 bytov - 10
jednoizbových, 22 dvojizbových, 28 trojizbových, 31 tvorizbových a 11 päiz-

bových. Okrem toho tu má by 107 parkovacích miest v garáach a ïalích 63
na úrovni terénu. Zaèiatok výstavby sa
predpokladá v budúcom roku po nadobudnutí právoplatnosti vydaného stavebného povolenia.
Pozemok, kde sa má stava, je výrazne
svahovitý, výkový rozdiel medzi spodnou a hornou hranicou je asi 41 metrov.
V súèasnosti je tu najmä neudriavaná
zeleò záhradkárskej kolónie, sú tu aj
ovocné stromy. Návrh predpokladá, e
pribline 22 stromov bude potrebné
kvôli výstavbe vyrúba. Cez územie prechádza ochranné pásmo zelene, ktorú
návrh výstavby repektuje, preto bola lokalita rozdelená na dve èasti, prièom v

Prehliadka montovaných rodinných domov
Exkurzia do parku Individuálnej bytovej výstavby Blaue Lagune, Viedeò
Zúèastnite sa na informaènej akcii s cie¾om oboznámi verejnos o systémoch rýchlej, cenovo prijate¾nej a ekologickej výstavby klasických a montovaných rodinných domov na báze dreva. Cie¾om je
poukáza na výhody daných systémov v lokalite na rozhraní hlavného mesta krajiny a predmestia
(mestskej èasti). Zoznámite sa s obývanými modelmi ekonomicko-ekologických stavieb svetového
tandardu, ktoré sa dajú prispôsobi slovenskému stavebníkovi pod¾a jeho individuálnych potrieb.
Termín konania: 13. 11. 2004. Sobota. Odchod z BA o 8.30
hod od èerpacej stanice OMV na Heèkovej ulici v Raèi, doprava
bude zabezpeèená pod¾a poètu záujemcov. Úèas je nutné
potvrdi do 9. 11. 2004. Úèastnícky poplatok 140 Sk.
Organizátor: JAS-EX Expert pre Vae stavby
Ing. tefan Jágerský
tel./fax: 4464 9834-5, mobil: 0905 495 135
e-mail: jas-ex@jas-ex.sk, www.jas-ex.sk

jednej má by spomenutých osem obytných domov s piatimi, resp. 4 + 1 nadzemnými podlaiami a v druhej rodinné
domy s tromi, resp. 2 + 1 nadzemnými
podlaiami (v oboch prípadoch je najvyie podlaie plochou menie ne
ostatné).
Za zmienku stojí, e územie je v dotyku
s areálom Gatanovej záhrady. Tá patrila
spolu s areálom Èervený rak, Hradná zeleò, Nemocnièný park a Veeléniho
záhrada medzi chránené areály. Krajský
úrad ivotného prostredia v Bratislave
27. septembra tohto roka vydal vyhláku,
ktorou ochranu týchto areálov zruil.
Vyhláka nadobudla úèinnos prvého
októbra.
(lau)

Nové byty

Na kriovatkách, Trnávka
- cena: 34 500 Sk/m2

vrátane DPH, pozemku a tandardného vybavenia
- 1- 4 izbové byty s rozlohou 30-120 m2
- ukonèenie I/2006
www.urbicom.sk
Tel.: 4828 2832
0907 630 000

Financujúca banka

NEMECKÝ JAZYK
NATIVE SPEAKER - LEKTOROVANIE

Mgr. Katarína Klietencová

tel: 02/ 622 41 846, mobil: 0905 307 797
e-mail: katarin@nextra.sk
PREKLADY - TLMOÈENIE

SBS prijme
do zamestnania

stránik ov

pre objekty v Bratislave
Kontakt na tel.: 4445 1459
Exkluzívna ponuka bytov
Zadunajská ulica - Petralka

l
l
l
l

Typy bytov: 1, 2, 3 a 4 izbové
Výmera: od 36,6 do 104,1 m2
Ukonèenie výstavby: apríl 2006
Monos financovania cez hypotekárny
úver Tatra banky - ruèenie kupovaným
bytom
l Cena bytov: 32 500,- Sk/m2 + DPH
alebo u od 8104,- Sk/mesiac (splátka
hypotéky)
l Nadtandardné vybavenie bytov
+ pozemok v cene
l Ku kadému bytu gará alebo garáové
státie priamo spojené s objektom

BADUCCI, s.r.o., Mostová 2 (Carlton Savoy)
Tel: 5464 7365-9 Mobil: 0915 538 683
www.bytcorp.sk
www.baducci.sk

Bodla by vám slušnejšia starostlivosť?
Rezervované termíny u odborných lekárov bez nekonečných hodín v čakárňach,
hospitalizácia v nadštandardnej izbe s vlastnou toaletou a kúpeľňou,
preventívne prehliadky podľa vlastného výberu, denná kompenzácia za
hospitalizáciu a navyše ako bonus celoročné poistenie liečebných nákladov
v zahraničí. To je celkom jedinečné doplnkové zdravotné poistenie od Unionu.

www.lepsiezdravie.sk

✆ 0850 111 211

Svet vzájomnej dôvery
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Pokraèujú práce
na zve¾adení
lesoparku

BRATISLAVA
Mestské lesy v uplynulom období na
území bratislavského lesoparku opravili viaceré prvky urèené pre jeho
návtevníkov a intalovali aj niektoré
nové, vrátane zariadení, na ktorých
zlý stav poukazovali nai èitatelia.
V poslednom období napríklad pribudli
dva nové altánky - na Pánovej lúke a v
lokalite známej ako Americké námestie,
tretí na Drieòovskej lúke je práve vo
výstavbe. Ako nás informoval Vladimír
Kutka, riadite¾ organizácie Mestské lesy
v Bratislave, zrekontruovaných bolo
ïalích osem altánkov. Popri zabezpeèení kosenia lúènych priestorov Mestské
lesy realizovali aj opravu odpadkových
koov a intalovanie nových. Sú vyrobené z plastových materiálov s imitáciou
dreva a sú nehor¾avé, uviedol V. Kutka
a dodal, e v spolupráci s so spoloènosou Odvoz a likvidácia odpadu (OLO)
budú v budúcom roku umiestnené aj
kontajnery na separovaný zber pre uvedomelých návtevníkov lesoparku.
Okrem toho pokraèuje aj oprava a intalácia nových stolov a lavièiek.
Mestské lesy sa zamerali aj na opravu
asfaltových v hlavnej doline od sanatória
po Peknú cestu a lesných ciest, ktoré boli
pokodené aobnou èinnosou. Vyèistili a upravili aj asfaltové chodníky na
trase od Vojenskej nemocnice po Ústav
kardiovaskulárnych chorôb. Ide o slubu
cyklistom a chodcom, ktorá má vyriei
situáciu dovtedy, kým nebude vykonaná
generálna oprava povrchu vozovky.
Okrem toho intalovali pä stolnotenisových stolov na Peknej ceste, Malom
Slavíne, Èervenom kríi, Drieòovských
lúkach (pri Sneienke) a Partizánskej
lúke. iesty stôl je u objednaný a
umiestnia ho na Kaèíne.
Pod¾a V. Kutku sa realizovala aj intalácia dopravných znaèiek zákaz vjazdu,
ktorej cie¾om je uzavrie lesopark zatia¾
pomocou dopravného znaèenia. Do konca novembra bude uzavretá rampami tzv.
U cesta (asfaltka z Kamzíka k Sneienke,
skratka cez les od Èerveného mosta do
Lamaèa, Kåzavá ulica, naplánované je
postupné uzatváranie ïalích vjazdov,
ostatné budú s kontrolovaným vjazdom.
Medzi ïalie aktivity Mestských lesov
patrí výrub a vyèistenie trasy lanovky
Sneienka - Kamzík v súvislosti s jej pripravovanou obnovou, o ktorej informujeme na inom mieste. Podie¾ajú sa aj na
vybudovaní cyklistickej Down hillovej
dráhy z Kamzíka na eleznú studienku.
Vo výstavbe sú dva nové mostíky na
turistických trasách, ktoré buduje magistrátny odbor cestného hospodárstva.
Pokraèujú aj prípravy na obnovu Partizánskej lúky. Keïe v nedávnej súai
nebol vybratý iadny investor, revitalizáciu Partizánskej lúky pod¾a vetkého
zabezpeèia Mestské lesy v spolupráci s
magistrátom.
(lau)
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V Dúbravke
majú by nové
supermarkety

Sviatok
mladého vína
má oivi tradície

DÚBRAVKA
Príprava výstavby nových obchodných
prevádzok v Dúbravke pokroèila. Tento proces je dos zdåhavý, pretoe mestská èas pôvodne mala iné predstavy o
architektúre obchodných domov.
Ako uviedol starosta Dúbravky Peter Polák, napokon dolo ku kompromisu a v
mestskej èasti by mali by postavené obchodné domy Lidl a Billa v trochu modifikovanej podobe. Obchodný dom Lidl,
ktorý je jedným z najlacnejích, bude
stá na priestranstve medzi kostolom a
potou, kde bývajú kolotoèe, povedal P.
Polák. K stavbe u bolo vydané záväzné stanovisko obce k územnému rozhodnutiu, ete je potrebné záväzné stanovisko mesta.
Ako dodal, Billa v obchodnom komplexe
Saratov, ktorý je v rekontrukcii, bola pre
verejnos otvorená u 3. novembra. Spoloènos Slovak Investment Group pod¾a
vyjadrenia svojho predsedu predstavenstva Ivana Ostrihoòa investovala do komplexnej prestavby obchodného domu a
výstavby nového parkoviska 120 miliónov korún. Predajné plocha poschodí sa
zväèila na vye 5000 tvorcových metrov, ïalích 2000 tvorcových metrov
tvoria skladovacie priestory. Samozrejmosou je bezbariérový prístup - v strede
komplexu sa nachádza eskalátor a výah,
pri¾ahlé parkovisko pojme sto áut. Zavedený systém umoní zákazníkom prís s
nákupným vozíkom a k autu. K dispozícii okrem supermarketu Billa je aj drogéria, predajòa elektrospotrebièov, módne
butiky, papiernictvo a kvetinárstvo. Sortiment sluieb je tie iroký: je tu banková
intitúcia, lekáreò, kaderníctvo, kozmetika, stávková kacelária, videopoièovòa spolu asi 30 prevádzok na jednom mieste.
Pod¾a P. Poláka sa Billa bude stava aj na
mieste schátraného objektu niekdajích
Retaurácií a jedální ved¾a domu kultúry.
Tento obchodný dom by mal stá najneskôr do októbra 2005. Tretí záujemca je
Jednota COOP Dunajská Streda, ktorá v
súèasnosti vykupuje súkromné pozemky a
poiadala o dopredaj prísluných mestských pozemkov. V mestskej rade bol
predaj schválený a mestskému zastupite¾stvu bol odporuèený podobný postup.
Vyzerá to teda tak, e v centre Dúbravky
bude dos obchodných domov, ale myslím, e vzájomná konkurencia týchto obchodov prinesie napokon úitok obèanom
v podobe niích cien a monosti väèieho výberu, uzavrel P. Polák.
(lau)

BRATISLAVA
Nové podujatie Sviatok mladého vína
prvý raz pripravila bratislavská
samospráva. Uskutoèní sa v dòoch 11.
a 13. novembra a bude oslavou
výsledkov úsilia vinárov, ale aj pripomienkou sviatku sv. Martina, patróna
Bratislavy.
Základnými mylienkami podujatia je
posilni historické vedomie Bratislavèanov k vlastným tradíciám, spolupráca
mestských èastí a mesta, spolupatriènos
Bratislavy s malokarpatským vinárskym
regiónom a propagácia práce podnikate¾ov v oblasti vinárstva a typickej gastronómie.
Nultý roèník Sviatku mladého vína sa
zaène vo tvrtok 11. novembra slávnostným zasadaním mestskej rady. O 16.
hodine bude slávnostne poehnané mladé
víno v Kaplnke sv. Ladislava v Primaciálnom paláci. Odtia¾ sa radní spolu s primátormi Pezinka a Modry odoberú na
Primaciálne námestie, kde sa prihovoria k
obèanom a ponúknu ich mladým vínom.
Po slávnostnom otvorení bude nasledova program v podobe vystúpení folklórnych, country a rockových súborov z
Bratislavy a blízkeho okolia.
V dvadsiatich stánkoch na Primaciálnom námestí a na nádvorí Starej radnice
sa zaène predaj vína, husaciny, lokí,
pagáèikov, medovníèkov, perníkov, ale
aj umeleckých svieèok, keramiky a
iných suvenírov s motívom vína. Celý
program potrvá do 21. hodiny, v piatok
12. novembra sa zaène o 14. hodine a v
sobotu 13. novembra u o 10. hodine.
Kadý deò sa bude predáva do 21.
hodiny a do tohto èasu potrvá aj kultúrny program.
Predaj produkcie vína súkromných osôb,
tzv. výèap pod viechou, bol súèasou u
rímskeho vinohradníctva a vinárstva.
Najstaria písomná zmienka o výèape
vína pochádza z roku 45 pred Kristom. V
Uhorsku bolo pôvodne právo výèapu
krá¾ovským právom, ale privilégiom
Ondreja III. z roku 1291 prelo toto
právo na mesto a jeho obyvate¾ov. V 16.
storoèí zaviedlo mesto tzv. Bannzeit, teda
obdobie, keï malo mesto vyhradené
právo èapova víno. Samo mesto Bratislava vlastnilo pivnice na výèap vína z
mestských viníc, na výèap sa pouíval
podjazd Starej radnice, pivnice vo frantikánskom klátore a v apotolskej
pivnici v Zelenom dome, kde boli
umiestnené sudy s najkvalitnejím
vínom. Na sudových dnách boli rezbárske portréty 12 apotolov, dvanásty sud sud Judáov - bol naplnený najlepím a
najsilnejím vínom. Kadý rok na sv.
Martina (11. novembra) tam chodil richtár spolu s ostatnými predstavite¾mi
ochutnáva nové vína.
Nové podujatie bratislavskej samosprávy
Sviatok mladého vína je teda oivením a
zaèiatkom novej tradície.
(brn)
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Pád chlapca do nieko¾kometrovej achty
ukázal, aké nebezpeèné sú odkryté kanály
BRATISLAVA
Len zázrakom sa bez vánejích zranení skonèil pád dvojroèného chlapèeka do odkrytej hlbokej achty. Nástrah v podobe nezakrytých ácht,
kanálov a daïových vpustí pritom v
meste èíha viacero.
Prípad sa stal minulý tvrtok 28. novembra v Petralke neïaleko rozhrania Einsteinovej ulice a nájazdovej komunikácie
na Most SNP. Dvojroèný Samko, ktorý
bol na prechádzke s matkou, behal po
napadanom lístí a odrazu spadol do nieko¾ko metrov hlbokej achty. Zachránil
ho hrubý konár, vïaka ktorému zrejme
nespadol a na dno achty a po vytiahnutí z nej sa hneï postavil na nohy. Pod¾a
vyjadrenia lekárov neutrpel vánejie
zranenie. achta vak aj dvadsatyri
hodín po udalosti, ktorá sa len astnou
náhodou neskonèila tragédiou, bola
zakrytá len provizórne - konármi a
dopravným znaèením.
Pod¾a hovorcu primátora Milana Vajdu
achta s najväèou pravdepodobnosou
nepatrí mestu, napriek tomu sa samospráva pokúsi zabezpeèi jej zakrytie, ako aj
zakrytie nieko¾kých ïalích, ktoré sa
nachádzajú v blízkosti.
Prípad dvojroèného Samka opä pripomenul nebezpeèenstvo, ktoré predstavujú
rôzne nezakryté achty, kanály a daïové

vpuste, ktorých je v meste ove¾a viac a sú
aj priamo na chodníkoch èi cestných
komunikáciách. Ve¾mi negatívnu úlohu
zohrávajú asociáli a zlodeji, ktorí kradnú
poklopy zakrývajúce kanály a odnáajú
ich do zberní surovín, kde ich výhodne
speòaujú. Neraz ide o dielo organizovaných skupín, o èom svedèia prípady zmiz-

nutia nieko¾kých desiatok poklopov z jednej alebo nieko¾kých ulíc v priebehu jedinej noci. Rieením by bolo prija legislatívne normy, ktoré by znemonili vykupovanie poklopov, ale aj dopravných znaèiek a iných veobecne prospených zariadení v zberných surovinách.
(ver)
FOTO - Vlado Benko ml.

