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Zámer obnovy
Starého mosta
sa postupne
spresòuje

Vedenie mesta
h¾adá financie
na výstavbu
trate elektrièiek

BRATISLAVA
Starý most by mal prejs rekontrukciou, pretoe nevyhovuje plavebným
predpisom a okrem toho by mala cez
neho vies tra elektrièiek z Petralky
do centra. Spôsob jeho obnovy sa nateraz spresòuje.
Ako uviedol námestník primátora Karol
Kolada, predpisy Dunajskej komisie
vyadujú, aby bola vzdialenos medzi
piliermi dunajských mostov minimálne
sto metrov. Starý most túto poiadavku
momentálne nespåòa, lebo vzdialenos
medzi piliermi je len 90, resp. 75 metrov. Ak by sa teda mal asanova a postavi nanovo, musel by by jeden z pilierov odstránený, èo je spojené s nemalými technickými problémami. Most
nespåòa ani ïalí parameter, výku nad
hladinou Dunaja - aby vyhovoval predpisom, mostná kontrukcia by mala by
pribline o 130 centimetrov vyie.
Dunajská komisia súhlasí s tým, e v
prípade, ak by sa most nestaval nanovo,
ale iba rekontruoval, by nám udelila
výnimku, pokia¾ ide o vzdialenos
medzi piliermi, kontatoval K. Kolada.
Na výke mosta v zmysle predpisov
vak trvá.
Aj z tohto dôvodu sa úvahy, èo so Starým
mostom, prikláòajú viac k jeho rekontrukcii ako k jeho asanácii a opätovnej
výstavbe. Rekontrukcia by bola nielen
menej finanène nároèná, ale vyiadala by
si aj menej èasu. Postupne sa spresòuje aj
spôsob, akým by sa rekontrukcia mohla
uskutoèni. Jeden z modelov vychádza z
faktu, e Starý most pozostáva z dvoch
èastí - cestnej a elezniènej. Cestnú èas
postavila hneï po druhej svetovej vojne
ete Sovietska armáda a ivotnos tejto
èasti mostnej kontrukcie je maximálne
15 a 18 rokov. eleznièná èas je zachovalejia a jej ivotnos je asi 70 rokov, èo
ete musia potvrdi ïalie skúky. Pod¾a
K. Koladu by rekontrukcia mohla vyzera asi tak, e cestná èas by bola demontovaná a piliere by sa dostavali na jej
pôvodnom mieste tak, aby boli vyie a
most zodpovedal predpisom. Potom by
sa eleznièná èas mostnej kontrukcie
nadvihla a presunula na piliere v miestach, kde predtým bola cestná èas
mosta. Následne by sa piliere zvýili na
poadovanú výku aj na mieste, kde bola
eleznièná èas pred svojím presunutím
na nové miesto a napokon by sa celý
most dobudoval tak, aby na òom mohla
by dvojko¾ajná elektrièková tra, lávka
pre peích a cyklistická lávka. Aby sa
potvrdila reálnos tohto scenára, bude
pod¾a vyjadrenia K. Koladu potrebné
ete urobi prísluné skúky kadej èasti
mostného po¾a (resp. jeho elezniènej
èasti) vo Výskumnom ústave zváraèskom.
(juh)

BRATISLAVA
V porovnaní s plánmi vybudova v
Bratislave metro si súèasný zámer
postavi tra elektrièiek z Petralky do
centra vyaduje iba zlomok financií,
napriek tomu je zrejmé, e mesto nemá
dos peòazí, aby ho vládalo postavi
samo.
Vybudovanie trate na trase z Janíkovho
dvora do centra je naprojektované v troch
variantoch, ktoré sa odliujú najmä
finanènou nároènosou. Tra by mohla
stá v závislosti od zvoleného variantu asi
4,5 a 5,5 miliardy, vozidlá, ktoré by mali
po nej premáva, ïalie asi tri miliardy.
Ako uviedol námestník primátora Karol
Kolada, vozidlá v súèasnosti nie sú naliehavým problémom, staèí ich kúpi a po
vybudovaní trate. Finanènú záa spojenú s ich kúpou je navye moné rozloi
v èase tým, e sa nebudú kupova naraz,
ale postupne.
Väèím problémom je suma potrebná na
výstavbu samotnej trate a vozovne. Na
projekt vybudovania trate, ktorá je prvou
etapou budúceho nosného systému MHD
v Bratislave, sa ráta so sumou asi 1,9
miliardy korún, z toho 1,7 miliardy je
krytých z úveru, ktoré si mesto zobralo.
Ïalích pol miliardy by mohlo nájs pri
priaznivom vývoji kapitálových príjmov
rozpoètu na rok 2006. Dovedna je to stále
len 2,2 miliardy, prièom sa vynára otázka,
odkia¾ vzia zvyné financie.
Doteraz vetky projekty nosného systému
dopravy v meste - v uplynulých desaroèiach sa u rátalo so systémom VAL, ¾ahkým metrom i projektom nosného systému prepojeného na elezniènú sie v
regióne - pod¾a K. Koladu stroskotali na
tom, e nebol vytvorený vhodný model
financovania. Model, s ktorým prilo
súèasné vedenie mesta, je podstatne
skromnejí ako niekdajie ve¾ké plány
vyadujúce si investície rádovo v desiatkach miliardách korún. Mesto preto dúfa
v pomoc tátu. Jednou z ciest, ako získa
chýbajúce prostriedky, je vykrytie financií zo tátneho rozpoètu. Ak by bolo
vybudovanie trate zaradené medzi verejné práce, stavba by mohla by spolufinancovaná zo tátneho rozpoètu. Na to,
aby bola zaradená medzi verejné práce,
je okrem iného potrebné, aby projekt preiel expertízou ministerstva výstavby a
regionálneho rozvoja a zisovacím konaním, resp. konaním pod¾a zákona o
posudzovaní vplyvov na ivotné prostredie. V prípade kladného výsledku posudzovania by sa zámer dostal na medzirezortné posudzovanie ekonomických
ministrov. Po schválení ekonomickými
ministrami by sa otvorila cesta k financiám od tátu. Mesto verí, e táto cesta je
reálna.
(juh)
Viac èítajte aj na 6. strane.

Pohyb po bratislavských uliciach bol pre chodcov v uplynulých dòoch kvôli ¾adu rizikovou záleitosou - po chodníkoch sa
na mnohých miestach dalo chodi iba s akosami.
FOTO - TASR

Zimné poèasie cestárov opä zaskoèilo
BRATISLAVA
Najprv prila po¾adovica a celé mesto
sa premenilo na zradné klzisko, potom
zasa husté sneenie, ktoré spôsobilo
zmätky. Aj takúto podobu malo poèas
uplynulých februárových dní poèasie
v Bratislave.
Mrznúci dáï poèas predminulého piatku a soboty spôsobil doslova kalamitu.
Tak skoro na neho nezabudnú najmä na
úrazových oddeleniach bratislavských
nemocníc, kde nestíhali sadrova zlomené ruky a nohy, vyskytli sa vak aj
vánejie úrazy, napríklad zlomeniny
bedrových kåbov. Naplno sa preukázalo,
ako si plnia svoje povinnosti správcovia
jednotlivých budov, ktorí majú v
takýchto prípadoch zabezpeèi, aby sa
na chodníkoch nemýkalo. Nie vade si

ich splnili tak, ako bolo treba. Zloitá
bola aj situácia na cestách - hlavné cestné prieahy boli síce zjazdné, horie to
vak bolo na ved¾ajích a sídliskových
komunikáciách, ktoré boli úplne z¾adovatené. Výpadky zaznamenala aj mestská hromadná doprava. Nemalé kody
spôsobil mrznúci dáï aj na zeleni,
najmä na stromoch - pod archou ¾adu,
ktorý ich obalil, sa lámali aj hrubie
konáre.
Minulý týdeò prila ïalia zaakávacia
skúka v podobe hustého sneenia. Ako
u býva v Bratislave zvykom, sneenie
okamite skomplikovalo dopravu a
spôsobovalo zápchy, prièom nechýbali
ani skríené kamióny a zapadnuté autá.
Vozidlá mestskej hromadnej dopravy
mekali v niektorých prípadoch aj 50

minút. Dopravný podnik sa dokonca
prostredníctvom médií obrátil na cestujúcu verejnos s prosbou o trpezlivos.
Najzloitejia situácia so zjazdnosou sa
opä vytvorila v kopcovitých terénoch,
napríklad na Kramároch, problémy vak
boli aj v Dúbravke a v Petralke. Rizikovými miestami boli tie nájazdy na vetky bratislavské mosty.
Stará, no vtipná hádanka, preèo sú bratislavskí cestári najmení na svete (odpoveï: staèí, aby napadlo pár centimetrov
snehu a u ich nevidno), nadobudla opä
aktuálnos. Zimná sluba opä nestíhala,
vodièi hromili a nadávali, e na uliciach
nevidno sypaèe ani odhàòaèe. Opä sa
ukázalo, aký zranite¾ný je dopravný
systém mesta, ktorý je preaený a kolabuje aj vtedy, keï nesneí.
(juh)

Teplý január kompenzuje studený február
O doterajom priebehu zimy v Bratislave a o tom, aké poèasie nás èaká v
posledných dòoch februára, sme sa
pozhovárali s meteorológom Slovenského hydrometeorologického ústavu
Pavlom ZAUJECOM.
- Doterají priebeh zimy v Bratislave sa
nesie v trende teplejích zím, aké tu
máme minimálne od zaèiatku 90. rokov.
December priniesol v prvej a tretej dekáde mesiaca teplý ráz poèasia, v druhej
dekáde a pred Vianocami chladnejie
poèasie. Keïe Vianoce a posledné dni
minulého roku priniesli výrazne teplé
poèasie (teploty o 3 a 5 stupòov vyie
ako dlhodobý normál), mesiac ako celok
vyiel teplý s priemernou teplotou 1,3
stupòa Celzia, èo je asi o jeden stupeò
vyie ako dlhodobý normál na december. Január v prvých dvoch dekádach pri-

Ná rozhovor
niesol mimoriadne teplé poèasie s dennou teplotou v nieko¾kých dòoch nad 10
stupòov. Maximálna teplota v Bratislave
sa v niektorých dòoch priblíila k teplotným rekordom najvyej teploty pre
daný deò. Mesiac január mal ako celok
priemernú teplotu 1,2 stupòa, èím bol o
tri stupne teplejí, ako je dlhodobý normál. Celkový úhrn zráok bol v decembri podnormálny, v januári bola bilancia
zráok v medziach normálu.
Je doterají priebeh poèasia vo februári v medziach normálu?
- Február kompenzuje doterají teplý
charakter zimy, veï nie nadarmo sa
hovorí, e Èo ve¾ký ( január) zamekal,
to malý (február) doháòa. Túto zimu to

platí dvojnásobne. A na malé výnimky
prevláda v tomto mesiaci typické zimné
poèasie. Po teplotnej stranke sa dá doterají priebeh februára hodnoti ako mierne podnormálny, zrákovo to vychádza v
medziach dlhodobého normálu.
Èo èaká Bratislavèanov v posledných
februárových dòoch? Doèkáme sa
oteplenia?
- Vyzerá to tak, e aj posledné februárové
dni sa budú nies v znamení studeného
poèasia. V studenom vzduchu pri zväèa
polojasnom a cez deò vcelku slneènom
poèasí bude v noci teplota klesa na -3 a
-6, miestami a na -10 stupòov. Denná
teplota sa bude udriava okolo nuly
alebo len slabo nad bodom mrazu. K
výraznému otepleniu pravdepodobne
nepríde ani v prvých marcových dòoch.
Zhováral sa Juraj Handzo
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Ako bude
vyzera doprava
na Koickej
BRATISLAVA
V súvislosti s výstavbou piateho mosta
prechádza rekontrukciou aj Koická
ulica. Po jej dokonèení sa dopravná
situácia v lokalitách v okolí mosta podstatne zmení.
Zaujímalo nás, aké bude dopravné rieenie na kriovatke Koická - Mlynské nivy
- Prievozská - Svätoplukova a na kriovatke Koická - Prístavná - Landererova.
Ako nám povedal Ladislav Csáder, generálny riadite¾ spoloènosti Metro Bratislava, ktorá most stavia, obidve hlavné kriovatky budú riadené svetelnou signalizáciou. Na smerovú orientáciu a navádzanie do jazdných pruhov budú slúi
ve¾korozmerové zvislé dopravné znaèky
umiestnené na portáloch pred aj za kadou kriovatkou, uviedol. Po rekontrukcii kriovatiek budú zapojené vetky
smery tak ako pred zaèatím prác.
Ako dodal, obe kriovatky sú z h¾adiska
dopravy samostatnými funkènými celkami, a preto budú môc by sprevádzkované nezávisle od dokonèenia celej stavby. Pokia¾ ide o dopravné rieenie vyústenia piateho mosta na petralskej strane, výjazd na Einsteinovu bude rieený
samostatnou vetvou. Pod¾a L. Csádera je
obdobne rieený aj výjazd z Einsteinovej
samostatnou dlhou vetvou so zapojením
do centra. Samotná trasa mosta sa plynulo napája na tvorpruhovú Dolnozemskú
ulicu.
Úsek Koickej ulice od kriovatky s
Mlynskými nivami a Prievozskou po
Miletièovu nie je výstavbou dotknutý. V
súvislosti s uvedením mosta do prevádzky sa pripravuje rekontrukcia kriovatky Koickej s Miletièovou ulicou. V
súèasnosti sa pracuje na vykonávacej
dokumentácii.
Ako nás upozornil ná èitate¾, na ulici
Mlynské nivy - Prievozská, v úseku
vyústenia Svätoplukovej boli zrejme
poèas prác nové kanalizaèné poklopy
zapustené privysoko a tak musela by
okolo nich navýená aj vozovka, resp.
asfalt na nej, èoho výsledkom je, e tam
vznikli asi tyri nepríjemné hrbole. Jeho
otázka znela, èi sa s tým dá nieèo robi.
V iadnom prípade nejde o nejakú
chybu, alebo zle vykonané práce,
ubezpeèil nás L. Csáder. Poklopy sú
osadené v definitívnej výke. Na vozovke vak chýba obrubná vrstva v hrúbke
tyroch centimetrov, ktorú u nebolo
moné pre nevhodné klimatické podmienky poloi koncom jesene. Aby
sme vyli v ústrety motoristom, spojazdnili sme kriovatku aj bez tejto vrstvy. Poloíme ju v jarných mesiacoch,
keï je moné takéto práce realizova.
Poklopy potom budú presne v úrovni
vozovky. Dovtedy sú okolo nich vytvorené doèasné nábehy, ktoré chránia
poklopy proti posunutiu, ale aj kolesá
áut pred hranou poklopu.
(juh)

Asociácia REIKI

Výstavba dvoch polyfunkèných centier
na nábreí by sa mala èoskoro zaèa
BRATISLAVA
U o nieko¾ko týdòov sa zaène budova infratruktúra a ininierske siete
pre nové mestské centrum na ¾avom
brehu Dunaja v okolí Pribinovej ulice
v Bratislave s pracovným názvom
EUROVEA RIVERFRONT.
Informoval o tom hovorca bratislavského
primátora Milan Vajda. Ako ïalej uviedol, investorom projektu je spoloènos
Ballymore Properties, ktorá tu chce do
roku 2009 postavi zábavno-oddychový
komplex s medzinárodnými hotelmi,
kinami, kasínom, bytmi, retauráciami a
administratívnymi priestormi s rozlohou
110-tisíc metrov tvorcových. Vyrás by
tu malo aj business centrum, v ktorom
bude pribline 100-tisíc metrov tvorco-

vých kancelárskych priestorov najvyej
kategórie. Súèasou projektu je promenáda s parkom, ktorý vytvorí francúzsky
architekt, odborník na sadové a parkové
úpravy Michel Duvine. Ako sme u
informovali, výstavba bude rozdelená na
dve etapy, prièom v prvej sa má stava v
priestore od ministerstva vnútra po novostavbu Slovenského národného divadla a
v druhej ïalej východným smerom a po
práve budovaný piaty most cez Dunaj. Vo
východnej èasti sa predpokladá aj výstavba výkových budov.
Pribline v rovnakom èase by mala spoloènos J&T Global o nieko¾ko sto metrov proti prúdu rieky - ide o úsek nábreia od vyústenia tunela po Park kultúry a
oddychu - postavi ïalie polyfunkèné

centrum RIVER PARK. Táto výstavba
by mala prepoji centrum mesta s nábreím. V polyfunkènom centre bude pähviezdièkový hotel - ako sme u informovali, pravdepodobne pôjde o súèas najstarej siete luxusnej siete hotelov v
Európe Kempinski Hotels&Resorts. Na
ploche vye 40-tisíc metrov tvorcových
340 bytov, kancelárske priestory a obchody. J&T Global tu plánuje investova 4,8
miliardy korún.
Pod¾a bratislavského primátora Andreja
Ïurkovského snahou magistrátu je, aby
sa centrum mesta, ktoré je síce ve¾mi
útulné, ale malé, rozírilo k Dunaju.
Chceme, aby Bratislava bola mestom na
Dunaji a táto výnimoèná rieka sa stala
mestotvorným prvkom, dodal.
(ver)

KONTAKT 0850 123 000

vyčistili sme vám cestu k úveru

2

Vodárne
chystajú viaceré
rekontrukcie
BRATISLAVA
Pribline pol miliardy korún z vlastných zdrojov plánuje v tomto roku
preinvestova Bratislavská vodárenská spoloènos (BVS) na rekontrukcie a rozvojové stavby.
Z uvedenej sumy pôjde na rekontrukcie
pribline 270 miliónov, na rozvojové
stavby asi 230 miliónov korún. Ako uviedol generálny riadite¾ BVS Daniel Gemeran, v tomto roku sa pripravuje zaèatie
viacerých významných rekontrukcií.
Patrí medzi ne napríklad rekontrukcia
výtlaèného potrubia na Nábreí arm. gen.
L. Svobodu (súèasne tu v lete iné spoloènosti budú rozirova cestu o jeden jazdný pruh). Ïalou významnou akciou je
úprava Michalskej priekopy oznaèovanej
aj ako Vodná priekopa na peiu zónu
spojená s revitalizáciou èitárne Èervený
rak - BVS zabezpeèí práce týkajúce sa
vodovodu a kanalizácie. Rekontrukcia
kanalizácie sa pripravuje aj na Záhradníckej ulici. Na Bulharskej, ilinskej ulici,
ako aj v tzv. ¼udovej tvrti, sa popri kanalizácii budú rekontruova aj vodovody.
BVS tie plánuje rekontrukciu areálu
svojich laboratórií na Bojnickej a Roòavskej ulici.
Medzi významné novo zaèínané stavby
patriace k rozvojovým stavbám patrí
pod¾a D. Gemerana prekládka vodovodu
na Obchodnej a Heydukovej ulici. Práce
na vodovodných a kanalizaèných sieach
sa pripravujú aj na Lopeníckej, Sliaèskej
a Vlárskej ulici. V Lamaèi a v Záhorskej
Bystrici vodárne zaènú s prípravou prívodu vody pre Malacky, vo Vajnoroch
budú pokraèova v druhej etape výstavby vákuovej kanalizácie a v Èunove plánujú budovanie kanalizácie a rekontrukciu vodovodu.
Vodárne budú okrem toho pokraèova v
u rozostavaných stavbách, medzi ktoré
patrí napríklad rekontrukcia kanalizaèného zberaèa na Pribinovej ulici a obnova vodovodu na Bajkalskej a Tomáikovej ulici. Medzi rozostavané stavby patrí
tie rekontrukcia vodovodu na Mierovej
ulici, na Vranèovièovej, Rajtákovej a
Ráczovej ulici popri obnove vodovodu
budú pokraèova práce aj na kanalizácii.
V Záhorskej Bystrici majú pokraèova
práce na kanalizácii na dvoch uliciach na Trstínskej a na Ulici J. Raka.
Bratislavská vodárenská spoloènos, a.s.,
plánuje v tomto roku dosiahnu zisk pred
zdanením vye 220 miliónov korún.
Hrubý zisk má teda by asi o 17 percent
nií ako vlani, èo súvisí s prísnejím
vymedzením primeraného zisku zo strany Úradu pre reguláciu sieových odvetví. Plánované výnosy BVS majú presiahnu dve miliardy korún, plánované
náklady 1,850 miliardy korún.
(lau)

rýchle profi úvery
pre živnostníkov a malých podnikateľov

na Slovensku ponúka kurzy REIKI:
1. 3. - 1. stupeò, zaèiatok o 1600
22. 3. - 2. stupeò, zaèiatok o 1600
Optokon, Hradská 74, BA - Vrakuòa
0905 526 333, 0903 260 373
www.reiki.sk

Spracujem
jednoduché a podvojné
úctovníctvo



Tel.: 0905 807 807
www.webpark.sk/chmelar

bez papierovania - stačí daňové priznanie a finančné výkazy za jeden rok
bez čakania - schválenie úveru už na druhý deň
bez ručiteľa - ručenie iba blankozmenkou
Vo všetkých 210 pobočkách VÚB banky.

a odrazu na to máte.

Nevieme pomôc vetkým
a to nás trápi. Ale s Vaou
pomocou pomôeme
mnohým a to nás teí.
Ako úèelové zariadenie cirkvi
sa uchádzame o 2% z Vaej odvedenej
dane v uplynulom roku 2004.
Kongregácia sestier Najsvätejieho Spasite¾a
Domov dôchodcov sv. Anny, Jakubovo nám. 6,
811 09 Bratislava 1, IÈO: 00688231001
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Diskusia
o zbúraní sa
ani nezaèala
LIST ÈITATE¼A
Hoci pani generálna riadite¾ka SNG
diskusiu o zbúraní premostenia skonèila (viï rozhovor v minulom vydaní
BN), rád by som prispel k jej znovuotvoreniu ako jeden z tých zopár tisíc
znechutených Bratislavèanov, ktorých
mienka pani Bajcúrovú pri jej rozhodnutiach zrejme nezaujíma.
Moderná adaptácia historickej budovy
by mala prinies funkène a estetické
zhodnotenie jej interiéru i exteriéru. Príkladom funkènej a efektnej syntézy starého a nového môe byt berlínsky Bundestag od N. Fostera, prestavba Opery v
Lyone architekta J. Nouvela èi ve¾korysá
revitalizácia Museumsquartiere vo Viedni. Autori týchto brilantných realizácii v
nich priestorovo zhodnotili pôvodnú
hmotu a zaèlenili moderné architektonické prvky tak, aby zvýraznili celkový
vzh¾ad budovy. Architekt Dedeèek
expanzívnosou svojho realizovaného
návrhu budovu Vodných kasárni skôr
znásilnil. Inak povedané, pôvabnú barokovú budovu utopil v mori èervenobieleho plechu. Namiesto toho, aby vyuil
cely priestor za Vodnými kasáròami (tá
nepochopite¾ná preluka na Paulínyho
ulici!), postavil premostenie, ktorého
technické parametre (statika, svetelnos,
klimatizácia) boli u v èase realizácie
ve¾mi obmedzené. Týmto premostením
zakryl podstatnú èas barokového
nádvoria, ktoré akoby ani nestálo za
poh¾ad.
Rekontrukcia tejto prístavby zhltne
obrovské mnostvo peòazí. Pritom v
susedstve Slovenskej národnej galérie
roky chátra Dessewffyho palác, ktorý by
sa po rekontrukcii mohol sta nepochybne krajou náhradou premostenia.
Mário Koík, Staré Mesto

Problém
èitate¾ky sa dal
¾ahko vyriei

AD: POSLANCI STRÁCAJÚ
ZÁUJEM O VOLIÈOV
Èitate¾ka, podpísaná ako J. Horská,
píe o padajúcom lístí a iných ivotných problémoch ako obyvate¾ky Starého Mesta.
K tomu na objasnenie len to¾ko, e pracovníèka miestneho úradu nepostupovala pri jej iadosti kompetentne, pretoe mala uvedenú skutoènos vybavi v
pôsobnosti oddelenia ivotného prostredia. Èo sa týka môjho záujmu o vec,
zodpovedala danej situácii a snahe
pomôc.
Tak telefonát, ako aj problém poslaneckých dní a informovania stavia menovaná do klamlivého poh¾adu. Poslanci
mestskej èasti Bratislava - Staré Mesto
majú vymedzené svoje dni, poèas ktorých sú k dispozícii obèanom v priestoroch miestneho úradu. Ak by mala skutoèný záujem o dianie, nemohlo by jej
uniknú, e mestská èas vydáva u dlhí
èas vlastné periodikum, a to Preporské
noviny, ktoré majú obsah zameraný na
problematiku Starého Mesta. Ich súèasou je aj osobitná príloha o kultúre a
sociálnych veciach.
Pokia¾ by bola dotyèná uviedla kontakt,
bolo moné jej ich zasla a súèasne
poskytnú aj poadované informácie.
Ing. Jaroslav Molèan,
vedúci kancelárie starostu
Bratislava - Staré Mesto