Poèet materských kôl v meste klesá,
na vine je málo detí aj nedostatok peòazí

BRATISLAVA
Úrad Bratislavského samosprávneho
kraja stále h¾adá nové priestory, v
ktorom by mal svoje vlastné sídlo.
Naïalej toti sídli v prenajatých priestoroch budovy na Trnavskej ceste,
ktoré vak nepostaèujú.
V tomto objekte, roèný nájom ktorého
vychádza na vye 14 miliónov korún
roène, nie je ani dostatoène ve¾ká zasadacia miestnos, ktorá by umoòovala
poslancom samosprávneho kraja rokova v primeraných podmienkach.
Výsledkom je, e sa zastupite¾stvá
konajú na rôznych miestach v celom
meste.
Bratislavský samosprávny kraj sa pred
èasom usiloval získa bývalý upný dom,
neskôr sídlo Národnej rady SR na upnom námestí. Tento zámer vak nevyiel,
objekt naïalej vyuíva pre svoje potreby
parlament. V uplynulých dòoch predseda
Bratislavského samosprávneho kraja
¼ubo Roman priiel s troma návrhmi na
získanie nového sídla. Prvý z nich bol
zaloený na bartrovom získaní budovy na
Trnavskej ceste, prièom súèasne by bola
dokúpená aj budova po bývalom Okresnom úrade Bratislava II v Ruinove, èo by
si vyadovalo 170 miliónov korún.
Druhý návrh predpokladal výstavbu
nového administratívneho objektu v
Raèi, prièom predpokladané náklady by
dosiahli asi 230 miliónov. Napokon tretí
návrh spoèíval v rekontrukcii tudentského domova na Raèianskej ulici, ktorý
je v súèasnosti kapacitne nevyuitý. Toto
rieenie by si vak vyadovalo náklady
a 280 miliónov. Práve pre ve¾kú investiènú nároènos vetkých troch rieení sa
napokon poslanci Bratislavského samosprávneho kraja nepriklonili ani k jednej
z uvedených alternatív. H¾adanie nového
sídla pre krajskú samosprávu teda bude
pokraèova ïalej.
(brn)

PREDÁM

VW PASSAT 1.8 T (150k),
r.v. 11/97, 152 000 km, modrá
metalíza, rádio, climatronic, alarm,
centrál na DO, v elektrike, construct, kúpený v SR, druhý majite¾,
zimné pneu, cena: 275 000 Sk
Tel.: 0905 600 602

HODINY
KLENOT Y
B R A T I S L A V A

8. medzinárodná výstava hodín a šperkov

BRATISLAVA
Poèet materských kôl v Bratislave sa
stále zniuje. Dôvodom je nielen demografický vývoj spojený s poklesom
poètu detí, ale aj nedostatok finanèných prostriedkov na ich prevádzku.
Jednotlivé mestské èasti zápasia s nedostatkom financií na kolstvo veobecne a
teda aj na materské koly. Z naich rozhovorov s príslunými pracovníkmi vetkých sedemnástich bratislavských mestských èastí vyplynulo, e nie je dos
peòazí ani na prevádzku, o opravách,
údrbe a rozvoji týchto predkolských
zariadení ani nehovoriac. Ve¾ké problémy s financiami nám avizovali najmä
malé mestské èasti - napríklad Devín,
Rusovce èi Vajnory.
Dôsledkom je, e dochádza k rueniu
materských kôl alebo ich zluèovaniu so
základnými kolami. Od 1. júla 2002 v

meste ubudlo 10 materských kôl. Napríklad v Karlovej Vsi bola zruená materská kola na Fadruszovej ulici, jednu
kôlku zruili aj v Ruinove. V Devínskej
Novej Vsi po zluèovaní ostali tyri materské koly. Tento proces pokraèuje ïalej: v
budúcom roku by sa mala zrui ete
jedna materská kola v Starom Meste a
jedna v Ruinove. Otáznik visí nad ïalou existenciou materskej koly na Cintorínskej ulici v Starom Meste (o tomto
zariadení píeme aj na inom mieste). V
Petralke môe dôjs od budúceho kolského roka k vyradeniu dvoch subjektov
- Materskej koly Topo¾èianska 15 a
Materskej koly Vavilovova 18. K tomu
smeruje nielen demografický vývoj, ale
aj nové financovanie originálnych kompetencií zriaïovate¾a èi zmeny vo výke
poplatkov za materské koly. Pri zvaovaní, ktoré materské koly by mali by

zruené, poslanci zvaovali viacero kritérií - dochádzka, poèet materských kôl v
jednotlivých lokalitách, podmienky ich
èinnosti, uplatòovanie alternatívnych projektov, perspektívy vytvárania peciálnych tried a ïalie.
Pod¾a naich údajov je v súèasnosti v
Bratislave 144 materských kôl. Najviac 23 - ich je v Ruinove, nasleduje Petralka (22), Bratislava - Staré Mesto (20),
Bratislava - Nové Mesto (11), Dúbravka
(10), Karlova Ves (8), Raèa (7), Vrakuòa
(6, ale jedna nie je v prevádzke), Devínska Nová Ves (4), Podunajské Biskupice
(dve strediskové dislokované na viacerých miestach) a Lamaè (2). Po jednej
materskej kole majú mestské èasti
Devín, Záhorská Bystrica, Vajnory,
Èunovo, Rusovce a Jarovce. Vyaenos
materských kôl vo väèine mestských
èastí dosahuje sto percent.
(lau)

Osud kôlky na Cintorínskej je nejasný,
mestská rada jej likvidáciu nepodporila
STARÉ MESTO
Materská kola na Cintorínskej ulici sa
ocitla v prieseèníku rôznych záujmov keïe stojí na atraktívnom pozemku v
úplnom centre mesta, zaujímajú sa o
òu investori, vylúèený vak nie je ani
iný scenár.
Na pozemku, kde kola stojí, chce spoloènos Dixia postavi espodlaný
polyfunkèný objekt. Malo by v òom a
128 bytov, administratíva, polyfunkèné,
obchodné a podnikate¾ské priestory a
podzemné garáe. Navrhovaný objekt,
projektovaný v zmysle územného plánu
zóny Bratislava - Dunajská z roku 1996,
má výkovo nadviaza na susediacu jestvujúcu zástavbu na Cintorínskej a Rajskej

ulici. Investièný zámer koreponduje s
predåením Klemensovej ulice a po Cintorínsku. Èo je pre materskú kolu podstatné, zámer ráta s asanovaním objektu,
kde sídli. Investor má vak údajne vybudova nový samostatný objekt materskej
koly na inom mieste.
Druhý scenár ráta s tým, e materská
kola by pripadla obèianskemu zdrueniu
Ratio Educationis, ktoré presadzuje, aby
bola prièlenená ku Gymnáziu a Základnej
kole s vyuèovacím jazykom maïarským
na Dunajskej ulici. Oba tieto varianty
(zámer firmy Dixia i zámer spomenutého
obèianskeho zdruenia), rátajúce s tým,
e mesto objekt materskej koly predá za
17 miliónov, sa objavili v návrhu, pod¾a

ktorého by polovica výnosu z predaja
objektu pripadli na rekontrukciu objektu
Základnej koly na Lazaretskej ulici.
Návrh predpokladal, e kúpna zmluva
bude podpísaná a po vyòatí Materskej
koly na Cintorínskej ulici zo siete kolských zariadení. Mestská rada, ktorá sa
návrhom zaoberala, vak neprijala prísluné uznesenie. Návrh sa minulý týdeò
objavil v programe zasadnutia mestského
zastupite¾stva, bol vak z rokovania stiahnutý. O osude koly sa teda stále nerozhodlo. Iba pre úplnos dodávame, e ete
predtým, ne sa òou zaoberalo mestské
zastupite¾stvo, bol v hre aj tretí subjekt firma, v ktorej figuroval aj poslanec
Róbert Kaliòák.
(lau)

KÁVOVARY - KÁVA
PECIALIZOVANÁ PREDAJÒA
Mickiewiczova 10, Bratislava
tel./fax: 02/5296 2394, 02/4464 9381
www.pekur.sk predaj@pekur.sk
Kávovar TREVI
len 13.990 Sk s DPH
(cca 340 Euro)
+ 1 kg kávy GRATIS
100 druhov káv * zrnková * mletá * cialdy
80 modelov kávovarov
* domáce * kancelárske * profesionálne
Predaj, servis, prenájom splátky
Pri väèích odberoch z¾avy

Poplatky napriek
zdraovaniu
nevzrastú

NOVÉ MESTO
V Domove pre osamelé matky s demi
a týrané eny v mestskej èasti Bratislava - Nové Mesto na Príkopovej ulici, je
od otvorenia v roku 1995 poplatok rovnaký - 50 korún na deò bez oh¾adu na
poèet detí.
O tom, e ostanú nezmenené aj naïalej,
rozhodli v uplynulých dòoch poslanci
miestnej rady napriek rapídnemu zvýeniu cien vodného, stoèného, elektrickej
energie, kúrenia, odvozu odpadu a iných
nákladov. Náklady vzh¾adom na uvedené poloky vak rastú, a tak u dnes
chýba na prevádzkové náklady viac ako
60-tisíc korún. Starosta Richard Frimmel vzh¾adom na sociálnu situáciu ubytovaných matiek s demi navrhol nezvyova poplatok od ubytovaných matiek
(znamenalo by to pre ne zvýenie na 65
a 70 korún na deò) ale naopak odsúhlasenie dotácie samosprávy vo výke 70tisíc korún.
Pokia¾ ide o prevádzku detských jaslí,
mestská èas vyèlenila v rozpoète na rok
2004 pre jasle na Robotníckej ulici
sumu tri milióny korún. Poplatok rodièa
na diea je 90 korún na deò, èo je pravdepodobne najniia suma v meste.
Kapacita jaslí je 50 detí, ale je moné
zvýi ju na dvojnásobok. tatistické
údaje ukazujú nárast detí v Novom
Meste za posledné tri roky kadoroène o
asi 17 percent. V roku 2003 prevzalo
mimoriadny príspevok 5000 korún 298
rodièov, v septembri tohto roka to u
bolo 259 detí (v roku 2004 sa predpokladá prírastok pribline 360 detí).
Na sociálne zabezpeèenie obèanov je v
tomto roku rozpoètovaných vye 17,6
milióna korún, z toho na detské jasle tri
milióny, na kluby dôchodcov tie tri
milióny, na ïalie sociálne sluby v
súvislosti so starobou, t. j. stravovanie
starých a ako zdravotne postihnutých
obèanov pä miliónov, na opatrovate¾skú slubu 4,2 milióna, pre jednorazové
finanèné výpomoci rodinám s demi 1,9
milióna a pre pomoc obèanom v hmotnej núdzi 570-tisíc korún. Do tejto
oblasti starostlivosti patria aj príspevky
na zakúpenie kolských potrieb, zabezpeèenie letných táborov pre deti zo sociálne slabích rodín a vetko, èo zo
sociálneho h¾adiska so kolopovinnými
demi súvisí.
(brn)
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Otváracie hodiny:
12. - 13.11. od 10.00 do 18.00
14.11. od 10.00 do 16.00

Potrebujete rýchlo vlastnú webovú stránku na úrovni?
Vám umožní vytvoriť webovú stránku podľa Vašich
potrieb, bez zbytočných komplikácií a v profesionálnej kvalite.
>> jednoduchá a rýchla príprava
>> profesionálna grafika
>> odborný konzultant v cene

* bez D

Infolinka: 02/ 6542 0589
info@website24.sk
www.website24.sk

Sídlo:
Poboèka:

ANTÉNNA A SATELITNÁ TECHNIKA

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

PH

Prenájom BYTY/DOMY/PRIESTORY:
Palackého - komplet. zariadená a zrekontruovaná garsónka, 30 m2 14.000 Sk/m.
Medená - 1 izb. zariadený byt, 42 m2, 2.p./4.p., zrekontruovaný
15.000 Sk/m.
Svätopluková - 3 izb. nový nez. mezonet. byt, 95 m2, 4.p/4.p., balkón 25.000 Sk/m.
2
Obchodná - 3 izb. nez. príp. zar. byt, 80 m , 1.p., zrekontruovaný 30.000 Sk/m.
Drotárska - 3 izb. lux. zar. byt v novostavbe, 122 m2, 5.p., ter., gará 60.000 Sk/m.
16.000 Sk/m.
Gercenová - 3 izb. nezariadený byt, 84 m2, gará
Slávièie údolie - 4 izb. byt, 141 m2, 3-roèná novostavba, ter., gará 1.200 EUR/m.
Predaj:
Fedinová - 1 izb. byt v OV, 37 m2, 11.p./12.p., pôv. stav, bez balkónu 1.150.000 Sk
Lubovnianska - 3 izb. v OV, 8.p./8.p., zrekontruovaný loggia, aj HÚ 1.700.000 Sk
Adámiho - 4,5 izb. byt v OV, 90 m2, 4.p./5.p, balkón 12 m2, zrek.
3.080.000 Sk
Kramáre - èiastoène zrek. RD, u. pl. 412 m2, pozemok 671 m2
11.500.000 Sk
Svätý Jur - staveb. poz., 4700 m2, vetky IS, írka 30 m, len v celku 1.700 Sk/m2

www.sortec.sk

TELEVÍZIA BEZ POPLATKOV
Spoločné televízne antény
– Veľký výber programov
– Jednorázová investícia s rýchlou návratnosťou
– Bez ďalších poplatkov

Digitálne satelitné prijímače

od 3.490,-

– Pre individuálne použitie
Navštívte naše poradenské centrum:
Iľjušinova 2, 851 01 Bratislava
Tel.: 02/635 313 50, Fax: 02/635 313 49, email: sortec@mail.eurotel.sk
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Samosprávny
kraj si h¾adá
novú budovu

www.incheba.sk
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Petralským
kolám chýba
11 miliónov

Zaènite ete pred Vianocami
a zaelajte si Nový rok 2005
u v angliètine.
V ANGLICKEJ KOLE Vám najskôr
ponúkame bezplatné ukákové
hodiny, potom zadarmo
prvú hodinu a testovanie.

Nové kurzy zaèíname
u 25. októbra.

Volajte 02/ 59 324 444,
kliknite www.anglickaskola.sk

S nami u nebudete
musie zaèína znova.

Poslanci rokovali o stavbe na Radvanskej,
proti ktorej protestujú ¾udia z okolia

alúzie a siete
proti hmyzu

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

STARÉ MESTO
Staromestskí poslanci schválili územný
plán zóny Mudroòova - juhozápad.
Tento krok sa okrem iného týka aj
výstavby na takzvanom Napoleonskom vàku, proti ktorej namietali
obyvatelia okolitých ulíc.
Ide o polyfunkèný dom s obèianskou
vybavenosou na Radvanskej ulici. Poslanci schválili postup, z ktorého vyplýva,
e kým nebude zruené územné rozhodnutie, platí vyprojektovaný objem výstavby, pre ktorý bolo vydané. Ak by územné
rozhodnutie v rámci mimoodvolacieho
konania zruilo ministerstvo výstavby a
regionálneho rozvoja, platí regulácia,
pod¾a ktorej môe by index zastavania
plochy maximálne 0,45 nad terénom, pod
terénom môe by zväèený o 0,35 a
minimálne desa percent plochy musia

tvori zazelenené plochy. Navrhnutý
polyfunkèný objekt s dvoma podzemnými a troma nadzemnými podlaiami plus
jedným ustúpeným túto poiadavku
spåòa.
V súvislosti s územným plánom zóny
Mudroòova - juhozápad zorganizovalo
Obèianske zdruenie Fialkové údolie
medzi obyvate¾mi petiènú akciu. Ako
sme informovali, obèania okrem iného
iadali, aby bol zachovaný charakter
lokality ako záhradnej tvrte so zástavbou
rodinných domov a protestovali proti
výstavbe spomenutého domu, ktorý
oznaèili za montrum.
Predstavitelia investora, ktorým je spoloènos Forum Group, odmietajú tvrdenia
signatárov petície, e objekt je plochou
porovnate¾ný s budovou parlamentu.
Obavy, e stavba naruí siluetu mesta,

pod¾a investora nie sú na mieste, pretoe
navrhovaná stavba je len o 1,3 metra vyia ako ved¾ají dom. Neobstojí ani argument o zlikvidovaní zelene, pretoe väèina plochy tzv. Napoleonského vàku je
vyasfaltovaná, sú tu unimo bunky a na
èasti plochy je len burina. Pokia¾ ide o
výh¾ad na mesto, v súèasnosti z tohto
miesta nie je moný, pretoe okolie je
zastavané. Výstavba umoní kumuláciu
sluieb pre obèanov na jednom mieste,
ktoré sú roztrúsené po garáach a iných
nevhodných miestach v okolí. Tieto sluby by - okrem iného retaurácia, fitnes,
beauty centrum, solárium, sauna, predaj
tlaèe a kvetín - mali by v podzemnej
èasti. V nadzemnej èasti domu má by
osem bytov, kancelárie a penzión. Na streche sa plánuje vyhliadková terasa. (lau)
VIZUALIZÁCIA - Cakov/Makara

Nový Citroën sa stavia aj v Petralke

Francúzsky výrobca automobilov Citroën, ktorý v rámci koncernu PSA stavia nový výrobný závod pri Trnave, èoskoro bude
ma v Petralke nové obchodné zastúpenie.
Do konca roka tu na ploche 6000 metrov tvorcových vyrastie nové
predajno-servisné centrum tejto znaèky. Výstavbu realizuje spoloènos Motor Partner, popredný predajca vozidiel Citroen na Slovensku. Motoristickej verejnosti hlavného mesta v òom poskytnú sluby na najvyej úrovni s najmodernejím technickým vybavením a
odborným personálom - predaj, leasing, servis vrátane klampiar-

skych, mechanických a lakýrnických prác, ako aj spätný výkup vozidiel znaèky Citroën. Nové centrum sa nachádza na Panónskej ceste
oproti City University. Areál bude dostupný priamo z Panónskej
cesty. Panónska cesta spoloène s Einsteinovou ulicou v mestskej
èasti Bratislava - Petralka sa u dlhodobo vyprofilovali na obchodno-priemyselnú zónu slúiacu nielen obyvate¾om tejto mestskej
èasti, ale aj zákazníkom celej Bratislavy a okolia. Nové obchodné
centrum Citroën bude ïalím významným posilnením sluieb motoristickej verejnosti v tejto dynamicky sa rozvíjajúcej lokalite.
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PETRALKA
Mestská èas Petralka v septembri
uvo¾nila na preklenutie problémov s
dlhmi za dodávky tepla pre materské
koly pä miliónov korún. V októbri
petralskí poslanci upravili rozpoèet,
aby doplnili zdroje na krytie potrieb
kolstva.
Poslanci prehodnotili plnenie rozpoètu
príjmov, prièom vychádzali zo skutoène
vyinkasovaných príjmov k 30. septembru. Získali tak ïalích devä miliónov,
ktoré sa pouijú na krytie zadlenosti
kolstva. Stále vak oproti decentralizaènej dotácii zo tátneho rozpoètu chýba v
Petralke 10,8 milióna na úplné pokrytie
výdavkov kolstva v tomto toku. Koneèné rieenie na tento rok zo strany ministerstva kolstva by malo by známe v
priebehu nieko¾kých týdòov.
Petralskí poslanci sa zaoberali aj prípravou kolského roku 2005/2006 v Petralke, odsúhlasili zápisy iakov do prvých
roèníkov, stanovenie výky poplatkov v
kolských kluboch a v materských kolách po nadobudnutí úèinnosti prísluných vyhláok a urèenie prevádzky
materských kôl v èase letných prázdnin
v roku 2005.
(brn)

Zaèína sa
obdobie
zimnej sluby

BRATISLAVA
V celej Bratislave sa 15. novembra
zaèína zimná udrba komunikácií,
chodníkov, schodov a parkovísk. Potrvá a do 28. februára. O zjazdnos
komunikácií 1. a 2. triedy sa stará bratislavský magistrát, o komunikácie 3. a
4. triedy jednotlivé mestské èasti.
Základnou technológiou pri zabezpeèovaní zjazdnosti je v celom meste mechanické odhàòanie snehu a jeho prípadný
odvoz. Posyp inertným materiálom môe
by pouitý len pri po¾adovici a pri sneení v kopcovitých terénoch.
Tak napríklad v mestskej èasti Bratislava
- Staré Mesto majú k dispozícii dva sypaèe s radlicou, tri traktory s radlicou, tri
multikáry s radlicou, nakladaè a dva
nákladné automobily s vyklápaèom. V
prípade potreby sa obyvatelia Starého
Mesta môu 24 hodín denne obráti na
dispeèing na telefónnych èíslach 5249
5698 alebo 0903 617 176.
(sita)

MESTSKÁ ÈAS BRATISLAVA - LAMAÈ VYHLASUJE
VÝBEROVÉ KONANIE NA DLHODOBÝ PRENÁJOM

lukratívneho pozemku v bratislavskom k.ú. Lamaè p.è. 1836/1, 2, 3, 4
s funkèným vyuitím na obchod a sluby a vvyuite¾nou výmerou pozemku cca 3000 m2.
- Pozemok je zaujímavý najmä svojou polohou a spádovitosou územia ako i v blízkej dobe plánovaným rozírením okolitých komunikácii.
- Pozemok je ve¾mi dobre situovaný z h¾adiska prístupu autom i MHD. Zástavka MHD je len nieko¾ko metrov od pozemku, ktorý sa nachádza medzi dia¾nicou D2 a Lamaèskou cestou na kriovatke s ul. Alexyho (spojnica Dúbravka - Lamaè, zároveò výjazd na dia¾nicu D2), priamo pri
novo budovanom privádzaèi k hypermarketu Tesco - Lamaè.
- Záujemcovia o prenájom posielajte svoje návrhy rámcových zmluvných podmienok (výka
nájomného, doba nájmu a úèel nájmu - podnikate¾ský zámer) na Miestny úrad Mestskej èasti
BA Lamaè na e-mailovú adresu : masar@lamac.sk alebo potou na adresu miestneho úradu
Lamaè, Heyrovského 2, Bratislava do 30. 11. 2004, kedy je uzávierka podávania návrhov.
- Bliie informácie na miestnom úrade Lamaè, kontaktná osoba - Ing. arch. Ponièanová.
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Samospráva
pomôe ¾uïom
pri zatep¾ovaní
DÚBRAVKA
Mestská èas Bratislava - Dúbravka sa
rozhodla pomôc pri zatep¾ovaní bytových domov formou poskytovania pôièiek, èím chce obèanom pomôc dosiahnu úspory tepla, a tým aj peòazí.
Preto Rada fondu rozvoja bývania ako
poradný orgán starostu prerokovala a
spresnila podmienky, ktoré urèilo zastupite¾stvo. Naïalej platí, e bytový dom
musí ma na úète fondu opráv 25 percent
potrebných prostriedkov a obec na tieto
pôièky môe roène poui maximálne 15
percent prostriedkov z fondu rozvoja
bývania, èo bude znamena okolo 13 miliónov korún. Ïalou podmienkou je, e
splatnos pôièky musí by maximálne tri
roky pri 3,5% úroku. To je o polovicu
nií úrok, ako poskytujú peòané ústavy,
ale je to viac, ako by obec dostala, keby
mala peniaze uloené v banke, uviedol
starosta Dúbravky Peter Polák. Okrem
toho stavebníci musia ma platné stavebné povolenie a budú ruèi celým domom.
To znamená, e v katastri bude na dom
uplatnené záloné právo.
Miestny úrad bude finanèné prostriedky
prevádza na úèty iadate¾ov, ktorí potom
s nimi môu disponova. To znamená, e
iadosti za spomínaných podmienok treba
adresova miestnemu úradu. Pri urèení
výky úveru by mali iadatelia vychádza
z moností svojho fondu opráv, aby pôièku dokázali splati do troch rokov. (ver)

V meste si takmer niet kde zapláva,
plaváreò Pasienky otvoria 15. novembra
BRATISLAVA
Hlavné mesto Slovenska s takmer 500tisíc obyvate¾mi má minimum krytých
plavární pre verejnos. Pritom Bratislavèanov, ktorí si chcú zapláva aj inokedy ako v lete, sa iste nájde dostatok.
V èase, keï sme sa touto témou zaoberali, bola pre rekontrukciu uzatvorená aj
plaváreò Pasienky. Ako nás informovala
Katarína Szabová zo Správy telovýchovných a rekreaèných zariadení, ktorá plaváreò prevádzkuje, jej rekontrukcia u
bola nevyhnutná. Dôvodom bol vek
bazénu a znaèné poruchy - odpadávanie
obkladov, dlaieb a podkladových materiálov, na niektorých miestach bola
pokodená izolácia. Keïe izolácia má
asi 35 rokov, nespåòala poadované parametre proti tlakovej vode a vykazovala
nemalé poruchy.
V rámci rekontrukcie boli odstránené
obklady a dlaby, pribudla nová hydroizolácia, osadil sa nový poddnový rozvod a
dnové trysky na prívod bazénovej vody,
èím sa zlepí sa hydraulika v rámci bazénového telesa. Okrem toho boli vymenené
tartovacie bloky, kotvové prvky a láná
pre plavcov a vodné pólo, ale aj rebríky a
zábradlia. Pod¾a K. Szabovej by plaváreò
Pasienky mala by opä otvorená pre
verejnos 15. novembra.
Kým bola plaváreò Pasienky uzatvorená,
jediným miestom, kde si mohli ¾udia
zapláva, bola krytá plaváreò v Iuvente
na zaèiatku Dúbravky. Tamojia plaváreò
pritom nie je pre verejnos k dispozícii
celý deò, ale iba poèas vyhradených
hodín, ktoré sa priebene menia (rozvrh
hodín je umiestnený priamo v Iuvente,

alebo si ho mono pozrie na internetovej
stránke www.iuventa.sk).
Tým sa monosti plávania v krytej plavárni pre bených Bratislavèanov viacmenej konèia. Kúpele Centrál u dlhé
roky chátrajú a zrejme u nikdy nebudú
slúi pôvodnému úèelu (pripravuje sa
ich prebudovanie na obchodný dom),
podobný je aj osud takmer zabudnutých
kúpe¾ov Grössling na Kúpe¾nej ulici,
lebo pre administratívne nedostatky v
dokumentácii ich mesto nemôe preda.
Bratislavèania s nádejou oèakávali vybudovanie aquaparku, ktorý má by situovaný v blízkosti ulíc Dolnozemská a
Panónska cesta v smere na Rusovce.
Aquapark mal by dokonèený u pred

dvoma rokmi, no dosia¾ nebol poloený
ani len základný kameò stavby a vetko
nasvedèuje tomu, e s jeho výstavbou sa
ani v doh¾adnom èase nezaène.
Na problém chýbajúcich krytých plavární nás upozornila naa èitate¾ka,
ktorá má zdravotné problémy s chrbticou a lekár jej odporúèal rehabilitova
plávaním. Na jej otázku, kde v meste
okrem Iuventy (alebo Pasienkov) ete
mono pláva, môeme odpoveda len
kontatovaním, e v Bratislave sú síce
aj iné kryté plavárne, tie vak nie sú
urèené pre verejnos. Na metropolu s
takmer pol miliónom obyvate¾ov je to
skutoène ve¾mi málo.
(lau)
FOTO - Oto Limpus

DANUBIA – NAJLEPŠIE MIESTO PRE RODINNÉ NÁKUPY
• výborný prístup z mesta
• priestranné parkovisko
• hypermarket Carrefour
• viac ako 40 obchodov: odevy, obuv, interiér, nábytok, šport, hračky, lekáreň a ďalšie
• kvalitné služby: banka, čistiareň, kvety, foto, oprava obuvi a iné
• možnosť oddýchnuť si pri káve či dobrom jedle
• dobrý pocit, že ste zákazníkom, ktorého si vážia
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Na prevádzku
linky èíslo 22
sa zloili viacerí