Savoyka - to najlepie, èo v meste máme
Pri návteve retaurácie SAVOYKA na
Mostovej ulici v centre Bratislavy nám
ako prví do oèí udreli uhladení èaníci v
smokingoch s bielymi rukavièkami .
Ak sa na základe toho domnievate, e
tento neve¾ký podnik ved¾a hotela Carlton
je urèený majetnej a snobskej klientele,
mýlite sa len èiastoène. O tom, e Savoyka nie je len pre snobov, sa presvedèíte pri
dverách, keï vás personál nebude acova, aj keï budete v rifliach a trièku. Ak sa
vak pri platení úètu nechcete cíti trápne,
v zadnom vrecku nohavíc by ste mali ma
poriadne tuènú peòaenku.
Interiér retaurácie nepôsobí luxusne,
take o nadtandardných cenách sa dozviete a z jedálneho lístka alebo z vývesnej tabule pred vchodom. Priestory retaurácie sú neve¾ké s nieko¾kými dokonale
prestretými stolmi, na ktorých sú dokonca
lupienky z èerstvých ruí. Na marhu¾ovooranových stenách visia obrazy slovenských výtvarníkov a starej Bratislavy.
Nepatriène vak pôsobí kancelársky kazetový strop s modernými bodovými svetlami. Najväèou slabinou Savoyky sú toalety. Manament retaurácie o týchto nedostatkoch vie a èoskoro ich chce definitívne
odstráni. Poïme vak k tomu, èím sa v
Savoyke pýia - k jedálnemu lístku.
Máte chu na hydinové parfé plnené husacou peèeòou, alebo consommé z domáceho králika, alebo terinu v portskom elé? V
Savyoke si prídete na svoje. Tak ako my,

Bedeker gurmána
keï sme ochutnali zo studených predjedál
Tartar z tuniaka a mulí sv. Jakuba s Wasabi sandvichom (435 Sk), Marinovaného
sv. Petra (druh ryby) na spôsob carpaccio s
limetami (425 Sk) a Terinu z husacej peèene v portskom elé (490 Sk). Z teplých
predjedál sme si vybrali Grilované tigrie
krevety na cesnakovej smotane s chilli
rezancami (775 Sk), Penu z indiánskych
zemiakov s grilovanou husacou peèeòou s
Physalis salmis omáèkou (595 Sk) a z polievok Fazu¾ový krém s chipsami z parmskej unky a parmezánom (225 Sk), Consommé z domáceho králika (165 Sk),
Kokosovo-citrónovú polievku s kúskami
kuriatok a kreviet (285 Sk) a polievku dòa,
najprv fantastickú cvik¾ovú a druhý raz
zemiakovú krémovú (obe za 155 Sk). Ako
hlavný chod sme ochutnali Jelení steak na
rösti s omáèkou bordelaise a èerstvými
plodmi lesa (890 Sk), Argentínsky Hilton
filet steak na oriekovej pene s poírovanou karotkou a zemiakovými krutónmi
(945 Sk), Ragú z karpatských muflónov s
èerstvými smrmi a viedenským knedlíkom (725 Sk), Jahòacie nugety v eruchovom kabáte na madeire so zeleninou
lasagne" s tymiánom a Morského ostriea (690 Sk) ako rybu týdòa s vlastným
receptom. Ak na záver ochutnáte niektorý
z domácich dezertov, alebo èerstvých fran-

cúzskych syrov, budete sa cíti ako v gastronomickom nebi.
Hodnoti vetko, èo sme ochutnali, nemá
význam, bolo to azda to najlepie, èo sme
v bratislavských retauráciách kedy mali v
ústach. Pre kuchára nech je odmenou, e
keby sme si otvárali vlastnú retauráciu,
chceli by sme ho za éfa kuchyne. To isté
platí aj pre personál, ktorý medzi podávaním jedál nielen diskrétne dolieva nápoje,
ale s malou metlièkou a striebornou lopatkou aj nenápadne pozametá omrvinky z
váho stola. Nehovoriac o tom, e sa
nemusíte zaaova napríklad výberom
vína z vinotéky, na základe vaej objednávky vám odporuèí to, ktoré sa k jedlu
najlepie hodí. Ete jeden postreh, ak si
objednáte minerálku, zaplatíte jednu f¾au,
èaníci vám vak bez zaúètovania budú
nosi ïalie, zakadým, ako uvidia vá
prázdny pohár. To isté platí, ak si dáte nie
f¾au, ale pohár vína. Ten si vak zaplatíte
to¾kokrát, ko¾kokrát vám ho naplnia.
Aj keï je Savoyka jedna z najdrahích retaurácií, za svoje peniaze dostanete adekvátnu protihodnotu v podobe dokonalej
obsluhy, ale predovetkým skvelých pokrmov. Aj preto sme retauráciu Savoyka
ohodnotili najvyím poètom hviezdièiek.
Nae hodnotenie: «««««
Maximálny poèet: 5 hviezdièiek
O naej návteve nebola retaurácia informovaná. Útratu za konzumáciu si
redakcia platila sama.

Aj úrady majú slúi zákazníkom - obèanom
Nie je tajomstvom, e som poslankyòou za mestskú èas Staré Mesto.
Keïe nie som v iadnej politickej
strane, za svoje zvolenie vïaèím zaruèene aj èitate¾om naich novín. Iste sa
teraz èudujete, èo mi to napadlo za
tému o obchode a slubách? Nu je to
ve¾mi jednoduché.
Málokto toti pod slubami rozumie aj
výkon obecných úradov. A to je chyba.
Desiatky prevane starých ¾udí sa v
uplynulých dòoch mordovalo s formulármi priznania k dani z nehnute¾nosti.
Odhliadnem od skutoènosti, e si vetci
najskôr museli ís na miestne úrady po
tlaèivo. Èo pre mladého znamená iba
otravnú záleitos, môe pre starého èloveka s pohybovými akosami by
riadna fuka. Napríklad obyvatelia Starého Mesta v okolí Slavína èi Horského
parku majú síce o nieèo lepie ovzduie,
ale za to mizernú dopravnú obslunos.
Take taká cesta taxíkom na Vajanského
nábreie vyjde tam a spä na 250 korún.
Pritom ten taxík nepredstavuje zbytoèný
luxus. Napríklad ja si môem vybra

Zákazník je pán
medzi jedenapol kilometrovým pochodom na najbliiu zastávku MHD alebo kratiu trasu cez riadne strmú
Hlbokú cestu. Ak aj zvládnem pochod,
ete zaplatím za lístky MHD. Èi by si
kadý neskúsenejí obèan nezaplatil rád,
povedzme, 15-korunový poplatok, ak by
mu úrad poslal vetky potrebné formuláre potou? Viem, e sa pohybujem na
tenkom ¾ade, pretoe zaslanie podkladov mono patrí do povinnosti obce. Z
obce, kde mám záhradu, mi vetko prilo potou a vèas, t.j. zaèiatkom januára,
bezplatne. Pravda, ide o obec 38 kilometrov vzdialenú od Bratislavy, kde ete
nezabudli myslie na ¾udí.
Nieko¾ko zúfalých obèanov mi volalo vo
veci vyplòovania samotného tlaèiva, nad
ktorým vraj presedeli aj pol dòa a napriek
tomu sa nevedia vysomári. Nu, asi
by som zaèiatkom tretieho tisícroèia, v
èase poèítaèov a internetu, chcela prive¾a, aby dané tlaèivá vyplnil poèítaè na

obecnom úrade. Opä som presvedèená,
e za rozumný manipulaèný poplatok by
nikto nenamietal. A ako by to mohlo
vyzera? Pota by mi doruèila vopred
vyplnený formulár, povedzme, do stanoveného termínu zaèiatkom januára. ja by
som si ho skontrolovala, ak nenastali
iadne zmeny oproti predchádzajúcemu
roku, pripojila svoj podpis, zaplatila (tie
vopred vyplnenú) potovú poukáku na
asi 20 korún a hotovo.
Napríklad ná staromestský úrad by na
tom musel zarobi: nemusel by na dva
mesiace vyèleni pracovníka èi dvoch
iba na dane z nehnute¾nosti a obyèajné
potovné je menej ako 20 korún.
Nu, èo ete doda? Zbytoène si navzájom saujeme ivot tým, e veci buï
nedomyslíme alebo vyhlásime spolu s
kedysi najkrajím archanjelom Luciferom ono známe Non serviam - nebudem
slúi. Ak si orgány a organizácie, ktoré
sa zaoberajú slubami, neuvedomia vèas
svoju koncovku, teda spotrebite¾a, zákazníka, obèana, môu tie skonèi v pekle.
Marta Èerná, Fórum spotrebite¾ov

Nová výstavba
Devín zásadne
ovplyvní

4

LIST CITATE¼A
Pred pár dòami som sa doèítal v Bratislavských novinách o chystanej výstavbe v lokalite Záhradky v Devíne. Ide o
výraznú výstavbu, kde majú by byty
pre viac ako 1000 nových obyvate¾ov
zväèa v tvorpodlaných bytovkách.
Vznikne tu teda sídlisko, mono pre
niekoho pekné, ale sídlisko. Devín sa
dosia¾ sídliskovej výstavbe a panelákom ubránil mono paradoxne aj
vïaka ostnatým drôtom, za ktorými
sme desiatky rokov ili.
Takýto ve¾ký projekt celkom zásadne
ovplyvní terají Devín. Pred jeho schválením by teda malo by jasné stanovisko
obyvate¾ov miestnej èasti Devín, tí by
mali by informovaní a majú iste právo
vyjadri sa k chystanému projektu.
Samotní Devínèania sa vak o celej veci
doèítali a v Bratislavských novinách.
Devín je nesporne svojimi kultúrnymi a
prírodnými fenoménmi mimoriadna lokalita z celoslovenského a hádam aj stredoeurópskeho poh¾adu. Zamysleli sme sa
dostatoène, èi sa chystaná výstavba hodí
do Devína? Chceme tu ma sídliská,
novodobé barokové paláce, zastava
vetky vo¾né plochy, zdvojnásobi skokom poèet obyvate¾ov? Alebo sa prikloníme k inej alternatíve, budeme Devín
postupne skrálova citlivou architektúrou, modernizova, mierne zväèova, a
zistíme, aké je optimálne rieenie? Musíme sa rozhodnú, vzia na seba zodpovednos. To, èo sa tu teraz chystá, bude v
prípade realizácie iste na sto rokov. Také
rozhodnutie netreba urobi rýchlo.
Som presvedèený, e okrem obyvate¾ov
Devína sa na názor treba pýta odborníkov, nezávislých profesionálov. Hrdíme sa
predsa kvalitou naich ¾udí, tak teda vyuime ten potenciál vzdelaných historikov,
architektov, prírodovedcov, sociológov a
ïalích, z ktorých mnohí pochodili svet.
Chvalabohu, máme samosprávu, tak sa
teda spravujme! Rozhodnime sa, èi sa
pokúsime rozumne vyuíva peniaze,
alebo sa necháme nimi ovláda. Kto
bude pánom a kto sluhom? Ktorú cestu si
zvolíme?
Martin Chovan, Devín

V meste je málo
výletných miest
LIST ÈITATE¼A
Chcela by som reagova na vyhlásenie
jedného úradníka bratislavského
magistrátu, e Bratislava je mesto so
starnúcou populáciou, a preto je nutná
masívna výstavba nových obytných
komplexov.
U v terajej dobe je povolená masívna
výstavba na území mesta, obytné komplexy sú doslova vtesnávané na kadý vo¾ný
kúsoèek zelene a vytvárajú z celej zóny
nechutné sivé celky bez zelene a nedajboe nejakých detských ihrísk. Kde sa asi
budú relaxova tie masy nových obyvate¾ov, zjavne nikoho nezaujíma. V meste a
okolí je nedostatok výletných miest, tie,
ktoré sú, absolútne nestaèia uspokoji
vetkých. Za vetky príklady staèí Koliba,
kde sa poèas pekného víkendu vytvárajú
kolóny áut, ktoré musí riadi polícia. Asi
bude najlepie, keï sa my rozumní pobalíme a vysahujeme sa do okolitých miest
a obcí a ponecháme túto vytvárajúcu sa
sivú betónovo-sklenú dung¾u úradníkom, aby sa naïalej riadili presviedèaním
stavbárskej lobby a dusili sa v smogových
výparoch nezvládnutej bratislavskej premávky.
Martina K., Bratislava
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Ponúkame Prípravy výstavby elektrièkovej trate
vo¾né pracovné miesto
praktického lekára
v Bratislave.
( 02/4055 7714

EEG- biofeedback
PRE DETI: poruchy uèenia, nepozornos,

hyperaktivita

PRE DOSPELÝCH: zmierni stres, migrény, nespavos, zvýi výkon
www.i-psychologia.sk

0910 922 282

Licencovaný obchodník s cennými papiermi
CYRRUS, a. s., Brno Vás pozýva
na bezplatný informaèný seminár
Ako zarába na obchode s akciami,
ktorý sa koná v hoteli Dukla, Dulovo nám. 1,
16. 3. 2005 o 1700 hod.
Prihláky a informácie na www.cyrrus.cz
alebo na tel.: 00420 538 705 711

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

z Petralky do centra pokroèili ïalej
BRATISLAVA
Projekt prepojenia Petralky s centrom
mesta, ktorý je prvou etapou budúceho
nového nosného systému mestskej hromadnej dopravy, nadobúda konkrétnejie kontúry. Zámer u posudzujú na
magistráte.
Cie¾om stavby trate je vytvori prepojenie Petralky ko¾ajovou dopravou z
lokality Janíkov dvor v koridore Jantárovej cesty s prechodom cez zrekontruovaný Starý most na afárikovo námestie.
Zámer ráta s tromi variantmi výkového
vedenia trasy nosného systému MHD v
úseku od Janíkovho dvora po Bosákovu
ulicu, v zostávajúcej èasti trasy je výkové vedenie rieené v jednom variante. Tri
varianty navrhujú vedenie trate po estakádach, po povrchu alebo polozapustené
v zemi. Prvý variant ráta s vedením trate
v úseku medzi zastávkou Janíkov dvor a
zastávkou Einsteinova na estakáde, v
úseku od zastávky Einsteinova po breh
Dunaja má by vedená ako povrchová v
uliènom priestore Jantárovej cesty, od
Starého mosta po koniec úseku v kriovatke Jesenského - túrova tra má vies
po povrchu. Druhý variant ráta s tým, e
trasa povedie v celej svojej dåke po
povrchu, tretí ráta s jej èiastoèným zapustením pod úroveò terénu v úseku Janíkov dvor - Bosákova. Rozdiely sú aj v
cenách: estakádový variant by stál
vye 8,5 miliardy korún, povrchový asi
7,7 miliardy a polozapustený vye 7,7
miliardy korún. Nároènou èasou stavby
bude vybudovanie estakády ponad Einsteinovu ulicu, dia¾nicu, Èernyevského
ulicu a eleznicu, kde sa ráta aj s vybudovaním zastávky, na ktorú má by prístup zabezpeèený výahmi.
Pokia¾ ide o Starý most, v súèasnosti
nespåòa podmienky na to, aby na òom
mohla by dvojko¾ajná elektrièková tra,

preto bude zrekontruovaný, prièom sa
zvýia piliere, aby vyhovoval aj poiadavkám lodnej dopravy. Bude tu aj cyklistická lávka a chodník so írkou tri metre.
Projekt rekontrukcie ráta s dvoma alternatívami, odliujúcimi sa najmä mierou
pouitia nových kontrukèných prvkov a
írkou mosta po skonèení obnovy.
Výh¾adovo má by tra prevádzkovaná
ako elektrièková rýchlodráha. Výstavba je

naplánovaná na roky 2006 - 2008, pravda,
tento termín treba bra s rezervou. Tra z
Petralky do centra je iba prvou stavbou
budúcej siete nosného dopravného systému, ktorý by mali tvori dve radiálne
trasy: trasa A - Predmestie (Raèa) - Dúbravèice (Dúbravka) a trasa B - Janíkov
dvor - Ruinov. Prvou etapou je úsek Janíkov dvor - Trnavské mýto.
(juh)
VIZUALIZÁCIA - Dopravoprojekt

Aká bude trasa z Petralky do centra
BRATISLAVA
Na novej elektrièkovej trati z Petralky do centra mesta, ktorú naprojektovala akciová spoloènos Dopravoprojekt Bratislava, je navrhnutých desa
zastávok (staníc).
Koneènou zastávkou má by zastávka
Janíkov dvor, situovaná june od
Panónskej cesty. Nasledova by mala
zastávka Lúky - Juh, umiestnená medzi
sídliskami Lúky V a Lúky VII. Ïalou v
poradí by mala by zastávka Dradiak,
ktorá je navrhnutá západne od sídliska
Lúky III medzi týmto sídliskom a ohybom Chorvátskeho ramena. Zastávka
Lúky - Sever sa má nachádza v lokalite medzi sídliskom Lúky VI june od
kriovatky Jantárovej cesty s Kutlíkovou ulicou. Potom nasleduje zastávka

Háje - Sever, ktorá by mala by v priestore kriovatky Rusovskej cesty s Chorvátskym ramenom východne od Jungmannovej ulice. Zastávka Bosákova by
mala by v priestore kriovatky Bosákova - Farského Jantárová. Zastávka
Einsteinova je navrhnutá na mostnom
objekte ponad Einsteinovu ulicu a mala
by plni funkciu dopravného uzla aj pre
eleznicu a prímestskú autobusovú
dopravu. Zastávka Viedenská na brehu
Dunaja má svojou polohou nadväzova
na promenádu. Poslednou na novom
úseku elektrièkovej trate je zastávka
túrova, ktorá má vzniknú rekontrukciou dnenej zastávky.
V Janíkovom dvore by malo by vybudované aj elektrièkové depo. Aj koniec
trate v Janíkovom dvore je navrhnutý v

troch variantoch. Predpokladá sa, e na
tejto trati by malo premáva 50 súprav
vozidiel (z toho dve sa rátajú ako záloné). Vozidlá by mali premáva v intervaloch 90 sekúnd a roène by mali najazdi
vye 3,3 milióna kilometrov. V projekte
sa mono doèíta aj presné èísla týkajúce
sa kapacity autobusov, ktoré sú pouívané na hromadnú dopravu z Petralky do
centra v súèasnosti, a kapacity elektrièkových súprav, ktoré ich majú v budúcnosti nahradi. Systém zaloený na elektrièkách je oèividne výkonnejí, nevraviac o iných výhodách, èi u ide o vplyv na
ivotné prostredie (zníenie emisií),
alebo o okolnos, e ko¾ajová tra je
segregovaná od cestnej dopravy, èo
umoní úsporu èasu a zníenie zaaenosti cestných komunikácií.
(juh)

Petralèania
chcú elektrièku
na estakádach

PETRALKA
Z troch variantov vedenia elektrièkovej
trasy Janíkov dvor - afárikovo námestie povauje mestská èas Bratislava Petralka za najlepí variant, ktorý
ráta s vedením trate na estakádach.
Návrh Dopravoprojektu navrhuje v
úseku od Janíkovho dvora po Bosákovu
ulicu vedenie trate v troch variantoch. Z
rokovania petralských poslancov na
zasadnutí miestneho zastupite¾stva, ktoré
sa konalo minulý týdeò, vyplynulo, e
mestská èas nesúhlasí s povrchovým
(úrovòovým) a ani polozapusteným
variantom rieenia trate. Pod¾a mestskej
èasti by mimoúrovòové kríenia komunikácií s elektrièkovou traou, ktoré sú
navrhované ako nadjazdy, znehodnotili
priestor a znemonili jeho ïaliu urbanizáciu. Tra by stala ïalou bariérou
medzi obytnými súbormi. Petralka je
u teraz oddelená napríklad od Sadu
Janka Krá¾a dia¾nicou vedúcou v
súbenom smere s Dunajom a nesúhlasí
s tým, aby ju tra rozdelila na ïalie
menie bloky.
Estakádový variant, ktorý sa najviac
pozdáva mestskej èasti, ráta s estakádou
dlhou bezmála tyroch kilometrov. Tento
variant minimalizuje zaaenie ivotného prostredia poèas výstavby, mimoúrovòové kríenia je moné realizova
prebudovaním jestvujúcich komunikácií
v menom rozsahu ako pri ostatných
dvoch variantoch. Alternatívou pre Petralku by mohlo by overenie úrovòového vedenia trasy s úrovòovým kríením
prieènych komunikácií (teda nie nadjazdmi) s riadením dopravy cestnou svetelnou signalizáciou.
Ïalou zásadnou pripomienkou mestskej èasti je potreba dobudovania Jantárovej cesty, bez ktorého by vnútrosídliskové obsluné komunikácie ostali neúmerne zaaené, èo je u nieko¾ko
rokov predmetom kritiky miestnej
samosprávy i obyvate¾ov. Realizácia
nosného systému tie vyvoláva otázky
reorganizácie jestvujúcej mestskej hromadnej dopravy, èi u ide o zmenu trasovania liniek autobusov, ale aj iné variantné rieenie doplnkovej dopravy.
Petralka podmieòuje rieenie doplnkovej dopravy ako trolejbusovej spracovaním ekonomickej túdie, ktorá by jednoznaène overila jej výhodnos oproti
autobusovej doprave.
(juh)

Predáme prenosné odlievané
betónové garáe
so eleznými dverami.
Rozloha: 14 m 2, poèet: 4 ks.
Potrebné zabezpeèi odvoz.
Pri hromadnom odbere z¾ava!

Kontakt: 4926 6201, od 800 - 1600

tel.: 02/ 57 10 39 04
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4 roky, akontácia 50 %, vrátane havarijneho poistenia
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1.1 benzín
2 x airbag, imobilizér
posilovaã riadenia
palubn˘ poãítaã
centrálne uzamykanie
v˘‰kovo nastaviteºné sedadlo a volant
metalíza, delené zadné sedadlo

marca v nov˘ch priestoroch

na Panónskej ceste!

Motor Partner, s. r. o., Raãianska 184, 831 05 Bratislava, Tel./Fax: 02/4488 5006, 4488 5034, e-mail: predaj@motorpartner.sk, www.motorpartner.sk
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VEPOS má podozrenie, èi obavy o zeleò
nie sú spojené s jeho verejnou súaou
AD: ÚDRBA VEREJNEJ ZELENE
SA MUSÍ ZMENI
Neveril som vlastným oèiam, keï som
si preèítal èlánok pod názvom Údrba mestskej zelene sa musí zmeni
uverejnený v Bratislavských novinách
27. 1. 2005, v ktorom sa, skupina tyroch odborníkov vyjadruje k stavu
mestskej zelene v Bratislave.
Tak ako to u u nás býva zvykom, skupinka aj keï odborná, nechce by
menovaná. No èo u s nimi. V úvode s
nostalgiou spomínajú na bývalé èasy, ako
bolo vtedy dobre, a ako Bratislava prekvitala v záplave kvetinových záhonov.
Aj ja som si s nostalgiou povzdychol, no
staré èasy sa u nevrátia. Naastie.
Rokmi sa ukázalo, e decentralizácia
odstránila monopoly, akým bol ZARES a
ïalie mamutie organizácie, a svoje
miesto si zaslúene obhájili malé, ivotaschopné organizácie verejnoprospených
sluieb. Samozrejme, je ve¾mi dehone-

stujúce, keï je staromestský VEPOS
oznaèený za organizáciu, ktorá je schopná zabezpeèi tak akurát èistenie komunikácií a údrbu verejných WC.
VEPOS poskytuje komplexné verejnoprospené sluby v rozsahu, ktorý je
daný zriaïovacou listinou a pod¾a poiadaviek miestneho zastupite¾stva Bratislava - Staré Mesto. Samozrejme, stav
vykonávaných prác je závislý od disponibilných finanèných prostriedkov. A
ako vetci vieme, financií nie je nikdy
to¾ko, aby sme pokryli vetky potreby. Je
naivné si myslie, e v celomestských
podmienkach pri permanentnom nedostatku peòazí môe by úspený nový
ZARES a niè na tomto nezmení ani
fakt, e na magistráte zaène pracova
mestská záhradníèka. Je to pre mòa
osobne novinka, nikdy som o tejto funkcii niè nepoèul.
Znovu a znovu èítam èlánok a èosi mi
hovorí, e skupinka nie je taká nevin-

ná, ako sa na prvý poh¾ad zdá. Odborníci sú ve¾mi dobre informovaní o
verejnej súai, ktorú organizuje VEPOS
na údrbu zelene a potom tu vzniká
dôvodné podozrenie, èi tie obavy o budúcnos zelene v mestskej èasti nie sú
spojené s takými prízemnými pohnútkami, ako je ovplyvòovanie verejnosti, prípadne získanie nenáleitej výhody v
súai práve takýmto spôsobom. Kým sa
skupinka odborníkov sama neodhalí,
moje podozrenie bude oprávnené.
Na záver chcem ubezpeèi verejnos, e
v budúcnosti sa o zeleò budú stara
odborníci, ktorí rozoznajú topo¾ od
kukurice. Osobne sa teím na jar a leto,
keï v parkoch Starého Mesta znovu rozkvitnú letnièky a dvojroèky a hlavne
Hviezdoslavovo námestie bude plné rozkvitnutých tulipánov, ktoré mestskej
èasti Bratislava - Staré Mesto darovalo
holandské ve¾vyslanectvo. Jozef Cepek
riadite¾ VEPOS, Staré Mesto