DÚBRAVKA
Od zaèiatku októbra jazdí na Kramáre autobusová linka èíslo 22. Miestne
zastupite¾stvo v Dúbravke pri zabezpeèovaní tohto spoja myslelo na starích obyvate¾ov, ktorí cestou na Kramáre museli prestupova.
Zmenou trasy linky è. 22 sa dosiahlo
priame spojenie Dúbravky a Kramárov,
ako aj kapacitné posilnenie v úseku Dúbravka - Patrónka v èase najvyích prepravných nárokov. Dostali sme prís¾ub,
e na u¾ahèenie prepravy starích osôb a
osôb so zníenou schopnosou pohybu
bude na tejto linke premáva aj nízkopodlané vozidlo, ktoré bude v cestovnom
poriadku oznaèené príslunou znaèkou,
uviedol starosta Dúbravky Peter Polák.
Ako dodal, èas linky z Devínskej Novej
Vsi do Dúbravky je platená z mestského
rozpoètu, èas po hypermarket Tesco
platí tento obchodný dom a 530-tisíc
korún na trasu k trom nemocniciam na
Kramároch a po Národný onkologický
úrad dala mestská èas Dúbravka. Ide o
skúobnú prevádzku a starosta Devínskej
Novej Vsi pris¾úbil podie¾a sa na týchto nákladoch. Ak bude dos cestujúcich,
bude linka premáva naïalej, kontatoval P. Polák. Hneï na druhý deò po
zmene trasy nám telefonicky poïakovali
zamestnanci z Kramárov, ktorým sa
takto zjednoduila cesta do práce. (lau)

ancu v nadácii
dostanú mladí
BRATISLAVA
Komunitná nadácia Bratislava v spolupráci s Nadáciou SPP pripravili projekt s názvom YouthBank - Mladí
filantropi, ktorý má za cie¾ rozvíja
filantropiu medzi mladými ¾uïmi.
Projekt je urèený mladým obyvate¾om
mesta, ktorí majú chu a odvahu nieèo
realizova a zaujímajú sa o dianie okolo
seba. Do projektu sa môu zapoji vetci
mladí, ktorí chcú rozvíja svoje schopnosti v oblasti grantovania, medializácie
a tímovej práce. Súèasou projektu je
rozhodovanie o pouití sumy 300-tisíc
korún na aktivity, ktoré si pod¾a mladých
¾udí zapojených do projektu zaslúia
pozornos. Touto cestou chceme oslovi vetkých mladých ¾udí vo veku od 16
do 25 rokov, ktorí majú nápady a chu
spríjemni ivot v naom meste, uviedla Martina Jánoíková z Komunitnej
nadácie Bratislava. Ako dodala, záujemcovia môu kontaktova Komunitnú
nadáciu Bratislava na e-mailovej adrese
knb@knb.sk alebo na telefónnom èísle
02/54648004, a to do konca novembra
tohto roka.
(lau)

Tešíme sa na Vás v Obchodnom
centre Danubia na Panónskej
ceste 16 v Bratislave – Petržalke
(doprava linkami MHD č. 91
a 191, vystúpte na zastávke
Nákupná zóna Lúky)
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V Novom Meste
sa objavila
besnota

STAVEBNÁ FIRMA
ponúka

v prerábanie bytových jadier v obkladaèské a dlabiarske práce v ma¾ovanie a
stierkovanie v omietanie a pucovka v
podlahárske práce v zateplenie interiér exteriér v vetky bytové prerábky v sadrokartónové práce v búracie práce v osádzanie plastových okien v a iné

( 0907 234 567

Centrum EKONA Gorkého 10
l lieèenie

ponúka:

a relaxácia pod pyramídou
l oxygenoterapia l homeopatia
l diagnostika a lieèenie na dia¾ku
(automatická kresba, SRT)
Kontakt: 0905 650 938, 0903 726 071
Prosíme, vopred sa telefonicky objedna.
HOTEL ««« Barónka
Mudrochova 2, Bratislava - Raèa
Vás srdeène pozýva na

SILVESTRO
VSKÚ ZÁBAVU
SILVESTROVSKÚ
ZÁBAVU
CENA: len 1150,- Sk

MENU: aperitív, predjedlo, hlavné jedlo, múènik, nealko, víno
PROGRAM: disco s DJ-om P. Majlin-gom, vystúpenie taneèných
párov, bruná taneènica, slovenský spevák, tombola, ohòostroj

VSTUPENKY: Tel.: 44 88 20 89, 44 87 23 24

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

Predám ROVER 600

2.0 benzín, rok výroby 10/1998,
136 000 km, ABS, klíma, el. okná
+ zrkadlá, koené poahy, alarm,
centrál, tmavomodrá, prvý majite¾.
Cena: 329 000 Sk
Tel.: 0905 615 195

RETAURÁCIA Barónka
Mudrochova 2, Bratislava - Raèa
Tel.: 4488 9811, fax: 4488 5400, www.baronka.sk

Pripravujete ples, venèek, promócie,
stukovú, èi iné rodinné oslavy?

Ak áno, radi Vás privítame v naej atraktívnej spoloèenskej sále 230 miest, v retaurácii 90 miest, vo
vinárni 70 miest, v moderných salónikoch 3 x 22 miest.
« iroký sortiment chutných jedál
a kvalitných nápojov za prijate¾né ceny

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

Na Záhradníckej ulici postavia nový dom
s takmer 90 bytmi, ráta sa aj so zeleòou
RUINOV
Na Záhradníckej ulici by u na jar budúceho roku mali zaèa stava nový
polyfunkèný dom s dovedna 86 bytmi.
Investor zoh¾adnil pripomienky obèanov a pôvodný projekt upravil.
Pozemok, kde má nový objekt stá, je
ohranièený z junej strany Záhradníckou
ulicou, z východnej strany komunikáciou
objektu Sporite¾ne s parkovacou plochou, zo severu Palkovièovou ulicou a zo
západnej strany parèíkom pozdå Jégého
ulice. Objekt je navrhnutý ako polyfunkèný so samostatnou parkovacou a
garáovou èasou, na streche ktorej sa
nachádza fitnes centrum. Zo strany
Záhradníckej ulice je v parteri navrhnutá
obèianska vybavenos - obchody. Parkovacia èas má ma dve podzemné a tri
nadzemné podlaia. V dvoch podzemných podlaiach budú garáové miesta
pre 116 áut. V horných podlaiach je
navrhnutých 157 miest pre verejné parkovanie. Polyfunkèný objekt má ma 11

nadzemných a jedno podzemné podlaie.
V podzemnom podlaí budú technické
priestory objektu, pivnice bytov a skladovacie priestory. Na prízemí má by na
severnej strane situovaný hlavný vstup
do bytovej èasti objektu, nachádza sa tu
budú prenajímate¾né obchodné priestory.
Na prvom poschodí sú navrhnuté administratívne priestory so samostatným
vstupom zo strany Záhradníckej ulice.
Na druhom a jedenástom by malo by
spolu 86 bytov, z toho 30 tvorizbových,
6 trojizbových a 50 dvojizbových. V
nároiach orientovaných na dve svetové
strany sú situované väèie, tvorizbové
byty. Vo východnom a západnom prieèelí sú dvojizbové byty. V ustúpenom siedmom a deviatom podlaí sú v severozápadnom nároí navrhované trojizbové
byty. tvorizbové, trojizbové a dvojizbové byty sú aj na desiatom poschodí.
Navrhované objekty budú spåòa funkciu
bariéry proti hluku prenikajúceho do
obytnej zóny zo Záhradníckej ulice,

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

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

+

take hluková záa v pri¾ahlých
domoch sa má zníi. Dopravné napojenie je zo strany Palkovièovej ulice. Po
rozírení Záhradníckej ulice bude moné
napoji objekt aj z junej strany.
Investor reagoval aj na pripomienky
obyvate¾ov okolitých ulíc a zoh¾adnil
ich v projekte. Výsledkom je napríklad
to, e zo strany Palkovièovej ulice je
èas objektu zníená. Výrub 11 stromov
a kríkov bude nahradený výsadbou aleje
asi 30 stromov pozdå Záhradníckej
ulice. Zeleò bude na streche garáe, kde
bude vrstva zeminy hrubá a 1,5 metra.
Parkovacích miest neubudne - ich súèasný poèet 107 (na otvorenom parkovisku)
bude nahradený a doplnený 157 parkovacími miestami v nadzemnej èasti parkovacej garái. Bude vytvorených 116
parkovacích miest v podzemných podlaiach garáe. So zaèiatkom výstavby sa
uvauje v marci 2005 a ukonèenie sa
predpokladá v júni 2006.
(juh)
VIZUALIZÁCIA - Aprox

NOVÉ MESTO
Kvôli besnej líke Regionálna veterinárna a potravinová správa Bratislava
- mesto vydala mimoriadne veterinárne opatrenia pre mestskú èas Bratislava - Nové Mesto.
Líku zastrelili policajti v priestore dvora
obytného domu na Stromovej ulici 40 12.
októbra. Nasledovalo laboratórne vyetrenie v tátnom veterinárnom a potravinovom ústave Bratislava. Výsledok bol
pozitívny na antigén vírusu besnoty. Pre
zamedzenie monosti írenia nákazy
Regionálna veterinárna a potravinová
správa Bratislava - mesto nariadila, aby
na prístupové cesty na lesné plochy, polia,
do lesoparku a záhradkárskych osád boli
osadené výstrané tabule s nápisom
Pozor, besnota. Majitelia psov a maèiek
sú povinní ma zviera zaoèkované proti
besnote. Oèkovaniu podliehajú vetky
psy a maèky starie ako tri mesiace a vakcína nesmie by staria ako rok. Majitelia
psov a maèiek sú tie povinní hlási
súkromnému veterinárnemu lekárovi
alebo regionálnej veterinárnej a potravinovej správe, resp. miestnemu úradu
Nové Mesto vetky podozrivé zmeny v
správaní psov, maèiek alebo iných vnímavých vo¾ne ijúcich zvierat, Ide najmä
o neprimerané a náhle zmeny správania,
nepokoj, zúrivos, chraptivý brechot,
poieranie nestrávite¾ných predmetov a u
vo¾ne ijúcich zvierat strata plachosti.
Odchyt túlavých zvierat zabezpeèí organizácia Sloboda zvierat (telefón 16 187).
Ak zviera poraní èloveka alebo iné zviera,
musí ich vyetri veterinárny lekár trikrát
s odstupom piatich dní. Nájdené uhynuté
alebo túlavé zviera treba hlási na asanaènú slubu Slobody zvierat, ktorá zabezpeèí kvalifikovaný zber uhynutých zvierat
alebo ich odchyt. V ohnisku nákazy je zakázaný vo¾ný pohyb vnímavých domácich zvierat, premiestòovanie a zhromaïovanie vnímavých zvierat a odchyt
vo¾ne ijúcej zveri. Tieto opatrenia platia
do odvolania. Pozorovacia lehota je 90 dní
od posledného výskytu besnoty. (brn)

Dámsky klub
obdaroval
dôchodcov

BRATISLAVA
Dar v hodnote 35-tisíc korún odovzdali v uplynulých dòoch èlenky medzinárodného dámskeho klubu Soroptimist
International Club Domovu dôchodcov na Rusovskej ulici v Petralke.
Dar z rúk prezidentky SI klubu Viery Pischovej za prítomnosti bratislavského primátora Andreja Ïurkovského prevzala
riadite¾ka domova elmíra epitková.
Èlenky dámskeho klubu venovali dar ako
výaok zo Svätojánskeho veèera, ktorý
kadoroène usporadúvajú v prospech charity. Daru odovzdajú na malej slávnosti,
ktorú v domove dôchodcov usporiadajú
pri príleitosti mesiaca úcty k starím.
Medzinárodný dámsky klub venuje príspevok Domovu dôchodcov Rusovská v
tomto roku u po druhý raz. Po prvý raz
to bolo v marci, keï na nákup elektrospotrebièov venoval klub 15-tisíc korún
ako výaok z predaja na Vianoèných
trhoch. Celková hodnota daru teda v
tomto roku dosiahne 50-tisíc korún.
Soroptimist International Club si v tomto
roku predsavzal orientova svoju charitatívnu èinnos na starích obyvate¾ov
mesta Bratislavy.
(brn)
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Tento rok u
v kraji zmizlo
vye 1600 áut
BRATISLAVA
Bratislava si naïalej udriava celoslovenské prvenstvo v poète krádeí áut.
V Bratislavskom kraji za 9 mesiacov
tohto roku bolo odcudzených 1603
motorových vozidiel, z nich 88 bolo
vrátených majite¾ovi.
V rámci Slovenskej republiky bolo v tom
istom období odcudzených 4426 vozidiel, èo znamená, e tretina zo vetkých
krádeí odcudzených vozidiel v republike sa stane v rámci Bratislavského kraja.
V porovnaní s predchádzajúcim rokmi je
poèet krádeí motorových vozidiel kadý
rok nií. Zatia¾ èo v roku 2003 bolo v
Bratislave odcudzených 2016 vozidiel, v
roku 1999 prilo o svoje vozidlo a 3555
majite¾ov.
Kadoroène je objasnených v priemere
pä a es percent prípadov (ide o prípady, keï bol zistený i majite¾, ale nájdených odcudzených vozidiel je viac).
Èas odcudzených vozidiel síce opúa
nae územie, ale väèina zostane na Slovensku. Neskôr sú tieto vozidlá po zmene
identity (pozmenenie identifikaèných
znakov vozidla) legalizované v sieti ojazdených vozidiel, alebo sú rozobraté na
náhradné dielce, ktoré sa pouívajú pri
oprave havarovaných vozidiel. Najèastejie sa páchatelia zameriavajú na vozidlá
znaèky koda, Volkswagen, Renault,
Peugeot a Audi (v tomto poradí). Ob¾uba znaèiek sa v priebehu nieko¾kých
rokov výrazne nemení. Ide o znaèky
vozidiel, ktoré najèastejie premávajú po
naich cestách. Najmenej bolo odcudzených vozidiel znaèky Mercedes, BMW a
vozidlá japonskej výroby. V priebehu nieko¾kých posledných rokov polícia v Bratislave napríklad nezaznamenala kráde
vozidla znaèky Dacia.
V Bratislave nie je moné presne definova lokality, kde sú krádee áut najèastejie. Ku krádeiam dochádza na celom
území mesta. Najviac sa kradlo v noèných hodinách v èase od 22. do 6. hodiny. Najèastejie sa páchatelia zameriavajú na vozidlá, ktoré stoja na ulici, a
poèas dòa zasa na tie, ktorú stoja na parkoviskách pred obchodnými domami,
hotelmi a podobne.
(ver)

Investor tvrdí, e chce areál portovísk
a kúpaliska Matador zve¾adi, nie zrui
PETRALKA
Na èlánok, v ktorom sme informovali
o nesúhlase mestskej èasti Bratislava Petralka so zámerom postavi v blízkosti areálu kúpaliska Matador postavi polyfunkèný komplex s dvoma
veiakmi, reagoval investor.
Ako sa uvádza v spoloènom stanovisku
akciových spoloèností Vienna Gate 1, 2,
3 a 4, o kúpalisku Matador a zámeroch
nového vlastníka pri¾ahlých pozemkov
pretrvávajú skres¾ujúce a nepravdivé
informácie. Povaujeme preto za svoju
povinnos pravdivo informova verejnos o pripravovanom projekte, uvádza
sa v stanovisku, pod¾a ktorého spoloènosti Vienna Gate 1, 2, 3 a 4 postavili
svoj investièný zámer na základe platného územného plánu, ktorý jednoznaène
hovorí, èo je moné v danej lokalite stava. Územný plán podpísaný starostom
Petralky Vladimírom Bajanom dostali
ete pred zakúpením pozemkov. V
plnom súlade s ním dali vypracova
architektonickú túdiu renomovaným
architektonickým ateliérom. Projektovú dokumentáciu zverili jednej z najväèích projekèných a ininierskych kancelárií na Slovensku, ktorá okrem iného
spolupôsobila na výstavbe budovy
Národnej banky a najnovieho bratislavského mostu, uvádza sa v stanovisku,

po vypracovaní investièného zámeru
znaèné finanèné investície sústredili na
kúpu pozemkov, na prípravné a projektové práce a na zabezpeèenie kapitálového krytia vlastnej výstavby. Zástupcovia
zahranièných investorov sa ete pred
kúpou pozemkov stretli s pánom Bajanom a oboznámili ho s prvou etapou
projektu, ktorý má za cie¾ zve¾adi dané
územie a priaznivo vplýva aj na jestvujúcu zástavbu. Vytvára dôstojný vstupný
priestor zo Západnej Európy do Bratislavy a na Slovensko cez petralskú elezniènú stanicu.
Pod¾a stanoviska má územie nevyuitých zanedbaných plôch a bývalých
ihrísk, ktoré v súèasnosti vyuíva malá
skupinka portovcov, slúi tisícom
obyvate¾ov a návtevníkov Bratislavy.
V prvej etape peí koridor, nadväzujúci
na hlavný stanièný vchod, vytvorí príjemný oddychový priestor, ktorý umoní
vstup do otvorenej pasáe medzi dva
objekty obèianskej vybavenosti, obchodu a sluieb. V ïalích etapách výstavby
má pasá pokraèova v elegantnej krivke bytovou výstavbou a parkovou úpravou a po areál kúpaliska Matador. V
nadväznosti na portovo-rekreaèné centrum, ktorého základom zostáva kúpalisko Matador, sa má vybudova krytá
¾adová plocha, ktorá bude slúi stov-