Pri súai VEPOS-u bol poruený zákon
STARÉ MESTO
Pri verejnej súai na údrbu zelene v
Starom Meste, ktorú organizoval podnik mestskej èasti Bratislava - Staré
Mesto VEPOS, bol poruený zákon o
verejnom obstarávaní.
V redakcii máme k dispozícii dokumenty potvrdzujúce skutoènos, e Úrad pre
verejné obstarávanie prvé kolo uvedenej
súae nariadil VEPOS-u zrui. Úrad
pre verejné obstarávanie vo svojom rozhodnutí z 3. decembra minulého roku
kontatuje, e komisia na vyhodnotenie
ponúk (zloená z pracovníkov VEPOS-u
vrátane jeho riadite¾a Jozefa Cepeka)
nedostatoène posúdila splnenie podmienok úèasti a poiadaviek obstarávate¾a
uvedených v oznámení o vyhlásení
metódy verejného obstarávania. Tým
umonila, aby do vyhodnocovacieho
procesu bola zaradená ponuka uchádzaèa, ktorá mala by vylúèená pre nesplnenie podmienok úèasti v zmysle zákona o
verejnom obstarávaní. Pod¾a Úradu pre
verejné obstarávanie týmto postupom
dolo k porueniu troch paragrafov zákona o verejnom obstarávaní.

J. Cepek vo svojom vyjadrení, ktoré zverejòujeme na inom mieste, túto okolnos
nespomenul. Rovnako nevysvetlil, preèo
VEPOS v podmienkach súae zverejnených vo Vestníku verejného obstarávania
uviedol, e poskytnutie sluby nie je
vyhradené pre urèitú profesiu a u osôb
zodpovedných za plnenie zmluvy sa
nevyaduje nijaká odborná kvalifikácia.
O tejto skutoènosti sme informovali na
stránkach naich novín, prièom sme citovali odborníka, pod¾a ktorého sa tak o
zeleò môu stara aj ¾udia, ktorí nerozoznajú topo¾ od kukurice.
Riadite¾ VEPOS-u Jozef Cepek slová
odborníka nevyvracia, namiesto toho
vyslovuje podozrenia, e za obavami
odborníkov o mestskú zeleò prezentovanými na stránkach Bratislavských novín
sa skrýva zámer ovplyvòova súa, prípadne získa takýmto spôsobom nenáleitú výhodu. Ako vak dokazuje spomenuté rozhodnutie Úradu pre verejné
obstarávanie, súa ovplyvnil samotný
VEPOS. U preto bude iaduce ve¾mi
pozorne sledova, èo sa bude dia v ïalej súai.

Odborníci, ktorí poukázali na stav zelene
v meste, sa nechcú skrýva v anonymite.
Ich mená zverejníme v ïalom èísle. A
ete èosi: Tvrdenia J. Cepeka v prípade
tulipánov, ktoré mestskej èasti Bratislava
- Staré Mesto darovalo holandské ve¾vyslanectvo, sú nepresné. Tulipány, ktoré
majú rozkvitnú na Hviezdoslavovom
námestí, toti holandské ve¾vyslanectvo
darovalo mestu Bratislava, nie mestskej
èasti Staré Mesto. Holanïania darovali
cibu¾ky tulipánov samosprávam vetkých desiatich nových hlavných miest
Európskej únie.
Podstatné je, e bol poruený zákon.
Poruovate¾om je podnik VEPOS
patriaci pod mestskú èas Bratislava Staré Mesto, ktorej starostom je Peter
Èiernik. Po kauze sporného systému
poplatkov za detské jasle, pri ktorej
mestská èas èelila podozreniu z poruenia zákona o ochrane osobných údajov (o tom sme na stránkach naich
novín informovali vlani) je tu ïalí prípad, ktorý vrhá zlé svetlo na Staré
Mesto, tentoraz pre poruenie zákona o
verejnom obstarávaní.
(juh)
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Záhony kvetín
chýbajú asi prvý
raz od vojny

BRATISLAVA
Èlánok s titulkom Údrba mestskej
zelene sa musí zmeni, ktorý sme zverejnili v BN 2/2005, zaujal aj ïalieho
odborníka - Milana Kuèeru, ktorý
vye 30 rokov pracoval ako výrobný
námestník ZARES-u.
Ako nám napísal, ete v roku 1959 vznikol pri podniku ZAES Komplexný
sadovnícky útvar, ktorý zaèal na profesionálnej úrovni zaklada zelené plochy
od projekcie cez realizáciu a po údrbu.
V tom èase bolo v Bratislave 145 hektárov verejnej zelene. V podniku pracovalo v tom èase okolo 30 mladých ambicióznych záhradníckych ininierov, ktorí
odvádzali kvalitnú prácu od vypestovania
drevín a po ich výsadbu, píe M. Kuèera. Táto èinnos bola ve¾mi úspená a
Bratislava v tom èase bola vzorom pre
celú republiku. Pod¾a náho vzoru vznikali podobné útvary v Brne, Prahe, Koiciach, Banskej Bystrici, Havíøove.
Ako pripomenul, Bratislava sa dostala do
povedomia Európy najviac cez majstrovské súae v krasokorèu¾ovaní v portovej
hale patriacej tie do správy podniku
ZARES, vyzdobenej takým spôsobom,
aký sa dovtedy v takej miere nikde nerealizoval, a výstavou kvetov FLÓRA Bratislava. Poèas svojej existencie ZARES zrekontruoval Medickú záhradu, ako aj jeden z
prvých verejných parkov v Európe - Sad
J. Krá¾a (zaloený v rokoch 1775-76). Sad
J. Krá¾a bol komplexne vyrieený, pokia¾
ide o vybavenos - bol tu vybudovaný
objekt pre údrbu s malým espressom, v
ktorom je dnes erotický salón.
Podnik ZARES zanikol aj za výdatnej
pomoci vtedajieho magistrátu, uviedol
M. Kuèera. Pod¾a neho v tom èase u
bolo v Bratislave 550 hektárov verejnej
zelene, ktorá bola ve¾mi dobre udriavaná. Pripomenul nezabudnute¾né výsadby
kvetín na Trnavskej a Koickej ulici, v
Parku kultúry a oddychu èi na nábreí zo
100-tisíc tulipánov. Bratislava bola pod¾a
neho mestom kvetov, na èom mala zásluhu aj dnes u zaniknutá organizácia Správa mestskej zelene.
Dnes, keï v Bratislave nie sú vysadené
kvetinové záhony mono prvý raz od
druhej svetovej vojny, si zodpovední ani
neuvedomujú, aký dojem to zanechá u
návtevníkov Bratislavy poèas turistickej
sezóny, upozornil M. Kuèera. Vzh¾adom na to, e sa v Bratislave za posledných 15 rokov niè pozitívne neudialo,
okrem rekontrukcie záhrady pri sídle
prezidenta, o ktorú sa nevieme primerane
postara, je potrebné, aby sa touto situáciou zaoberalo mestské zastupite¾stvo a
magistrát. V opaènom prípade sa starostlivos o zeleò stane iba predmetom pekulácií s kapacitami a finanènými
prostriedkami a uplatòovaním osobných
záujmov. Preto je zmena starostlivosti o
zeleò v meste ve¾mi aktuálna.
(juh)
MERIDIAN

Kurzy angliètiny

ü Veobecná AJ/ semestrálne
ü Oivte si vedomosti v rýchlokurze
ü Výuèba AJ vo firmách
Informácie: kurzy@meridian.sk
Teíme sa na Vás: Tel: 0905/835 923

POSKYTUJEME
PÔIÈKY

od 10 000 do 300 000 Sk
Aj pre podnikate¾ov a ivnostníkov
Tel.: 0907 061 078
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KÚPIM STAROITNOSTI
nábytok, hodiny, porcelán, staré
obrazy a od význ. slov. autorov.
Platím okamite.

Tel.: 032/6528 492, 0905 409 972
Email: antik1@stonline.sk
Adr.: P.O.BOX 3, 913 11 Trenè. Stankovce

Medzinárodná a. s. h¾adá
schopných samostatných
spolupracovníkov
v oblasti marketingu
s orientáciou na riadiace pozície.

MOTIVÁCIA - TRÉNING - ÚSPECH
Kontakt: 0903 210 666

Zabuchnuté, zamknuté
dodávka, montá, nonstop servis

ZÁMKY

predám starí trezor
www.mirtan.sk
0904 988 220

tel./fax: 5292 0069
0905 310 069

KAM PO SKONÈENÍ Z?

Zdruená stredná kola chemická,
Raèianska 78, 836 02 Bratislava
prijme v kolskom roku 2005/2006 120 iakov
deviatych roèníkov do tudijných odborov:

chémia so zameraniami biotechnológia a farmakológia, chemická informatika, technické a informatické
sluby v chémii, ochrana a tvorba ivotného prostredia
túdium je 4-roèné a konèí maturitnou skúkou
PRIPRAVUJEME NOVÉ TUDIJNÉ ODBORY
INFO: www.chemiraba.sk, tel. è. 02/4425 8042,
vae otázky na spsch@chemiraba.sk

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

ANGLICKY

KVALITNE A ZA ROZUMNÚ CENU
MEDITERIAN - JAZYKOVÁ KOLA
otvára KURZY ANGLICKÉHO JAZYKA
od 28. februára

n pre deti a dospelých v malých skupinkách
n výuèba vo firmách
n príprava na maturity z AJ
n príprava na prijímaèky na S z AJ
n moderná forma výuèby
n kvalifikovaní slovenskí a zahranièní lektori
n ceny kurzov u od 3300,- Sk/tvrrok
30
00
00
00
n zápis denne 8 -12 a 16 -18

Angliètina u nás,
rados a úspech pre vás!

MEDITERIAN, Parková 45 - Prievoz, BA
Tel.: 0902 877 779, 02/4342 8373
medit@centrum.sk
www.mediterian.sk

Obnova hradu Devín pokraèuje, vyiada
si obmedzenia pohybu jeho návtevníkov
DEVÍN
Aj v tomto roku má pokraèova obnova areálu národnej kultúrnej pamiatky
Devín - Slovanské hradisko. Do roku
2008 si vyiada celkove 134 miliónov
korún, z toho vye 104 miliónov je z
rozpoètu mesta.
Vlani bolo zo tátneho rozpoètu poskytnutých sedem miliónov korún na realizáciu stavebných prác na obnove stredného
hradu a dolného hradu. Na strednom
hrade sa práce zaèali v septembri, prièom
musel by obmedzený prístup návtevníkov na horný hrad a ku Garajovskému
palácu na strednom hrade. Èiastoèné
obmedzenia pohybu návtevníkov budú
trva aj v tomto roku. Rozpoètový náklad
obnovy stredného hradu je 12 miliónov
korún. Na dolnom hrade u bola vykonaná sanácia streného pláa prekrytia rímskej stavby zo 4. storoèia. Bola dokonèená aj projektová príprava pre budovu
správy hradu, ktorá má by vybudovaná

na dolnom hrade v¾avo od vstupnej brány
do areálu ako komplex dvoch objektov
slúiacich na prevádzku a údrbu areálu.
Okrem pracovísk na prevádzku a údrbu
tu budú umiestnené aj depozity, archeologické pracovisko a sociálne zázemie. Ako
uviedol námestník primátora tefan Holèík, výstavba tejto budovy sa pravdepodobne zaène ete v tomto roku.
Takisto ete v tomto roku by mali by
ukonèené práce na definitívnej úprave
stredného nádvoria. Ide o dokonèenie
komunikaèného systému areálu, odvodnenie nádvoria a prezentáciu nálezov
archeologického výskumu lokality.
Pozornos sa sústreïuje aj na zachovalý
historický objekt tzv. koniarne, ktorý je
situovaný v juhovýchodnej èasti areálu a
je èiastoène zapustený do terénu. Jeho
rieenie umoòuje v òom vybudova
priestory na muzeálnu expozíciu s potrebným technickým a prevádzkovým zázemím. Na architektonické rieenie objektu

sa uskutoènila verejná súa, projektová
príprava ete nie je ukonèená. Zaèatie
prác sa predpokladá v roku 2007.
Naplánované je aj dobudovanie noèného
a slávnostného osvetlenia. Ide o noèné
osvetlenie okolo prístupových komunikácií, ktoré sa zaèalo budova v uplynulých rokoch, a slávnostné osvetlenie hradiska vyuívané pri mimoriadnych príleitostiach.
Existujú úvahy otvori bránu vo východnej èasti areálu, èo by umonilo prístup
návtevníkov z junej strany. Upravený
bude jestvujúci chodník k bráne i samotná
brána. Uvauje sa aj o tom, e po dokonèení archeologického prieskumu, ktorý sa
priebene koná, by sa pripravila prezentácia najvýznamnejích nových nálezov a
obnovila by sa niektoré u v minulosti
prezentované historické objekty. Pokraèova má aj monitorovanie exponovaných
prasklín na kamennom podloí horného
hradu - skalného brala.
(juh)

Sanatóriu pre deti s poruchami zraku
hrozí zánik, pomôc by mohli sponzori
BRATISLAVA
Sanatóriu pre deti s poruchami zraku,
ktoré patrí pod Polikliniku na Tehelnej
ulici, hrozí zánik. Je stratové, náklady
na jeho prevádzku boli vlani zhruba o
milión korún vyie ako príjmy od
poisovní.
Poliklinika na Tehelnej spadá pod Fond
národného majetku. Pod¾a hovorkyne
fondu Tatjany Lesajovej sú monosti rieenia situácie rôzne. Do úvahy prichádzajú
sponzori, prípadne rodièia detí, ktoré sanatórium navtevujú, uviedla. Medzièasom
sa uskutoènilo stretnutie s rodièmi týchto
detí, ktorí sa rozhodli, e odvedú pre sanatórium dve percentá z dane prostredníctvom Humanitnej nadácie zdravotne postihnutých, ktorá sídli priamo v Poli-

klinike na Tehelnej. Prispie vak môu aj
ïalí záujemcovia. Ïalí osud sanatória,
proti zrueniu ktorého rodièia protestujú,
by sa mal vyjasni do konca februára.
Pod Fond národného majetku spadá aj
Poliklinika na Ruinovskej ulici, kde pred
èasom prestala fungova pohotovostná
sluba. Problém pohotovosti na ruinovskej poliklinike sa medzièasom vyrieil opä funguje a obyvatelia Vrakune, Ruinova èi Podunajských Biskupíc u nemusia s akútnymi stavmi chodi cez pol
mesta. Pod¾a T. Lesajovej pohotovos
neprevádzkuje samotná poliklinika, ktorá
nezískala oprávnenie, ale subjekt, ktorý
doèasne prevádzkoval pohotovostnú
slubu v priestoroch na Mýtnej ulici (s
týmito priestormi bola nespokojnos).

Súèasné postavenie oboch polikliník je
zaloené na tom, e Fond národného
majetku, ktorý sám nemôe poskytova
zdravotnícke sluby, zaloil akciové
spoloènosti a tie to robia za neho. Pod¾a
T. Lesajovej sa toto rieenie zvolilo
výluène v záujme zachovania zdravotnej starostlivosti pre obyvate¾stvo.
Situácia v oboch poliklinikách sa stabilizuje, postupne sa získavajú vetky
potrebné oprávnenia a súhlasy na èinnos, uviedla.
Fond národného majetku plánuje polikliniky na Tehelnej a na Ruinovskej ulici
perspektívne preda. Termín, kedy sa tak
stane, zatia¾ nie je známy, isté je len to,
e sa tak stane prostredníctvom riadnych
tendrov.
(lau)

Pitná voda nie je vdy vhodná pre dojèatá
BRATISLAVA
Bratislavská Ekoporadòa ivica sa na
základe iadostí viacerých Bratislavèanov rozhodla overi, èi je bratislavská
pitná voda vhodná pre dojèiace matky
a dojèatá.
Výskum ukázal, e Bratislavská vodárenská spoloènos, ako dodávate¾ pitnej
vody v Bratislave, nemôe z h¾adiska
obsahu dusiènanov vo vode garantova,
e pitná voda je vhodná pre dojèiace
matky a dojèatá. Norma obsahu dusiènanov v pitnej vode pre dojèatá je 15 mg/l.
Napriek tomu, e obsah dusiènanov v
bratislavskej vode sa poèas väèiny roka
pohybuje okolo 11 mg/l, vyskytujú sa

Chevrolet Kalos hatchback od 269 900 Sk, plus ďalšia
zľava 30 000 Sk pri využití leasingovej ponuky
Kalos Prémia.

mesiace v roku (poèas ktorých dochádza
k zníeniu hladiny podzemných vôd),
keï je tento obsah vyí, ako je prípustná
norma pre dojèatá a nie je moné ho regulova. Preto sa nedá spo¾ahlivo garantova vhodnos bratislavskej pitnej vody
pre dojèatá.
Èo sa týka normy obsahu dusiènanov pre
dospelých ¾udí, tá predstavuje 50 mg/l. Z
tohto h¾adiska, ako aj z h¾adiska ostatných parametrov, je bratislavská pitná
voda èerpaná z håbok itného ostrova
jednou z najkvalitnejích na Slovensku, a
preto je ve¾mi vhodná na pitie pre vetky
vekové kategórie, okrem u spomenutých
dojèiat a dojèiacich matiek. Pokia¾ nieko-

mu prekáa príchu chlóru vo vode z
vodovodu, treba ju necha napustenú v
pohári asi 2 a 3 minúty odstá. Za ten èas
chlór spo¾ahlivo vyprchá.
Uprednostnením pitia kvalitnej vody z
vodovodu sa dajú uetri peniaze za kúpu
balených stolových vôd, ktoré sa svojím
obsahom èasto podobajú tej z vodovodu,
ale navye predís aj vzniku ve¾kého
mnostva odpadu z plastových flia. Vo
Viedni, ktorá má tie kvalitnú pitnú vodu,
funguje projekt propagujúci medzi obyvate¾mi pitie vody z vodovodu ako
náhradu za nákup stolových vôd, èím sa
predchádza vzniku ve¾kého objemu plastového odpadu.
Ivana Jaová

Chevrolet Kalos so zľavou až 50 000,- Sk
Uštipni ma, či sa mi nesníva?
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Na Vysokej
otvorili prvú
ekoporadòu
STARÉ MESTO
trnásteho februára slávnostne otvorili prvú slovenskú ekoporadòu. Sídli na
Vysokej ulici 18, zaloila a prevádzkuje nezisková mimovládna organizácia
Ekoporadòa ivica.
Nová ekoporadòa bude zameraná na bezplatné poskytovanie informácii z oblasti
zdravia a ochrany ivotného prostredia.
Zabezpeèí ¾uïom prístup k mnostvu
aktuálnych informácií týkajúcich sa
ivotného prostredia, od jednoduchých
rád týkajúcich sa napríklad etrenia energie a vody v domácnosti, a po informácie o firmách poskytujúcich rôzne environmentálne sluby (recyklácia odpadu,
predaj bioproduktov, montá solárnych
systémov a iné).
Ekoporadòa ivica je pre verejnos otvorená kadý pracovný deò od 14. do 18.
hodiny. Obèania môu svoje otázky z
oblasti ivotného prostredia klás aj
prostredníctvom ekolinky 02/5296 2929
alebo e-mailom na adresu ekoporadna@zivica.sk Ekoporadòa prevádzkuje
aj vlastnú internetovú stránku s online
poradenstvom www.ekoporadna.sk
Súèasou ekoporadne je aj Ekoobchod
ivica, v ktorom môu ¾udia nájs výrobky z certifikovaného ekologického po¾nohospodárstva. Vetok zisk z ekoobchodu
je venovaný na rozvoj environmentálnej
výchovy na Slovensku.
(brn)

Vznikla poradòa
aj pre rodièov
BRATISLAVA
Rodièia a deti je názov novej neziskovej organizácie zameranej na poskytovanie bezplatného odborného poradenstva pre rodièov, ktorí preívajú
krízu s demi.
S praktickou èinnosou chce poradòa
zaèa od 1. marca a fungova budú kadý
deò okrem nedele od 14. do 20. hodiny.
Sociálny pracovník, pedagóg, vychovávate¾, psychológ a psychiater budú v tomto
èase poskytova telefonické odborné rady,
ktoré rodièom pomôu zorientova sa v
zloitej situácii s demi. Nezisková organizácia má pripravené aj ïalie aktivity,
ktoré v prípade dostatoèného záujmu
zaradí do svojej èinnosti. Ide o pravidelné
schôdzky rodièov a detí v rolových hrách,
besedy rodièov s poskytovate¾mi sluieb
èi organizovanie prednáok v kolách na
aktuálne témy pod¾a peciálnej objednávky. Okrem toho poskytuje za poplatok 100
korún na hodinu aj postráenie detí v èase
núdze rodiny v kritickej situácii. Kontaktné telefónne èísla na organizáciu Rodièia
a deti sú: 02/5292 1746, 0905 403 065 a
0903 829 119.
(brn)

Chevrolet Kalos sedan od 304 900,-Sk, plus ďalšia
zľava 30 000 Sk pri využití leasingovej ponuky
Kalos Prémia

Vaše oči naozaj neklamú!

Kalos
Kalos SE plus vo výbave: posilňovač riadenia,elektrické sťahovanie predných okien,tónované sklá,
delené zadné sedadlá, výškovo nastaviteľný volant, centrálne uzamykanie s diaľkovým ovládaním,
airbag, 14”disky kolies., rádio s CD prehrávačom dostanete za 295 900 Sk, plus ďalšia zľava pri
30 000 Sk využití leasingovej ponuky Kalos prémia. Vaše oči naozaj neklamú!
Kalos emisie CO2: 159 - 175 g/km, priemerná spotreba paliva: 6,6 - 7,5l/100km

Fancar, spol. s r.