Mesto Bratislava
dáva na známos
Navrhovate¾ Bytoè SK, spol. s r.o.,
Bratislava predloil zámer

Polyfunkèný dom Wüstenrot,
Bratislava

Do zámeru je moné nahliadnu v dòoch od 20.
10. 2004 do 10. 11. 2004 na prízemí budovy
Magistrátu hl.mesta SR Bratislavy, Primaciálne
nám. 1, v priestoroch Sluieb obèanom. Verejnos
môe svoje písomné stanovisko doruèi Ministerstvu ivotného prostredia SR, Nám. ¼udovíta túra
è. 1, 812 35 Bratislava do 5 týdòov od doby, keï
bola o zámere informovaná, najneskôr vak do 6
týdòov od doruèenia zámeru (25. 11. 2004).
Miestom realizácie zámeru je pozemok s parc.
èíslom 9385/8, uvedená parcela tvorí nároie
Miletièovej a Koickej ulice, k.ú. Bratislava-Nivy,
MÈ Bratislava-Ruinov, okres Bratislava II.
Úèelom navrhovaného zámeru je urbanistické
dotvorenie nároia Miletièovej a Koickej ulice
umiestnením polyfunkèného domu s nadtandardným bývaním v 47 bytových jednotkách,
obèianskou vybavenosou a príslunými kapacitami statickej dopravy.
Predpokladaný termín zaèatia èinnosti: v roku
2005. Predpokladaný termín ukonèenia èinnosti: nepecifikovaný (Výstavba bude trva 24
mesiacov.)

Mesto Bratislava
dáva na známos
Navrhovate¾ Rosnièka Slovakia, a.s.,
Bratislava predloil zámer

Dostavba obchodnodistribuèného centra
Rosnièka, Kopèianska ulica

Do zámeru je moné nahliadnu od 26. 10. do
16. 11. 2004 na prízemí budovy Magistrátu
hl.mesta SR Bratislavy, Primaciálne nám. 1, v priestoroch Sluieb obèanom. Verejnos môe svoje
písomné stanovisko doruèi Ministerstvu ivotného
prostredia SR, Nám. ¼udovíta túra è. 1, 812 35
Bratislava do 5 týdòov od doby, keï bola o zámere informovaná, najneskôr vak do 6 týdòov od
doruèenia zámeru (29. 11. 2004).

Miestom realizácie zámeru vetkých navrhovaných
nových objektov je parcela s èíslom 5784/7 v lokalite Kopèany, k.ú. a MÈ Bratislava-Petralka, okres Bratislava V. Jestvujúce objekty majú vlastné parcelné
èísla 5781/16 a 5784/27. Navrhovaný zámer je
situovaný v jestvujúcom areáli obchodno-distribuèného centra Rosnièka na Kopèianskej ulici v intraviláne
mesta Bratislava. Úèelom navrhovaného zámeru je
dostavba a prevádzka areálu obchodno-distribuèného centra fy. Rosnièka na Kopèianskej ulici. V
navrhovaných objektoch budú prevádzané nasledovné èinnosti: ve¾koobchodný a maloobchodný predaj stavebných, stolárskych a nábytkových polotovarov, ve¾koobchodný a maloobchodný predaj iného
tovaru v prípade prenajatia objektov alebo ich èastí
ïalím firmám, skladovanie a distribúcia uvedených
tovarov, administratívna èinnos firmy Rosnièka, a.s.

Predpokladaný termín zaèatia èinnosti: 01/2004.
Predpokladaný termín ukonèenia èinnosti:
12/2007.

Víazom testu je
Allianz - Slovenská poisovòa,
staòte sa víazom aj vy!
V letných mesiacoch tohto roku uskutoènila Asociácia spotrebite¾ov Slovenska porovnávací test siedmich licencovaných
poisovní. Z výsledkov testu vyplynulo, e Povinné zmluvné poistenie spoloènosti Allianz - Slovenská poisovòa, a. s.,
je najlepím produktom svojho druhu na trhu. Asociácia hodnotila poisovne nielen v teoretickej rovine, ale po prvýkrát realizovala aj jeho praktickú èas, ktorá sa týkala plnenia povinného zmluvného poistenia v prípade havárie.
Allianz - Slovenská poisovòa má atraktívny bonusový systém, rýchlu a korektnú likvidáciu poistných udalostí a pre klientov v núdzi ve¾mi zaujímavé bezplatné asistenèné sluby. Od októbra sa roziruje pôsobnos asistenèných sluieb pre
klientov povinného zmluvného poistenia. Tieto odteraz platia nielen na Slovensku a v ÈR, ale aj vo vetkých európskych
krajinách s výnimkou Moldavska, Bieloruska, Ukrajiny a ázijskej èasti Turecka. Ak je klientovo vozidlo po poruche alebo
po nehode nepojazdné, spoloènos Elvia mu poskytne technickú asistenciu. Zorganizuje a uhradí náklady na opravu
alebo odtiahnutie auta do výky 2000 Sk, v zahranièí a do 4000 Sk. Pre prípady, keï opravu nemono vykona v ten
istý deò, pripravila Allianz - Slovenská poisovòa novinku. Je òou zabezpeèenie a uhradenie jedného noc¾ahu v hoteli
do 1000 Sk, resp. 1500 Sk na kadú osobu vo vozidle.
Zastupite¾stvá Allianz - Slovenskej poisovne, a. s., v Bratislave:
Dostojevského rad 28 tel.: 5963 2110, 5963 2121, 5963 2128,
5963 3215
Raèianska 62
tel: 4963 1111, 4963 1118 - 19, 4963 1125 - 26,
4963 1128 , 4963 1138,
Karloveská 32
tel.: 6066 4219, 6066 4221
Infolinka: 0800 122 222
www.allianzsp.sk

kám jednotlivcov, hokejovým klubom,
kolám, a teda predovetkým mládei.
Zamý¾aná výstavba je opä v plnom
súlade s platným územným plánom,
zdôrazòuje sa v stanovisku. Realizácia tohto zámeru umoní revitalizáciu
kúpaliska Matador a jeho lepie vyuitie, keïe odpadové teplo z hokejového tadióna by sa zuitkovalo na ohrievanie vody v bazénoch. Takto by verejnos a portovci mohli vyuíva kúpalisko dlhí èas v roku ne teraz. Vzh¾adom na tieto skutoènosti je nepochopite¾né stanovisko poslancov miestneho
zastupite¾stva v Petralke, ktorí odsúhlasili návrh starostu Bajana na zmenu
územného plánu, ktorý je v absolútnom
rozpore so stále platným územným plánom. Pritom s návrhom na zmenu prili a po zmene vlastníkov pozemku.
Ich návrh cielene znehodnocuje dané
územie, a tým okrem iného váne
ohrozuje i ïaliu existenciu kúpaliska
Matador a pri¾ahlého portovo-rekreaèného centra.
V závere stanoviska uvedené spoloènosti upozoròujú, e hrubý zásah do ich
vlastníckych práv by mal za následok aj
zníenie dôveryhodnosti naej krajiny
pre zahranièných investorov. K téme sa
ete vrátime.
(juh)
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Nai reprezentanti Vám ochotne poradia aj v agentúrnych kanceláriach,
ktorých zoznam nájdete v budúcom vydaní novín.

Mesto Bratislava
dáva na známos

Mesto Bratislava
dáva na známos

Navrhovate¾ LPG servis s.r.o.,
Bratislava predloil zámer

Navrhovate¾ BRATISLAVSKÁ INVESTIÈNÁ a.s.,
Bratislava predloil zámer

Do zámeru je moné nahliadnu v dòoch od 27.
10. 2004 do 17. 112004 na prízemí budovy
Magistrátu hl.mesta SR Bratislavy, Primaciálne
nám. 1, v priestoroch Sluieb obèanom. Verejnos
môe svoje písomné stanovisko doruèi Ministerstvu ivotného prostredia SR, Nám. ¼udovíta túra
è. 1, 812 35 Bratislava do 5 týdòov od doby, keï
bola o zámere informovaná, najneskôr vak do 6
týdòov od doruèenia zámeru (1. 12. 2004).
Miestom realizácie zámeru je pozemok s parc.
èíslami 15115/62 a 15115/63 v rámci ÈS PH
OMV, Bratislava, Vajnorská 62, k.ú. a MÈ Bratislava-Nové Mesto, okres Bratislava III. Areál sa
nachádza po pravej strane Vajnorskej ulice v
smere z centra Bratislavy do Trnavy.
Úèelom navrhovaného zámeru je zriadenie èerpacej stanice LPG pre motorové vozidlá, ktoré
majú prestavbu schválenú MDS a VP è.j. 2092232/94 v snahe uspokoji rastúci dopyt po tomto
palive pri zabezpeèení kvalitných sluieb. Výstavba ÈS LPG musí by zabezpeèená v súlade s
legislatívou, platnou pre vyhradené technické
zariadenia, hygienické a bezpeèné plnenie motorových vozidiel týmto druhom paliva.
Predpokladaný termín zaèatia èinnosti:
10/2004. Predpokladaný termín ukonèenia èinnosti: 02/2005.

Do zámeru je moné nahliadnu od 27. 10. do
12. 11. 2004 na prízemí budovy Magistrátu
hl.mesta SR Bratislavy, Primaciálne nám. 1, v priestoroch Sluieb obèanom. Verejnos môe svoje
písomné stanovisko doruèi Ministerstvu ivotného prostredia SR, Nám. ¼udovíta túra è. 1, 812
35 Bratislava do 5 týdòov od doby, keï bola o
zámere informovaná, najneskôr vak do 6 týdòov od doruèenia zámeru (3. 12. 2004).
Miesto realizácie zámeru je súèasou zóny Machnáè na pozemkoch s parc. èíslami 4281, 4278/4,
4284/2, 4385/8, 4385/9, 4284/1 v lokalite
Búdkova cesta, k.ú. a MÈ Bratislava-Staré Mesto,
okres Bratislava I. Územie je zo severovýchodnej
strany vymedzené Búdkovou cestou, z juhovýchodu komunikáciou Na stráni, z juhozápadu areálom NBU a SUZA (Správa a údrba Ministerstva
zahranièných vecí) a zo severozápadu komunikáciou z Drotárskej.

Èerpacia stanica LPG Bratislava, Vajnorská 62

Mestské vily
na Búdkovej ceste

Úèelom navrhovaného zámeru je vybudovanie
komplexu obytných objektov. Celý komplex bude
pozostáva z ôsmych obytných domov a dvoch
rodinných domov (102 bytových jednotiek) so zabezpeèením parkovania (107 parkovacích miest v podzemných garáach, 63 parkovacích miest na teréne)
na pozemku investora.

Predpokladaný termín zaèatia èinnosti: v roku
2005 po nadobudnutí a overení právoplatnosti
vydaného stavebného povolenia. Predpokladaný
termín ukonèenia èinnosti: nepecifikovaný.
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Program Detského
klubu v Poluse
je plný tvorivosti
Najbliie dva víkendy
si budete naozaj v
pohode vychutnáva
Vae nákupy v Poluse,
pretoe pre Vae deti
sme v Detskom klube pripravili atraktívny program plný tvorivosti a rozvíjania zruènosti. Prvý
víkend zaèínajúci piatkom 5. 11. 2004 sme pripravili kopec ob¾úbených aj nových hier zameraných na koordináciu pohybov, zruènos, tvorivos a fantáziu. Ïalí víkend zaèínajúci piatkom 12. 11. 2004 to nebude inak, avak hry sú
zamerané na hmat a jemnú motoriku.

Príjemnú atmosféru umocní aj to, e v hrách sa
nám u zaèína objavova vianoèná tematika.
Popri tom vak naïalej platí, e deti sa môu pod
doh¾adom pecializovaných pracovníkov hra so
vetkým èo v Detskom klube nájdu. Navye stále
platí, e Detský klub v Poluse je celkom zadarmo! Pozývame Vás preto strávi najbliie dva
víkendy aj s Vaimi demi v Polus City Centre.
Podrobný program klubu, ako aj ïalie informácie
nájdete na www.poluscitycenter.sk, alebo na
www.mamatata.sk.