Tomášikova 28, 821 01 Bratislava
tel.: 02/482 72 282, 482 72 311,
o.
fax: 02/482 72 212,
e-mail: predaj@fancar.sk, www.fancar.sk
Chevrolet infolinka: 0800 102 702, www.chevroletsk.com
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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 7946,- 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

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

OPATROVANIE DETÍ

v domácnostiach v Bratislave

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

Vaa spokojnos - ná úspech

SOLL IN s.r.o., Údernicka 5, 851 01 Bratislava

www.sollin.sk, office: 02/63838235,
0915 795 402, 0915 795 411,

Z naej ponuky vyberáme:
1,35 mil.
1i, P. Horova, HU, 47m2, 11/12, èiast. rek.
1,61 mil.
1i., Svidnícka, HU, 46 m2, 1/7, kom. rek.
2
1,60 mil.
1,5i., ancová, HU, 52 m , zv pr., èiast. rek.
1,75 mil.
2i, Ondrejovova, HU, 50 m2, zv.pr/3, pôv. st.
1,75 mil.
2i, Exnárova, Hot., 54 m2, 2/7, 2xlog., pôv. st.
2,05 mil.
2i. Dulovo nam., HU, 60 m2, 4/4, èiast. rek, balk.
2,9 mil.
2i, Miletièova, HU, 80 m2, 3/5, kom. rek.
2,05 mil.
2,5i, Rovníkova, HU, 70m2, 2/6 èiast. rek., log.
2
2,3 mil.
3i, am-Veterna, HU, 74 m , 3/4, kom. rek.
3,5 mil.
3i, Gercenova, HU, 84 m2, 3/5, novost.
2
2,5 mil.
3i, Krajinská, HU, zv.pr, 70 m , balk., pôv. st.
4,5 mil.
3i-M, Kvetna, HU, 117 m2, balk., novost.
2
3,27 mil.
3i, Záhradnícka, HU, 76m , 6/7 log., èiast.rek.
3,17 mil.
3i, Praská, HU, 85 m2, 1/5, bal., pôv.st.
2,65 mil.
3i., Palkovièova, HU, 70 m2, 6/12, kom. rek., log.
1,72 mil.
3i, PK-Svätoplukova, HU, 72m2, log., prer., bezbariér
2,85 mil.
3i, Párièkova, HU, 58 m2, 3/5, bal., kom.rek
3,05 mil.
4i, Púpavova, HU, 86 m2, 3/3, kom. rek., 2xlog
2
2,05 mil.
4i, Bohrova, HU, 83 m , 1/8, èiast. rek., bal.
2
3,55 mil.
4i-M, Saratovská, HU, 130 m , 5a6, 2xbal, pôv.
2
25 tis/mes+E
4i, Grosslingova, 110 m , 5/5, gar, kom. zar.
doh.
5i, Pukinova, HU, 198m2,2/3, kom.rek.
2
2,77 mil.
4i, J .Alexyho, HU, 98 m , 12/14, 2xlog., èiast. rek.
8,06 mil.
5i,-M, Björsonova, HU, 167 m2, 4/4, kom. rek
info v Rk
Novost, Slávièie údolie, HU, 2-5izb, 09/2005
4100 Sk/m2/rok
KP, Obchodná 110 m2, park.
9,0 mil. alebo 70 tis/mes.
RD-Devínska cesta, 3p, novost.
2,9 mil.
RD-amorín, 4i, 900 m2, pôv. st., gar.
2
3,15 mil.
5i, Nabìlkova, 90 m , pr/3, log., èiast. rek.
2
1,25 mil.
Chata-Senec jazero-70 m , ter, zahr. krb

V Bratislave bolo u v minulosti jedno
stretnutie vodcov svetových mocností
BRATISLAVA
Bratislava sa v týchto dòoch dostala
do pozornosti médií a verejnosti na
celom svete. Bratislavský summit
prezidentov Georga W. Busha a Vladimíra Putina aj preto nepochybne
zaujme dôstojné miesto v uèebniciach
dejepisu.
Mesto Bratislava v minulosti bolo dejiskom viacerých vrcholných schôdzok
tátnikov a vodcov mocností, ktoré mali
podstatný význam pre ïalí vývoj vzahov v medzinárodnej politike. Pravdepodobne najznámejím je podpis mierovej
zmluvy medzi napoleonským Francúzskom a rakúskou monarchiou. Summit
Bush - Putin sa konal v Bratislave presne v roku, poèas ktorého si mesto pripomenie 200 rokov od podpísania slávneho Bratislavského mieru.
Po bitke pri Slavkove v roku 1805 bol

rakúsky cisár Frantiek donútený pristúpi na rokovania o mierových podmienkach. Tie definitívne stanovila mierová
zmluva uzavretá dòa 26. decembra 1805
v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca
v Bratislave.
Bratislavský mier mal pre vtedajie
Rakúsko závané dôsledky. Francúzsko
dosiahlo potvrdenie dovtedajích územných ziskov, Rakúsko sa muselo naopak
vzda Dalmácie, Istrie, Benátska a stratilo aj èas starých rískych krajín Tirolsko a Vorarlberg. Stratou týchto
území prila rakúska monarchia o tyri
milióny obyvate¾ov a navye musela
Francúzsku zaplati vojnové reparácie

vo výke 40 miliónov zlatých. Napoleon
bol uznaný za cisára, v dôsledku èoho sa
Frantiek musel vzda takmer tisíc
rokov starého titulu cisára Svätej ríe
rímskej.
Za Francúzsko podpísal mierovú zmluvu minister zahranièných vecí Talleyrand, za Rakúsko kniea Johann Liechtenstein. Rakúsko sa po podpise mieru
premenilo na druhoradú ve¾moc.
Dôsledky Bratislavského mieru boli dramatické a je iróniou osudu, e rovnakou
mierou pre Rakúsko, ako aj v historickej
perspektíve pre Francúzsko. Napoleon
toti o nieko¾ko mesiacov po Bratislavskom mieri spojil 16 západonemeckých
tátov do tzv. Rýnskeho spolku, èo bolo
ïalím krokom k budúcemu zjednoteniu
Nemecka. Podmienky stanovené Bratislavským mierom zostali v platnosti do
roku 1814.
(brn)

Na Einsteinovej ulici chcú postavi novú
dominantu - 21-podlaný hotel s garáami
PETRALKA
U na jeseò tohto roka sa na severnej
strane Einsteinovej ulice medzi èerpacou stanicou OMV a nadjazdom Jantárovej cesty má zaèa výstavba hotela
s 21 podlaiami a samostatnej budovy
garáí.
Hotel spoloène naprojektovali nai a
rakúski architekti. Na jeho prízemí má
by vstupná hala, recepcia, retaurácia a
business centrum. Má tu by tie výjazd a
vjazd do jednopodlanej podzemnej garáe, ktorý bude orientovaný na Einsteinovu ulicu, ale dopravne napojený na Krasovského. Na druhom podlaí je okrem
iného navrhnuté kongresové centrum, na
treom a ôsmom 162 jednolôkových
hotelových izieb. Na deviatom a dvaná-

stom podlaí majú by dvojlôkové
apartmány, trináste a devätnáste podlaie vyplnia administratívne priestory. Na
dvadsiatom podlaí je navrhnuté fitnes
centrum a na najvyom podlaí má by
okrem kotolne aj terasa. Vráme sa ete
dolu - v podzemných garáach má by 61
parkovacích miest, ïalích 220 parkovacích státí je navrhnutých v ïalích garáach situovaných v samostatne stojacej
budove. Okrem toho má by k dispozícii
ete 134 parkovacích miest v exteriéri.
Zaèatie výstavby sa predbene predpokladá v septembri, ukonèená by mala by
koncom roka 2006.
Pozemok, kde má nový hotel stá, je teraz
zanedbaný, rastú tu prestarnuté stromy a
je tu divoká skládka. Pritom pozdå proti-

¾ahlej, teda junej strany Einsteinovej
ulice sa u stavia alebo pripravuje viacero reprezentatívnych budov a celý tento
priestor sa intenzívne urbanizuje. Stavba
hotela prispeje k urbanistickému dotvoreniu okolia Einsteinovej ulice, èo je v súlade ideového návrhu urbanistického rieenia petralskej èasti celomestského centra. Hotel spolu s polyfunkèným domom
na Krasovského ulici, o pripravovanej
výstavbe ktorého sme informovali v
predchádzajúcom vydaní, je jeden z
prvých objektov budúceho nového mestského centra. Nové centrum na petralskom brehu v budúcnosti postupne zaplní
celý priestor medzi Starým mostom, prístavným mostom, dunajským nábreím a
Einsteinovou ulicou.
(juh)

Ponuka mesiaca v Peugeote!
Peugeot Partner
už od 399.000,-Sk bez DPH

H¾adáme nových realitných maklérov

Peugeot 206 Look
od 299.000,- Sk s DPH *
*

cez CAC Leasing

PEUGEOT. VYVINUTÝ PREVAŠE POTEŠENIE.

www.auto-alba.sk
NAJVÄÈŠÍ KONCESIONÁR ZNAÈKY PEUGEOT

Aktuálny stav poèasia v Bratislave a predpoveï na najbliie 3 dni...
Najnovie správy z mesta a jeho mestských èastí...
Adresár retaurácií hodnotených v Bedekri gurmána...
...to vetko a ete viac nájdete na www.bratislavskenoviny.sk

Petralka by sa
mala rozíri
smerom na juh
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PETRALKA
Na vye 170-hektárovom území june
od Petralky by v budúcnosti mohlo
stá nové sídlisko, v ktorom by o nieko¾ko rokov mohli by tisíce bytov,
obchody, sluby i dopravné stavby.
Navrhuje to urbanisticko-architektonická
túdia s názvom Petralka - Juh, Juná
rozvojová os, ktorú spracoval architekt
Jaroslav Mehe. túdiu obstarala spoloènos CRESCO development ako zástupca vlastníkov súkromných pozemkov v
tejto lokalite. Dôvodom na vypracovanie
túdie je nový majetkovoprávny stav na
území a potreba overenia jeho nového
funkèného a priestorového vyuitia.
Územie je vymedzené zo severu sèasti
Panónskou cestou a Vyehradskou ulicou, z východu areálom èistiarne odpadových vôd a ochrannou hrádzou Dunaja, z juhu hranicou katastrov Petralky a
Jaroviec, zo západu elezniènou traou.
túdia je prvým krokom k vytvoreniu
prirodzeného rozvojového urbanistického celku. Okrem bytových domov navrhuje napríklad shopping centrum, business centrum, hotely, obchody a sluby.
Ráta okrem iného s tým, e projektovaná
trasa rýchlodránej elektrièky, ktorá sa
pod¾a zámeru mesta konèí v lokalite
Janíkov dvor, bude predåená ïalej na
juh. Mali by tu by aj portové a rekreaèné areály.
Navrhované rieenie túdie nie je v súlade
so súèasným územným plánom, ani s
návrhom nového územného plánu, ale
petralské miestne zastupite¾stvo za k
nemu v uplynulých dòoch vyslovilo kladne. Nasledova by preto malo prerokovanie návrhu zmien a doplnkov územno-plánovacej dokumentácie v mestskom zastupite¾stve. Zároveò vak petralskí poslanci zdôraznili potrebu urýchleného dobudovania nultého okruhu, pretoe vzrastú
nároky na dopravnú obslunos.
(lau)

Objavili sa hlasy
podporujúce
stavbu

RUINOV
Zámer vybudova na Záhradníckej
ulici ved¾a objektu sporite¾ne polyfunkèný dom vyvolal rôzne reakcie.
Objavili sa protesty proti jeho výstavbe, ale aj hlasy, ktoré ju podporujú.
Vzniklo aj obèianske zdruenie, ktoré
zaèalo petíciu za výstavbu domu. V
súèasnosti je na nej asi 300 podpisov, prièom ide o obyvate¾ov Ruinova vrátane
¾udí z okolitých ulíc. Zaujímavosou je,
e medzi podpísanými je devä obèanov,
ktorí sa pôvodne podpísali pod petíciu
proti výstavbe, ale si to rozmysleli.
Dom má ma jedenás podlaí a ved¾a
neho má by samostatná parkovacia a
garáová èas. Na prízemí sa majú
nachádza prenajímate¾né obchodné a na
prvom poschodí administratívne priestory. Na zvyných poschodiach by malo
by spolu 86 bytov.
Investor reagoval aj na pripomienky obyvate¾ov a zoh¾adnil ich v projekte.
Výsledkom je napríklad to, e zo strany
Palkovièovej ulice je èas objektu zníená. Zeleò bude na streche garáe Parkovacích miest neubudne - ich súèasný
poèet 107 bude nahradený a doplnený
157 parkovacími miestami v nadzemnej
èasti parkovacej garái. Bude vytvorených 116 parkovacích miest v podzemných podlaiach garáe.
(lau)
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Dopravný
podnik obmedzil
hluché jazdy
BRATISLAVA
Dopravný podnik Bratislava v snahe
vyjs v ústrety cestujúcej verejnosti
prijal opatrenia, ktoré umonia lepie
vyui kapacity trolejbusov.
Trolejbusy premávajúce na linke èíslo
201, ktoré konèia premávku a smerujú
do vozovne Hroboòova, pokraèujú v preprave cestujúcich od zastávky SAV na
ancovej ulici cez Praskú, Kramáre,
Valaskú a Lovinského ulicu po zastávku
Amfiteáter na Lovinského ulici. Od 21.
februára vozidlá tejto linky, ktoré zaèínajú premávku, prepravujú cestujúcich aj
pri výjazde z vozovne Hroboòova po
trase cez Lovinského, Valaskú, Limbovú, Stromovú a Praskú ulicu a na ancovej ulici sa od zastávky Kooperativa
napoja na svoju trasu.
Od rovnakého dátumu pri výjazde z
vozovne Hroboòova a dojazde do nej prepravujú cestujúcich aj vozidlá linky èíslo
202. Pri výjazde idú cez Búdkovú, Mudroòovu, Palisády, Hodovo námestie,
Kollárovo námestie, Ulicu 29. augusta a
na ulici Mlynské nivy sa od zastávky
Ulica 29. augusta napájajú na svoju trasu.
Pri konèení premávky v smere z Dolných
honov do vozovne Hroboòova za zastávkou Cintorínska pokraèujú cez Ulicu 29.
augusta, Kollárovo námestie, Hodovo
námestie, Palisády, Mudroòovu po zastávku Amfiteáter na Búdkovej ceste. Pri jazdách z a do vozovne vozidlá linky èíslo
202 neobsluhujú zastávku Rajská. Inak
stoja na vetkých zastávkach.
(brn)