PORTO PARKET P&M

Parkety - rekontrukcia starých,
pokládka vetkých druhov nových,
brúsenie, lakovanie, predaj.
Korkové podlahy, vyrovnávanie.
( 0903 28 29 36, 0903 59 13 89

Na kúpaliskách STaRZ sa v letnej sezóne
rekreovalo vye 150-tisíc návtevníkov
BRATISLAVA
Správa telovýchovných a rekreaèných
zariadení v letnej sezóne zabezpeèovala prevádzku iestich kúpalísk (Tehelné
pole, Rosnièka, Raèa, Krasòany, Delfín, Zlaté piesky), kúpalisko Lamaè
bolo z technických príèin zatvorené.
Celková návtevnos na kúpaliskách bola
152 434 osôb. Poèet návtevníkov najvýraznejie ovplyvnili klimatické podmienky, ktoré boli v tomto roku nepriaznivejie ako poèas predchádzajúcich letných
sezón. V roku 2004 bolo len 27 slneèných
dní, prièom poèas predchádzajúceho roku
ich bolo a 50. Brány kúpalísk sa otvárali v dvoch termínoch (9. alebo 12. júna),
posledné sa zatváralo kúpalisko Delfín 5.
septembra. Z celkového poètu prilo najviac návtevníkov tradiène na Zlaté piesky - a 45 114, kúpalisko Rosnièka navtívilo 41 044 ¾udí. Najmenej návtevníkov zavítalo na kúpalisko v Krasòanoch
(4438). Výnosy zo vstupného na kúpaliskách za tohtoroènú sezónu predstavujú

vye 6,7 milióna korún, najvyie príjmy,
viac ako 2,1 milióna, boli na kúpalisku
Rosnièka, prièom cena vstupného bola
zvýená na kúpaliskách o pä korún. Celkové prevádzkové náklady do konca roka
predstavujú takmer 26,5 milióna korún,
prièom výnosy do konca roka dosiahnu
takmer 14,5 milióna.
Správa telovýchovných a rekreaèných
zariadení zabezpeèovala v roku 2004 na
kúpaliskách investièné práce v objeme
viac ako 12,3 milióna korún. Na kúpalisku Tehelné pole urobili rekontrukciu
stredného a detského bazénu a dokonèili
rekontrukciu prevádzkovej budovy za
takmer 10,8 milióna korún. Na kúpalisku
Rosnièka vybudovali nové hygienické
zariadenia a zabezpeèili prípravnú dokumentáciu viacdráhovej myk¾avky v hodnote vye 1,5 milióna korún.
Náklady na údrbu na kúpalisku Tehelné
pole predstavovali 433-tisíc korún. Z
týchto prostriedkov bola zabezpeèená
oprava filtraènej stanice, dlaby, terasy,

maliarske a natieraèské práce, oprava
rozvodov vody, odtokového potrubia,
výmena okien na prevádzkovej budove a
vodointalaèné práce. Na Zlatých pieskoch opravili kalové èerpadlá, prevádzkovú budovu, hygienické zariadenia,
podlahy vo WC pre verejnos, urobili
elektrointalaèné práce a ïalie práce v
celkovej výke 891-tisíc korún. Na letnom kúpalisku Rosnièka predstavoval
objem prostriedkov na opravu a údrbu
viac ako milión korún, prièom tu opravili filtraènú stanicu, vnútroareálovú
komunikáciu a dlabu, oplotenie, urobili
sadovnícke práce, opravili polievací
vodovod a ïalie práce. Na letnom kúpalisku Raèa bol finanèný objem vynaloených prostriedkov na opravu a údrbu vo
výke 207-tisíc korún, na kúpalisku
Krasòany 192-tisíc, na kúpalisku Delfín
14-tisíc korún. Vetky náklady boli
vynaloené na nevyhnutné opravy, ktoré
boli potrebné na bezproblémový chod
letných kúpalísk.
(lau)

Staré Mesto má opä hlavného kontrolóra
STARÉ MESTO
Staromestské miestne zastupite¾stvo
zvolilo 26. októbra poètom 19 z 30 hlasov nového hlavného kontrolóra.
Tento post bude es rokov zastáva
Ing. Paulína Schmidtová.
Jej funkèné obdobie sa zaèína dòom,
ktorý bude dòom nástupu do práce.
Pôvodne sa na vo¾bu hlavného kontrolóra prihlásilo 12 uchádzaèov. Mandátová
komisia z nich na základe posúdenia prihláky vybrala es. Hlavná kontrolórka

Paulína Schmidtová má 38 rokov, je
vydatá. V súèasnosti pracuje ako pecialista v tátnom fonde likvidácie jadrovoenergetických zariadení, nakladania s
vyhoreným jadrovým palivom a rádioaktívnym odpadom. Má skúsenosti s kontrolnou praxou. tuduje anglický jazyk v
tátnej jazykovej kole. V Bratislave ije
20 rokov, z toho 16 rokov priamo v
mestskej èasti Bratislava - Staré Mesto.
Pod¾a zákona o obecnom zriadení kontrolóra volí a odvoláva obecné zastupite¾-

stvo. Je zamestnancom obce, nesmie podnika, ani vykonáva inú zárobkovú èinnos. Hlavný kontrolór predkladá zastupite¾stvu plán kontrolnej èinnosti raz za polroka, vypracúva odborné stanoviská,
predkladá správu o kontrolnej èinnosti.
Rozsah kontrolnej èinností je ve¾ký, kontroluje zákonnos, hospodárnos, efektívnos pri hospodárení s majetkom, ktorý
obec uíva pod¾a osobitných predpisov.
Kontroluje príjmy, výdavky a finanèné
operácie obce a podobne.
(brn)

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

Administratívno-skladovací
areál

Opel Corsa. Príťažlivejší než doteraz.
Už od 299 900 Sk.

ktorej navrhovate¾om je Centralchem, s.r.o.,
uvedená v predloenom zámere sa nebude
posudzova pod¾a zákona NR SR è. 127/1994 Z.
z. o posudzovaní vplyvov na ivotné prostredie v
znení zákona è. 391/2000 Z. z.

Opel. Svieže myšlienky – lepšie autá.

Mesto Bratislava
dáva na známos

ktorej navrhovate¾om je
ÖMV Slovensko, s.r.o., Bratislava
uvedená v predloenom zámere sa nebude
posudzova pod¾a zákona NR SR è. 127/1994 Z.
z. o posudzovaní vplyvov na ivotné prostredie v
znení zákona è. 391/2000 Z. z.

Administratívna budova,
Ivánska cesta - Galvaniho ul.,
Bratislava - Ruinov

Do zámeru je moné nahliadnu od 2. 11. do 23.
11. 2004 na prízemí budovy Magistrátu hl.mesta
SR Bratislavy, Primaciálne nám. 1, v priestoroch Sluieb obèanom. Verejnos môe svoje písomné stanovisko doruèi Ministerstvu ivotného prostredia SR,
Nám. ¼udovíta túra è. 1, 812 35 Bratislava do 5
týdòov od doby, keï bola o zámere informovaná,
najneskôr vak do 6 týdòov od doruèenia zámeru
(7. 12. 2004).
Miestom realizácie zámeru je pozemok s parc. è.
15718/16,19,26, vymedzený ulicami Vrakunská-Ivánska-Galvaniho, v k.ú. Trnávka, MÈ Bratislava-Ruinov,
okres Bratislava II. Úèelom navrhovaného zámeru je
výstavba 4 a 5 podlaného objektu s funkciami: administratíva, prechodné ubytovanie, stravovanie, s garáami v prvom podzemnom podlaí s poètom 60 státí a 97
povrchových parkovacích státí umiestnených na pozemku navrhovate¾a.

Predpokladaný termín zaèatia a ukonèenia èinnosti:
cca 4/2005 - cca 52 týdòov od zahájenia

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

Bytová výstavba
Vajnory - inkovské

ktorej navrhovate¾om je AREA RK, s.r.o.,
uvedená v predloenom zámere sa nebude
posudzova pod¾a zákona NR SR è. 127/1994 Z.
z. o posudzovaní vplyvov na ivotné prostredie v
znení zákona è. 391/2000 Z. z.

Mesto Bratislava
dáva na známos
Navrhovate¾ Stavomontáe Trnávka, a.s.,
Bratislava predloil zámer

Skladové, obchodné
a administratívne priestory
Everest

Do zámeru je moné nahliadnu od 25. 10. do
15. 11. 2004 na prízemí budovy Magistrátu
hl.mesta SR Bratislavy, Primaciálne nám. 1, v priestoroch Sluieb obèanom. Verejnos môe svoje
písomné stanovisko doruèi Ministerstvu ivotného
prostredia SR, Nám. ¼udovíta túra è. 1, 812 35
Bratislava do 5 týdòov od doby, keï bola o zámere informovaná, najneskôr vak do 6 týdòov od
doruèenia zámeru (25. 11. 2004).
Miestom realizácie zámeru je pozemok s parc. èíslami 16936, 16942/1 na Pestvate¾skej ulici v MÈ
Bratislava Ruinov, k.ú. Trnávka, okres Bratislava II.
Úèelom navrhovaného zámeru je vybudovanie
pedièného skladu, administratívnych budov a
obchodných priestorov, s hlavnou èinnosou skladovanie rôzneho tovaru s vylúèením kodlivých a
nebezpeèných látok.
Predpokladaný termín zaèatia a ukonèenia èinnosti: 03/2005 - 12/2005

Slovasfalt - rekontrukcia
oba¾ovne ivièných zmesí
Podunajské Biskupice

ktorej navrhovate¾om je
TMS-INVEST, s.r.o., Ivanka pri Dunaji
uvedená v predloenom zámere sa nebude
posudzova pod¾a zákona NR SR è. 127/1994 Z.
z. o posudzovaní vplyvov na ivotné prostredie v
znení zákona è. 391/2000 Z. z.

Èerpacia stanica PL ÖMV,
dia¾nica D1 odpoèívadlo
Zlaté piesky, Bratislava

Nnavrhovate¾ ARUBA Slovakia, s.r.o., Bratislava
predloil zámer

Navrhovate¾ SLOVASFALT, spol. s r. o.,
Bratislava predloil zámer

Bytový dom
na Ulici A. Gwerkovej,
Bratislava - Petralka

Ministerstvo ivotného prostredia SR
po ukonèení zisovacieho konania rozhodlo,
e navrhovaná èinnos

Mesto Bratislava
dáva na známos

Mesto Bratislava
dáva na známos

Ministerstvo ivotného prostredia SR
po ukonèení zisovacieho konania rozhodlo,
e navrhovaná èinnos

Mesto Bratislava
dáva na známos
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Corsa má teraz nielen príťažlivejší dizajn, ale i cenu. Corsu Prima, ktorá vďaka najväčšiemu
rázvoru kolies vo svojej triede poskytuje dostatok priestoru pre celú rodinu, môžete získať
s ABS, airbagom a posilňovačom riadenia už za 299 900 Sk. A teraz navyše s klimatizáciou
len za cenu 341 900 Sk. Pri modeloch Corsa Essentia, Enjoy a Cosmo môžete využiť zľavu
na výbavu až 35 000 Sk. To už je ozaj príťažlivá ponuka.
Normovaná kombinovaná spotreba paliva: 4.5–7.5 l/100 km. Normovaná emisia CO2: 122–179 g/km.

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.mah.sk

Do zámeru je moné nahliadnu v dòoch od 20.
10. 2004 do 10. 11. 2004 na prízemí budovy Magistrátu hl.mesta SR Bratislavy, Primaciálne
nám. 1, v priestoroch Sluieb obèanom. Verejnos
môe svoje písomné stanovisko doruèi Ministerstvu ivotného prostredia SR, Nám. ¼udovíta túra
è. 1, 812 35 Bratislava do 5 týdòov od doby, keï
bola o zámere informovaná, najneskôr vak do 6
týdòov od doruèenia zámeru (25. 11. 2004.
Miestom realizácie zámeru je pozemok s parc.
èíslom 5838/1 v junej èasti priemyselného areálu medzi Podunajskými Biskupicami a Rovinkou,
k.ú. a MÈ Bratislava-Podunajské Biskupice, okres
Bratislava II.
Úèelom navrhovaného zámeru je rekontrukcia
oba¾ovacej linky, modernizácia celého technologického zariadenia a vytvorenie kapacity pre rozírenie výroby asfaltov rôznych kategórií.
V súèasnosti je v prevádzke zariadenie na výrobu
85 t hotovej zmesi za hodinu. Po rekontrukcii sa
zvýi kapacita na 160 t/hodina, pièkovo a na
240 t/hodina.
Predpokladaný termín zaèatia èinnosti: jún 2004
Predpokladaný termín ukonèenia èinnosti: I. etapa
- december 2004. II. etapa - jún 2005

BRATISLAVSKÉ NOVINY 20/2004

V Devíne sa
zaèína najdlhí
náuèný chodník

BRATISLAVA
Koncom októbra pod hradom Devín
na sútoku Moravy a Dunaja slávnostne otvorili najdlhí náuèný chodník
na Slovensku vedúci popri rieke
Morave od hradu Devín a po Moravský Svätý Ján.
Na jeho trase dlhej 80 kilometrov je
umiestnených 39 trojjazyèných (slovensko-nemecko-anglických) informaèných
tabú¾ a dve vstupné tabule - pod hradom
Devín a pri hraniènom priechode Moravský Sv. Ján - Hohenau. Chodník prechádza cez katastre obcí Vysoká pri Morave,
Láb, Záhorská Ves, Suchohrad, Gajary,
Ve¾ké Leváre, Malé Leváre, Moravský
Svätý Ján, bratislavských mestských èastí
Devín, Devínska Nová Ves, Záhorská
Bystrica a mesta Stupava.
Vybudovanie náuèného chodníka zabezpeèila organizácia DAPHNE - Intitút
aplikovanej ekológie v spolupráci s
ochrancami prírody, vodohospodármi a
spomenutými obcami a mestskými èasami s finanèným prispením Európskej
únie v rámci programu Phare CBC.
Náuèný chodník sa budoval postupne, v
troch etapách od roku 1995.
Hlavným poslaním náuèného chodníka je
poskytova návtevníkom pútavé informácie o prírodných, kultúrnych a historických pozoruhodnostiach územia nivy
Moravy, ktoré je unikátne nielen z európskeho h¾adiska (navrhnuté do sústavy
chránených území európskeho významu
Natura 2000), ale aj celosvetového (ide o
medzinárodne významnú mokraï chránenú Ramsarským dohovorom).
Hlavným problémom v súvislosti s náuèným chodníkom je pokodzovanie informaèných tabú¾. Aby chodník mohol
plni svoju funkciu, organizácia
DAPHNE uzatvára s jednotlivými zainteresovanými obcami zmluvu o spolupráci pri údrbe náuèného chodníka.
Takéto partnerstvo prispeje k zlepeniu a
rozíreniu spolupráce medzi obcami a
ïalími subjektmi v regióne.
Na propagáciu náuèného chodníka a
zároveò ako pozvánka pre návtevníkov
bolo pripravené inovované vydanie trojjazyènej (slovensko-nemecko-anglickej)
skladaèky Orbis Pictus z roku 2000.
Upozoròuje na zaujímavosti regiónu
nivy Moravy na slovenskej aj rakúskej
strane, ktoré mono navtívi poèas výletov na bicykli. Okrem viacerých cyklistických trás je na nej vyznaèená aj trasa
najdlhieho náuèného chodníka nivou
Moravy. Mapa bude k dispozícii v ekocentre Daphne v Devíne a v jednotlivých
obciach situovaných v blízkosti nivy
Moravy.
(ver)

Nie je to rytier Roland, ale krá¾ Maximilián
Keï v septembri roku 1563 po prvý raz
korunovali v preporskom farskom
chráme uhorského krá¾a, stála na
Hlavnom námestí pravdepodobne ete
len jednoduchá nádr, do ktorej privádzali zo svahov Malých Karpát dreveným potrubím pramenitú pitnú
vodu. V roku nasledujúcej korunovácie
- 1572 - postavili na námestí novú nádr
na vodu, v strede ktorej stál tíhly ståp a
na jeho vrchole socha prvého tu korunovaného panovníka - krá¾a Maximiliána. Kamennú fontánu dodal Andreas Luttringer z neïalekého Deutsch
Altenburgu.
V priebehu 18. storoèia fontánu prerobili.
Ståp zvýili a doplnili barokovými èasami. iroký kamenný tanier pod sochou
krá¾a získali z rozobratej fontány z parku
Letného arcibiskupského paláca (dnes
úrad vlády) zo 17. storoèia. Pokodené
pôvodné èasti Luttringerovej fontány
nahradili novými. Zvýený a doplnený
ståp postavili do stredu novej, omnoho
objemnejej vodnej nádre. Mono ju
pouívali aj ako nádr na ivé ryby na predaj, ako to bývalo zvykom v mnohých
nemeckých mestách. Voda vak musela
by k dispozícii vo ve¾kom mnostve
najmä preto, e nebezpeèenstvo vzniku
poiarov bolo v domoch na námestí a na
pri¾ahlých uliciach mimoriadne ve¾ké.
Pod sochou panovníka v brnení je umiestnená kamenná kocka so tyrmi nápismi, z
ktorých jasne vyplýva, koho rytier predstavuje. A do roku 1919 o tom nevznikla
iadna pochybnos. Po skonèení prvej svetovej vojny a po násilnom pripojení mesta
k Èeskoslovenskej republike nastalo obdobie nièenia pamiatok pripomínajúcich
bývalú Rakúsko-uhorskú monarchiu. Nièili sa znaky uhorského krá¾ovstva (Gymnázium na Grösslingovej ulici, Modrý
kostolík), odstraòovali sa znázornenia

Pamätníci histórie
uhorskej krá¾ovskej koruny (Reduta),
pomník Márie Terézie od Fadrusza premenili revolucionári na hromadu úlomkov
vzácneho carrarského mramoru. Na hlavnom námestí, ktoré premenovali na Masarykovo, u nesmel stá uhorský krá¾ Maximilián z rodiny Habsburgovcov. Mal
vak astie v neastí. Kohosi napadlo vyhlási ho za legendárneho rytiera Rolanda.
Uhorský znak na kamennom títe, o ktorý
sa krá¾ opiera, zamazali omietkou, a na
títe vymodelovali znak mesta. Kult rytie-

ra Rolanda vak nikdy nebol rozírený na
východ od Prahy, socha v Preporku nikdy
nemohla by rytierom Rolandom. Fontána je od roku 1992 obnovená. Pôvodné
èasti ståpu aj so sochou krá¾a Maximiliána
sú nahradené kamennými kópiami, originály sú uloené v Mestskom múzeu. V
èase, keï u nevidíme dôvod hanbi sa za
to, e nae mesto bolo sídelným a korunovaèným mestom uhorských krá¾ov, by u
nemal jestvova ani dôvod falova históriu tým, e sochu uhorského krá¾a Maximiliána budeme tvrdohlavo oznaèova za
akéhosi Rolanda.
tefan Holèík
FOTO - Oto Limpus

Slneèné hodiny u frantikánov boli presné
Tridsiateho októbra sa posunul èas
obyvate¾ov strednej Európy na
zimný. Veobecne sa zimný èas povauje za skutoèný èas na kadom mieste
strednej Európy. V skutoènosti vak je
èas závislý od polohy miesta, na jeho
vzahu k východu èi západu.
Stopercentne presný èas na kadom mieste sa dal v minulosti ¾ahko zisti poh¾adom na slneèné hodiny, samozrejme, ak
svietilo slnko. Do konca 19. storoèia to
bol najpresnejí spôsob, ako zisti èas. V
Preporku bolo v minulosti ve¾ké mnostvo pevných slneèných hodín skontruovaných a nama¾ovaných najmä na stenách
významných budov. Slneèné hodiny
nama¾ované na stenu obrátenú na juh boli
najpresnejie a umoòovali zisovanie
èasu v pomerne irokom rozsahu - od rána
do veèera. Ak boli hodiny nama¾ované na

Spomienkový album
stenu obrátenú na východ, dal sa na nich
zisti èas od východu slnka do poludnia,
ak bola stena obrátená na západ, od poludnia do veèera. Aj na stenách orientovaných ikmo proti smeru východ - západ
mono slneèné hodiny intalova. Slneèné
hodiny nemono skontruova na stene
obrátenej k severu.
Ukazovate¾ hodín - gnomon - musí by
orientovaný (zahnutý) vdy presne do
smeru poludníka. Najlepie zachované
slneèné hodiny v Bratislave sú na junej
stene kostola kapucínov (z 18. storoèia,
nedávno retaurované) a na dvornej fasáde klátornej koly urulíniek (tie sú vak
a z dvadsiatych rokov 20. storoèia).
Dávno zanikli ma¾ované slneèné hodiny

na vei Starej radnice, aj slneèné hodiny
na títe Ludwigovho mlyna a na východnej fasáde klátora frantikánov. Tie boli
mimoriadne presné, ukazovali èas pred
12. hodinou. Po dvanástej sa dal zisti na
ïalích, zachovaných na dvore klátora.
Východné hodiny z polovice 19. storoèia
znièili v rámci pamiatkovej obnovy
klátorného objektu po roku 1980. Ma¾ované ciferníky, ale u bez ukazovate¾ov,
sa podarilo odkry a èiastoène rekontruova na dvore ¾achtického paláca na Urulínskej ulici 6. Ma¾by vo výke druhého
poschodia vznikli v druhej polovici 17.
storoèia. Jednu z nich u v priebehu 18.
storoèia zakryli pristavanou chodbou,
take obyvatelia domu mohli naïalej spo¾ahlivo zisova len èas od východu slnka
asi do pol dvanástej.
tefan Holèík
FOTO - archív a Oto Limpus
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1988: Dúfam,
e si Dubèek
ete zaantí
Polstoroèie s Bratislavou
Umrel ná legendárny kamarát Joko
Kianièka, bankový úradník, dobrý Slovák, vynikajúci spevák, milovník ivota v
pánskych kluboch. Umrel týlovo na
zastávke elektrièky pred Manderlákom v
snehovej fujavici. Hoci to nebol vysoký
tátny funkcionár, ani národný umelec,
vetci sme ho mali ve¾mi radi a na jeho
pohreb do Martinského cintorína prila
celá Bratislava. Ba celé Slovensko! Kde
len oko dovidelo, vade známi herci, speváci, politici, generalita armády, predstavitelia bánk a sporite¾ní.
Stál som v dave ved¾a Alexandra Dubèeka.
Trochu sa ku mne nahol a povedal: Som
rád, e ete s Lasicom antíte. Tie som sa
k nemu nahol (na pohrebe sa nepatrí hovori nahlas) a hovorím: Dúfam, e aj vy si
ete zaantíte...?
Písal sa rok 1988. Gorbaèov u bol dvakrát v
Amerike, Dubèeka pozvali do Bologne.
koda, e sa ná priate¾ Joko Kianièka ïalieho antenia nedoil. Ten by sa bol èudoval! Na jar ete síce naháòali policajné autá v
petralskom Sade Janka Krá¾a davy mládeníckych priekupníkov. Nie, nelo o drogy! V
petralskom parku bývala raz do týdòa
burza mg pások, cédeèiek a videokaziet väèinou mimoriadne nebezpeèná hudba zo
Západu. Vdy, keï sa policajti blíili, mláde
sa rozpàchla. Keï odili, obchodovalo sa
veselo ïalej. Drzos obyvate¾ov Bratislavy
aj ostatných miest v komunistickom pásme
sveta rástla. K¾úèe sa ete nevyahovali, ete
necinkotali - ale v ovzduí bolo cíti, e k nieèomu dôjde. Radoinské naivné divadlo
organizuje mohutný ples v PKO na poèes
25. výroèia vzniku. Podávajú aj huspeninu.
Labuda vraví, e február si nevie predstavi
bez huspeniny. Do Kanady nás s Lasicom
komunisti ete pre istotu nepustia, ale nae tri
divadelné hry vychádzajú knine. Andy
Hryc sa zúèastòuje na recitátorskej súai
Neumanove Podìbrady s pásmom poézie
Môj Vysockij. Rusi sa v roku 1988 dostali a
do finále majstrovstiev Európy vo futbale, v
ktorom prehrali s Holanïanmi 0:2.
V priamom prenose z 19. konferencie
KSSZ sa pred mikrofónom priznala oblastná delegátka, e sa dala zvoli za delegátku,
lebo chcela v Moskve kúpi záclony, ktoré
v ich gubernii nedosta. Svet sa dozvedá o
tomto a aj o iných vnútrostraníckych problémoch sovietskych komunistov. V tom
èase oberám u pani Rumanovej na záhrade
pri Prievoze èerene.
V Budapeti mi umiera kamarátka, staruèká
hereèka GOBI HILDA s cigaretou vo viòovej pièke v ruke. Èes jej pamiatke! V
Medickej záhrade na detskom ihrisku poloili architekti nové chodníky z drevených kociek. Trucovité kocky sa im zaèali po týdni
vydúva a projekt museli zaèa znova. S dlaobnými kockami majú Bratislavèania
odjakiva starosti. V tuneli zapríèinili nejednu autohaváriu. Preto teraz chodia cez tunel
u len elektrièky. Milku tercovú v roku
1988 odviezli s pankreasom do ruinovskej
nemocnice a Zuzku Tluèkovú, Zuzku Krónerovú, Katku Farkaovú, ako aj moju enu
Vierku do pôrodnice. ¼udia, ktorých v roku
1988 porodili (napospol to boli zdraví chlapci) majú dnes u desa rokov!
¼ubo Gregor robí na Novej scéne pre deti
zamestnancov nezabudnute¾ného Deda Mráza. Poèas Vianoc 1988 bolo teplé jarné poèasie a rovno na tedrý deò bol mesiac na oblohe v splne! To býva zriedkavo.
SN, 25. júna 1998
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Funkcionári Slovana sa stretli s fanúikmi,
atanov príchod do Bratislavy je stále neistý

Poltarsky s.r.o.
Hviezdoslavovo nám. 14
811 02 Bratislava
Tel: 02/5464 1651
www.bang-olufsen.com
Jungmannova 10-12, 851 01 Bratislava
tel./fax: 6252 5021-2, 0905 431 455
www.cancelli.sk, e-mail: cancelli@cancelli.sk
Vám vyrobí a namontuje Aj na splátky!
l medziokenné
ALÚZIE ll vertikálne
interiérové l drevené
l pevné, výklopné l opravy
ROLETY l plastové a hliníkové l plátené
MARKÍZY l výsuvné l pevné

DVERE l skladacie PVC
GARÁOVÉ BRÁNY
l

rolovacie l sekcionárne l výklopné

l krídlové
AUTOMATICKÉ
l posuvné
POHONY na brány l výklopné
SIETE PROTI HMYZU
l
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pevné l rolovacie l pántové

VSTAVANÉ SKRINE
ZASKLIEVANIE BALKÓNOV
Letné z¾avy 5-10% do 30.9.

BRATISLAVA
V hokejovom Slovane sa snaia
vychádza v ústrety divákom a a na
malé výnimky sa im to celkom darí.
Interiér staruèkého zimného tadióna
sa pred kadou sezónou dáva ako-tak
do poriadku, na slovenské pomery
vyiel aj nápad so Skyboxmi, kde si
fanúikovská elita môe pozrie jednotlivé zápasy v potrebnom luxuse.
A keï sa ete skvalitní èinnos bezpeènostnej sluby, kde si niektorí mládenci
stále pripadajú ako polobohovia, keï sa
zaène robi poriadok aj s tými, ktorí si
vedomí svojej fyzickej sily robia v h¾adisku, èo chcú, tak na tadióne bude ete
príjemnejie...
O tom, e slovanisti vak chcú mnohé
problémy riei, svedèí nedávne stretnutie
fanúikov s predatavite¾mi Slovana.
Medzi väèinou mladích priaznivcov
zavítali generálny manaér Maro Krajèí,
hráèi Richard Kapu, Petr Pavlas a tréner
Milo Øíha. Èo sa týka divákov, tam sme

sa zamerali na to, aby boli spokojní najmä
sponzori, ktorí nám pomáhajú v chode
mustva, priznal Maro Krajèí. Ani
ostatní fanúikovia vak nemusia ma
pocit, e sú od macochy. Od novej sezóny plánujeme zavies turnikety. Ide nám o
to, aby sa pred zápasmi nemuselo èaka v
dlhých radoch. Priaznvci Slovana sa
môu tei aj na ve¾koploné obrazovky,
ktoré by od budúcej sezóny mali visie
nad ¾adovou plochou. Okrem toho chceme pripravi pre divákov nových 200
miest, uzavrel túto tému Maro Krajèí.
Èo sa týka doterajích výkonov, tréner
Milo Øíha je optimistom: Aj keï niektoré domáce zápasy mohli vyznie horie, ná cie¾, zabudova do tímu mladých
hráèov a hra pekný hokej, sa nám darí
plni. Kapitán Richard Kapu je tie
spokojný s doterajím úèinkovaním:
Sme prví, èo nás teí.
Samozrejme, vzh¾adom na posilòovanie
konkurencie sa aj fanúikovia zaujímali o
to, ktorí hráèi by ete mohli do Bratislavy

prís. S Mirom atanom sme v kontakte, ale je aké predpoveda, kedy a èi
vôbec príde. Na dobrej ceste je vak
angaovanie jedného Amerièana, ktorý
by mohol skvalitni ná káder, prezradil
Maro Krajèí.
V tejto súvislostí je zaujímavá informácia, ktorú vydala agentúra SITA. Pod¾a
nej mladý Ivan Dorniè, ktorý vyrástol v
Slovane, ukonèil svoje pôsobenie v tíme
zámorskej juniorskej súae WHL Portland Winter Hawks. Devätnásroèný center poiadal minulý týdeò vedenie tímu,
aby ho vymenilo do iného mustva
WHL, alebo pustilo domov na Slovensko. Keïe sa generálnemu manaérovi
Kenovi Hodgemu nepodarilo aj napriek
ponukám transakciu zrealizova, Dorniè
pod¾a klubovej internetovej stránky
odcestoval domov. Bratislavský rodák
pôsobí vo Winter Hawks od minulej
sezóny. V tejto odohral 8 zápasov, v ktorých si do tatistík pripísal jednu asistenciu.
(mm)

V Bratislave bude opä tenisový turnaj ATP
BRATISLAVA
Znovu prichádza èas tenisu. Po
nedávnom víazstve nad Nemeckom v
Davisovom pohári sa Bratislavèania
môu tei na ïalí prídel kvalitného
tenisu. V 5. roèníku challengerovho
turnaja ATP Tatra banka Open (dotácia 100 000 eúr) sa od 8. do 14. novembra predstaví to najlepie, èo pod Tatrami v muskom tenise máme, navye
nieko¾ko zaujímavých zahranièných
mien.
Okrem Kuèeru, Hrbatého a Becka sa na
povrchu Premier v Národnom tenisovom
centre predstavia aj Mertiòák, Èapkoviè a
Lacko. Do hlavnej súae sa priamo
dostali iba Beck a Kuèera, zvyok dostane od organizátorov vo¾né karty.

INTALATÉRI

NON STOP

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

0905 234 615 ( 4363 8184

Èo sa týka zahranièných hráèov, k Dunaju sa chystajú aj dvaja niekdají víazi
turnaja - Talian Sanguinetti, vyhral v roku
2000, a obhajca prvenstva z minulého
roku vajèiar Rosset. Na súpiske sú vak
aj ïalí dobrí hráèi - z Èeska by mali
prís známi Radek tìpánek, Bohdan
Ulihrach, Michal Tabara a Tomá Zíba,
chystá sa k nám nedávny víaz turnaja v
Metz Haehnal z Francúzska, známy
Armén Sargsian a pre niekoho mono
neznámejí, pre fajnmekrov vak dostatoène príalivý Labadze z Gruzínska.
Mimochodom, v èase naej uzávierky
bolo isté, e na turnaj príde 13 tenistov z
najlepej svetovej stovky!
Riadite¾ turnaja Igor Moka prezradil, e
o úèas v Bratislave bol ve¾ký záujem: O

tom, èi máme nejaké vo¾né karty sa zaujímali napríklad Holanïan Schalken èi
Rumun Pavel. Posledná vo¾ná karta zatia¾
patrí Mertiòákovi, keby sa ukázalo, e
chce nastúpi aj niekto zo svetovej pièky,
rozhodneme sa tesne pred turnajom.
Dúfam vak, e podujatie, ktoré má rozpoèet 10 - 11 miliónov Sk, sa zaradí medzi
najlepie na svete vo svojej kategórii!
Hra sa zaène v pondelok 8. novembra,
od tohto dòa do tvrtku sú prvé stretnutia
na programe od 11. hodiny, v piatok a v
nede¾u sa èas posúva na 14. hodinu.
Nede¾òajie finále odvysiela v hlavnom
prenose Slovenská televízia. Vstupné od
prvých kôl po tvrfinále je ¾udové - 20
Sk, semifinále a finále si môete pozrie
za pädesiatku.
(mm)

AUTOPLAST SCHMIDT

KATARÍNSKA ZÁBAVA

Oprava plastových a laminátových
nárazníkov a ostatných autodielcov
vyrobených z týchto materiálov
Adresa: Slivková 11, Bratislava
Telefón: 4329 3480, 0905 420 440

02/594 22 333 • www.chello.sk

v piatok 26. novembra roku pána 2004
v retaurácii hotela ZVÁRAÈ na Pionierskej 17

Zaèiatok o 19.00, do tanca bude hra skupina SENZUS
Cena vstupenky: 999,- Sk (v cene je prípitok a veèera)

Vstupenky si mono objedna na 0903 442 002 (p. Masár st.),
0903 533 311 (p. Masár ml.) alebo na masar@lamac.sk

Bratislavskí
rugbisti mali
návtevu
BRATISLAVA
Slovenskí rugbisti majú za sebou len
nieko¾komesaènú prípravu, prvý oficiálny zápas, ale aj tak u dostali
návtevu, o ktorej pred pár týdòami
iba snívali. Do Bratislavy zavítal prezident FIRA, èo je Európska asociácia
rugby, Jean Claude Baqué.
Na bratislavskej tlaèovej konferenci
doslova povedal: Som ve¾mi rád, e
práve teraz sa Slovensko stalo naou
súèasou. Viem, e to nebýva ¾ahké, ale
som rád, e vetko ste zvládli bez akýchko¾vek problémov. Myslím si, e rugby
bude ma na Slovensku ve¾ký úspech!
Slovensko zaène v európskych súaiach pôsobi od roku 2005 a naím
prvým cie¾om je prebojova sa do Ckategórie ME. Problémy máme s ihriskami. Dnes funguje len jedno provizórne, no potrebujeme ich viac, prezradil
prezident SRU Vít rámek. V Bratislave, ale na celom Slovensku, stále existuje iba jeden klub - 1. Rugby Club Slovan
Bratislava, ktorý by mal od budúceho
roku pôsobi v 2. èeskej lige. Ete predtým vak bude hra v Èeskom pohári,
kde si overí svoje schopnosti s najlepími èeskými klubmi.
(mm)

Mladí atléti
do haly Elán
BRATISLAVA
Atletická hala Elán bude znovu patri
mladým z celého Slovenska. Podujatie
Zo kolských lavíc do atletickej haly
Elán, by malo 5. a 19. novembra, a 3.
a 17. decembra priláka do haly kolákov, ktorí si chcú zmera sily.
Podujatie je síce urèené hlavne bratislavskej mládei, ale prihlási sa naò môu aj
iaci z ostatných èastí Slovenska. kola,
ktorá získa najväèí poèet bodov vo vetkých kolách, sa stane celkovým víazom
akcie. Súai sa bude o najúspenejie
kolské zariadenie v mestských èastiach,
v Bratislave, v kraji, okrese. Zaèiatok
pretekov je vdy v piatok od 10. h. Prihlási sa dá pred kadým kolom na adresu atletika@ba.psg.sk.
(mm)

vysokorýchlostný internet

chcelo by to
chello
Inštalácia za 1,- Sk
a depozit za modem neplatíte!
Upozornenie: Uvedené informácie nie sú záväzné a nemusia obsahovať všetky podmienky poskytovania služieb.
Podrobné informácie vám radi poskytneme na uvedenej infolinke alebo v zákazníckom stredisku. Akcia platí od 1. 11. do 31. 12. 2004.
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Írska dráma
na Malej scéne

Ibero-americký
film v Mladosti
FILM
Vïaka Dòom ibero-amerického filmu
budú ma filmoví fanúikovia a hispanofili ojedinelú príleitos nadýchnu
sa latinskoamerického temperamentu
a zároveò rozvinú svoje jazykové
schopnosti. Podujatie sa zaène 8. 11 a
potrvá do 11. 11. v kine Mlados.
Po slávnostnom otvorení, na ktorom sa
zúèastní prezidentka Asociácie Mosaika
Varela Cano, èaká na divákov estica
nekomerèných snímok reisérov z Venezuely, Paraguaja, Bolívie, Mexika,
Kolumbie a panielska. Snahou prehliadky je nielen priblíi publiku najnovie podoby u nás neznámych kinematografií, ale aj ponúknu milovníkom
panielskeho jazyka monos vypoèu si
filmy v originálnom znení a odhali tak
bohatos jazykových odtieòov, aké
mono poèu v tej ktorej krajine. (bd)

najbliie vyjdú 18. 11.

n SNG pozýva na doèasné výstavy: Re-

Prehliadka Slovensko 004 - správa o stave krajiny objektívom Tomkiho Nìmca bude v Dome umenia na Námestí SNP.

November bude opä mesiacom fotografie
VÝSTAVA
Hoci sa môe zda, e práce fotografov
nenapåòajú steny výstavných priestorov v priebehu roka a tak èasto, aj najzyrytejí priaznivec tohto umeleckého
média vie, e neprehliadnute¾nou výnimkou je november. Vïaka neziskovej organizácii FOTOFO sa Bratislavèania u po trnástykrát môu tei na
rozsiahly festival Mesiac fotografie.
Najväèie podujatie svojho druhu v strednej a východnej Európe znovu mapuje
najmä aktivity v tomto priestore, no predstavia sa napríklad aj umelci z Ameriky
alebo Ázie. Miestom diania festivalu opä
nebudú len uzavreté miestnosti galérií,
jesennú atmosféru spestria výstavné akcie
v kaviaròach Starého Mesta a verejných
priestranstvách.

U v prvej novembrovej dekáde sa doèkáme sprístupnenia k¾úèových expozícií:
retrospektíva popredného slovenského
predstavite¾a novej vecnosti Miloa
Dohnányho (od 5. 11. vo Vodných kasáròach Slovenskej národnej galérie), reprezentatívny výber z diela Amerièana Arthura Tressa (v Pálffyho paláci Galérii
mesta Bratislava na Panskej ulici), diela
Igora Grossmana (v Slovenskom národnom múzeu na Vajanského nábreí) alebo
prierez málo známou fotografickou tvorbou cestovate¾ského dua Hanzelka a Zikmund (tie v SNM).
Kolektívne prehliadky zdokumentujú
vývoj aktu v èeskej fotografii od 60.
rokov a po dneok (Umelecká beseda na
Dostojevského rade), zhrnú to najlepie
od tudentov fotografických kôl v stred-

nej a východnej Európe (Generácia
východ, od 8. 11. v Galérii Médium na
Hviezdoslavovom námestí) alebo predstavia tohtoroèných víazov medzinárodnej súae Fujifilm Euro Press Photo
Awards (v Dome umenia na Námestí
SNP). Desiatky výstav prinesú diela originálnych individualít z celého sveta
spolu s domácimi autormi (Dorota
Sadovská, Marek Kvetán, Barbora Kuklíková, Monika Huròanská a ïalí) a u nás
málo známe podoby litovskej fotografie.
Medzi sprievodnými podujatiami figuruje napríklad aukcia fotografií (5. 11.,
SOGA na Panskej ulici), èi ob¾úbená
prehliadka portfólií. Zoznam vetkých
výstav spolu s termínmi ich slávnostných
otvorení a sprievodnými akciami nájdete
na www.fotofo.sk.
Bohu Dúbrava

MicroWilsonic alebo zahrievací veèer
HUDBA
Festival Wilsonic, v ktorého názve sa
snúbi zvukovos s niekdajím krátko
trvajúcim pomenovaním Bratislavy
ako Wilsonovho mesta, zvykol obohati jesennú ponuku hudobných podujatí o exkurziu do multiánrovej krajiny elektronickej hudby.
Tento rok sa termín jeho konania presunul
na leto, no priaznivci akcie, ktorá spája
koncert s taneènou párty, nebudú ukrátení.
6. 11. sa v zrekontruovaných priestoroch
klubu Spojka na Preernovej 4 uskutoèní
zahrievací veèer s názvom microWilso-

nic: warm up. Dôvodom zmeny dátumu
konania Wilsonicu je nielen ve¾ká koncentrácia navzájom si konkurujúcich
jesenných hudobných akcií, ale aj potreba
otvorenej scény, ktorá by mohla natartova letnú festivalovú sezónu.
Hlavnými hviezdami veèera v klube
Spojka budú zahranièní úèinkujúci kanadský producent a DJ Akufen s Rakúanom Louie Austenom, ktorý dokáe, e
sa kabaretný barytón nemusí míòa s
house èi disco rytmami. Spolu s nimi sa
predstavia aj nové mená slovenskej
scény. V projekte Le Charme Discret, za

ktorým stojí Arzach èie Marek Puká,
nájdeme vplyvy od klasiky, dez, etno, a
po súèasnú elektronickú hudbu. Tvorba
ïalieho úèinkujúceho pod menom Anup
sa kvôli svojej ánrovej nezaradite¾nosti
zvykne opisova ako posluchová ¾avièiarska elektronika a návtevníci microWilsonicu sa môu pripravi aj na sety
DJ-a Peala.
Vetci záujemcovia o veèer v klube Spojka by mali ráta s tým, e kapacita je
obmedzená a najlepím rieením sú rezervácie lístkov prostredníctvom internetu
na www.wilsonic.sk. Bohu Dúbrava

taurované dielo zo zbierok SNG: Jan
Mertens ml.: Triptych Klaòania troch
krá¾ov 1520-1530 (Vodné kasárne),
Flashback: Èeský a slovenský filmový
plagát 1950-89 (Dvorana MK SR),
Mladý maïarský a slovenský dizajn
(Dvorana MK SR), Milo Dohnány a
jeho tvorba (Vodné kasárne).
n 6. a 7. 11. o 19.00 bude Národní divadlo
Praha hosova v Divadle P. O. Hviezdoslava s drámami Nai furianti (6. 11.) a
Coriolanus W. Shakespearea (7. 11.).
n V Múzeu Milana Dobea môete vidie expozíciu s názvom 22 z budúcnosti pre budúcnos Vukovaru.
n 7. 11. o 19.00 uvedie Teatro Wüstenrott na Trnavskom mýte 1 premiéru inscenácie Radovan Tretí.
n 9. a 10. 11. od 20.00 sa v Nultom priestore - A4 na Námestí SNP 12 budú premieta filmy Jeana Roucha.
n 10. 11. o 20.00 pokrstí v Divadle Stoka
na Pribinovej 1 svoj nový album popová
skupina Vetroplach.
n V Galérii Nova na Batovej 2 je sprístupnená výstava obrazov D. Brunovského.
n 11. 11. o 20.00 v petralskom klube Za
zrkadlom predstaví svoj nový album formácia Dlhé diely.
n 12. 11. o 19.00 uvedie túdio 12 na
Jakubovom námestí premiéru hry E.
Maliti-Fraòovej Jaskynná panna.
n 13. 11. o 19.00 sa v klube Za zrkadlom
zaène Folk-Blues 4th Session s Bonzo &
The Resonators (SK), Double J&K´s Blues (FIN), Harmonica Shah & Howard
Glazer (USA).
n 13. 11. o 18.00 sa v Koncertnej sieni
Slovenskej filharmónie uskutoèní akcia
Hommage á Lucia Popp (úèinkujú
Capella Istropolitana a Lucia Popp Festival Choir).
n Od 15. do 28. 11. v túdiu L+S ponúkne festival Èeské divadlo 11 predstavení èeských súborov (napríklad Husa na
provázku, Divadlo Ungelt a ïalie).
n Poèas 18. a 19. 11. sa v klube Babylon
na Karpatskej 2 uskutoèní festival Nu
Jazz Days.
n Galéria mesta Bratislavy deò ponúka
doèasné prehliadky: Príbeh slovenskej
typografie 1918-70 (Mirbachov palác).V
Pálffyho paláci môete vidie výstavu
Matej Krén: Passage, Krajinou arkádie:
Neoklasicizmus v maïarskom umení,
René Burry, Arthur Tress.
n V èase 18.-20. 11. bude v kine Tatra
festival tudentských filmov Áèko.
n V Galérii Z na Ventúrskej ulici je intalovaná prehliadka A1: J. Hlavatý, J.
Kelemen, A. Krasèeniè.

Kúpte si teraz Renault Mégane Sedan,
Grandtour alebo Scénic a získajte zºavu na luxusné úrovne v˘bavy aÏ do v˘‰ky 62.400,- Sk!*

Kliknite a vyberte si na

Posaìte sa do vy‰‰ej triedy!
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KESTLER, spol. s r. o.

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

KESTLER Co, spol. s r. o.
Krajinská cesta 12, Bratislava - Ružinov
tel.: 02/4341 1172, 4319 1147

ISTROS, s. r. o.

Vajnorská 127, 831 04 Bratislava - Nové mesto, tel.: 02/4445 1515
e-mail: kestler@partner.renault.sk

Spotreba 4,6-8,6 l/100 km, CO2 – emisia 121-205 g/km

DIVADLO
Prebúdzanie bratislavských divadiel z
letného spánku, ktorý akoby pretrvával aj poèas jesene, sa, naastie, èoraz
viac zrých¾uje. 13. 11. plánuje Èinohra SND vyrukova so silným tromfom - na Malej scéne bude ma o 19.00
premiéru hra Ujo Vankúik z pera
Martina McDonagha.
Jeden z najvýznamnejích predstavite¾ov
súèasnej írskej drámy opä nezaprel svoje
tvorivé východiská - aj text Uja Vankúika prechádza územím rôznych ánrov a z
rôznych uhlov problematizuje hranicu
medzi tragickým a smienym. Inscenácia
v réii ¼ubomíra Vajdièku vak tentoraz
divákov miesto írskeho vidieka zavedie
do priestoru bliie nemenovaného totalitného tátu a kafkovskej atmosféry
jednej vyetrovacej miestnosti. Bizarný
výsluch svojského spisovate¾a, obvineného z toho, e svojimi drsnými príbehmi
inpiroval masového vraha, vak skrýva
mnohé prekvapenia pre vyetrovaného aj
vyetrujúcich... V hlavných úlohách sa
predstavia Marián Labuda, Emil Horváth
a Ján Koleník.
(bd)

Kam za kultúrou?