Zo zastávok
je moné
telefonova

STARÉ MESTO
V meste sa mono stretnú s novinkou,
ktorá tu doteraz nebola: v uplynulých
dòoch boli uvedené do prevádzky prvé
dva kartové telefónne automaty, intalované v priestore prístrekoch mestskej hromadnej dopravy.
Nachádzajú sa na zastávke elektrièiek na
Námestí ¼. túra v smere z centra mesta
pred Berlinkou a v prístreku na zastávke
MHD na Jesenského ulici v smere do
centra mesta. Samostatný panel, na ktorom sa nachádza kartový telefónny automat, je umiestnený v ronej èasti presklenného prístreku. Telefónny automat
plní v mestskom prostredí v centre Bratislavy aj estetickú funkciu.
Projekt vznikol na základe dohody spoloènosti JCDecaux s firmou Slovak Telecom.
Vetky prípravné práce sa realizovali u
poèas rekontrukcie Mostovej ulice, keï z
Námestia ¼. túra bola odstránená telefónna búdka. Na pôde radnice na spoloènom
rokovaní potom vznikla mylienka integrovaného systému zastávky a telefónneho automatu prostredníctvom umiestnenia
samostatného peciálneho panelu.
Integrované prístreky s telefónnym
automatom sa v Bratislave objavili ako
vôbec prvé na Slovensku. Ich ïalie
umiestòovanie je otázkou rokovaní
oboch spoloèností Slovak Telecom a
JCDecaux.
(ver)

Cenník reklamy
nájdete aj na internete
www.bratislavskenoviny.sk

Súèasný model samosprávy v Bratislave
je pre mesto nevhodný a príli zloitý
BRATISLAVA
Na území Bratislavy v súèasnosti pôsobia a tri stupne samosprávy - mesto
(magistrát), mestské èasti a vyí územný celok - Bratislavský samosprávny
kraj. Takýto model samosprávy je pre
mesto nevhodný.
Kontatoval to vládny splnomocnenec pre
reformu verejnej správy Viktor Niòanský. Nielen pod¾a môjho názoru, ale aj
pod¾a mnohých odborníkov, s ktorými
som od roku 1993 priiel pri prácach na
zmene územnosprávneho usporiadania do
styku, súèasný model nie je pre Bratislavu
vhodný, uviedol. V súèasnosti úplne
postaèuje, aby v Bratislave existovali iba
dve úrovne samosprávy. V pôvodnom
vládnom návrhu bola Bratislava takto
organizovaná. Do budúcnosti nevyluèujem úvahy aj o jednoúrovòovej samospráve v hraniciach mesta.
Na otázku, èi nie je prive¾kým luxusom,
keï na území Bratislavy funguje 18 parlamentov - mestské zastupite¾stvo plus
17 miestnych zastupite¾stiev v jednotlivých bratislavských mestských èastiach,
má V. Niòanský jasný názor:
Za luxus to mono povaova, najmä ak
poèet poslancov v meste presahuje tyri
stovky. Vnútorná organizaèná truktúra
Bratislavy závisí aj od toho, èi sa stane
Bratislava zároveò aj samostatným vyím územným celkom (upou). V kadom
prípade je potrebné výrazne redukova
poèty poslancov.
V. Niòanský má jasno aj v otázke, èi by
bolo vhodné zlúèi kompetencie Bratislavského samosprávneho kraja a bratislavského magistrátu tak, e by sa Brati-

slava stala súèasne samosprávnym krajom. Pod¾a jeho názoru mesto Bratislava
nemôe ma iadne problémy zabezpeèova súèasné úlohy vyieho územného
celku v oblasti rozvoja, kolstva, zdravotníctva, kultúry, sociálnych vecí a iných,
skôr naopak. Napríklad pri normatívnom
systéme financovania regionálneho kolstva, môu túto úlohu prevzia na seba aj
iné mestá. Okrem toho Bratislava u
dnes, napríklad v správe ciest, plní úlohy,
ktoré v iných krajoch zabezpeèuje vyí
územný celok, uviedol. Preto si myslím,
e z h¾adiska vecného a odborného by to
bolo moné a aj správne.
Zloitejia je pod¾a neho otázka, aký by
bol optimálny model samosprávy v Bratislave, ktorá plní aj úlohu hlavného mesta.
Optimálny model asi nie je nikdy, kontatoval. Kadá zmena je urèitým kompromisom medzi aktérmi, a tých je v prípade Bratislavy ve¾a. Od obèanov, cez
miestne a mestské orgány, orgány samosprávy vyieho územného celku, privátny
sektor, odborníkov a po politické strany.
Kadý z nich má iný optimálny model. Z
môjho h¾adiska, a z poh¾adu viacroènej
práce si myslím, e pre najbliie obdobie
by mala by Bratislava samostatným vyím územným celkom. Malo by by ponechané vnútorné èlenenie na mestské èasti.
Mala by sa poslini pozícia magistrátu vo
veciach celobratislavských, vrátane
daòovej politiky. Mal by sa zníi poèet
poslancov. Je potrebné doriei postavenie
mestských èastí, najmä z ústavného h¾adiska. Otázka znie, èi Bratislavèania chcú,
aby bola Bratislava mestom alebo konfederáciou obcí - mestských èastí. V tom

druhom prípade je potrebné zmeni ústavu. O tom je potrebné diskutova a dospie k dohode. Najmä v Bratislave.
Samozrejme je potrebné vyjasni pozíciu
hlavného mesta voèi centrálnej vláde.
Pokia¾ ide o dane, V. Niòanský sa nazdáva, e mesto ako celok by malo ma jednotnú daòovú politiku. Z toho vyplýva, e
miestne dane by mali by v kompetencii
mesta, ktoré je v zmysle ústavy obcou.
Zároveò je potrebné v zákone o hlavnom
meste definova, na základe rozdelenia
kompetencií medzi magistrátom a mestskými èasami, finanèný mechanizmus vzorec, ktorý zoh¾adní druhy kompetencií
mestských èastí, upozornil. Takýto
systém zabezpeèí transparentnos, stabilitu,
ale aj solidaritu. Mesto má monos prostredníctvom cenovej mapy zoh¾adni pecifiká jednotlivých mestských èastí pri dani z
pozemkov, bude môc zavies jednotnú
politiku v prípade oslobodení od dane, sadzieb dane a podobne. Akéko¾vek zmeny v
miestnych daniach bude musie schváli
celomestské zastupite¾stvo.
(juh)
~ ~ ~
ZMENU SAMOSPRÁVY
PODPORUJE AJ PREZIDENT
Názor, e Bratislava má by vyím
územným celkom v hraniciach mesta a
mala by ma tatút samostatnosti,
podporuje aj prezident SR Ivan Gaparoviè.
Pod¾a hlavy tátu hlavné mesto nemôe
ma rovnaké právomoci ako ktoráko¾vek
obec na Slovensku. A urèite nepotrebuje dvoch richtárov, teda primátora aj
upana. Sedemnás mestských èastí má
zasa plni úlohy ako ostatné obce. (lau)

Revoluèná angliètina

Pre tých, èo nemajú èas sa uèi. Bez bif¾ovania a gramatiky. Pre zaèiatoèníkov, veèných zaèiatoèníkov i pokroèilých bez rozdielu veku.

S

pozornite! Ako to, e vôbec hovoríte? Premý¾ali ste o tom niekedy?
Vetci sme sa v kole uèili cudzí
jazyk, ale 95 % z nás ho neovláda. A ete
si myslíme, e sme hlúpi na jazyky.
Lene to je omyl! Nie sme hlúpi. Pretoe
keby sme boli hlúpi, nenauèili by sme sa
ani materinský jazyk. Dokonca i mentálne
retardovaní jedinci sa nauèia hovori. Nauèi sa prvý (materinský) jazyk je najaie
zo vetkých jazykov. Pri uèení sa ïalích
toti môeme porovnáva nové poznatky
so starými.
A ako sa teda nauèíte prvú reè?
Rozhodujúce je jazykové prostredie. Trojroèné diea asi 13 000 hodín zo svojho
ivota prespalo, a ïalích 13 000 hodín na
neho pôsobilo jazykové (zvukové) okolie.
Najskôr zaèalo chápa, potom hovori a
nakoniec prilo na rad èítanie a písanie.
Trojroèné diea u ve¾a rozumie a tie
samo hovorí, aj keï ete nie na úrovni.
Rovnako dobre, aj keï pomalie, to zvládnu retardované deti.
Naa prvá reè je slovenèina a ïalí jazyk
ovládajú iba deti z viacjazyèného prostredia. Vo vajèiarsku a krajinách Beneluxu je
nieko¾ko rozdielnych úradných jazykov a
¾udia ich ovládajú. Myslíte si, e ¾udia vo
vajèiarsku èi krajinách Beneluxu sú
múdrejí ako my? Nie, to urèite nie sú. Len
od detstva ijú vo viacjazyènom prostredí.
A teraz príde to najzaujímavejie.
I keï tomu asi nebudete veri, napriek tomu
sa vy, dospelí, môete nauèi ïalí jazyk
rovnako jednoducho, ako kedysi svoj materinský. Spoluautori TAXUS Learning®
Ing. Ivo Toman a Martina Králíèková spojili postup malých detí s modernými poznatkami o mozgu.
Vyuili aj toho, e vy u viete èíta a teda
dokáete zapoji obidve mozgové pologule

súèasne: poèúvaním originálnej angliètiny
a èítaním doslovných prekladov. Doslovné
preklady sú z h¾adiska slovenèiny nesprávne, ale pre pochopenie angliètiny správne,
pretoe anglicky hovoriaci ¾udia pouívajú iný slovosled ne my.
Ak by ste pouili slovenský slovosled, cudzinec by vám nerozumel, aj keby ste jednotlivé slová vyslovovali správne. Takto sa
nauèíte myslie po anglicky a získate tie
dobrú výslovnos. Zlý prízvuk majú ¾udia
hlavne preto, e daný jazyk nemajú dostatoène dlho napoèúvaný.

TAXUS Learning® funguje u vetkých typov ¾udí

Teóriu a gramatiku nepreberáte.
Tú pochopíte z doslovných prekladov.
Napokon deti, ktoré idú do prvej triedy, tie
gramatiku pouívajú. Ale a v kole zistia,
aké je to vlastne aké.
Dokonca ani slovíèka sa nebudete uèi a
pritom s TAXUS Learning® získate slovnú
zásobu viac ako 4000 slov!
TAXUS Learning® je vybavený pozitívnymi podprahovými nahrávkami na vetkých
CD. Okrem toho obsahuje aj 3 èervené CD,
ktoré vám vytvoria tiché anglické prostredie, a knihu s 270 obrázkami, v ktorej je
táto metóda podrobne popísaná. 14 hodín
hovoreného slova obsahuje 7960 viet.
Postup ako u detí. Najskôr poèúva a
pochopi, potom hovori a nakoniec èíta a písa.
Kadý iný postup je neprirodzený. Najskôr si

vedome prejdete lekciu na modrom audio
CD. Potom si tú istú lekciu púate na èervenom CD ve¾mi potichu, na samom prahu
poèute¾nosti, stále dookola. Musí to by tak
potichu, e vás to nijak neruí a vy sa pritom
môete venova èomuko¾vek inému.
Môete sa pozera na televíziu, pracova,
zabáva sa, oférova, portova, jednoducho èoko¾vek vás napadne. Vá mozog sa
tým bude podvedome zaobera a vy sa uèíte
bez toho, aby ste mali tie nepríjemné pocity,
e sa musíte uèi. Naviac, toto môe bea
nieko¾ko hodín denne u vás doma a celá
rodina má tak vytvorené anglické prostredie
z výrazov, ktoré u vae podvedomie pozná
z doslovných prekladov. Nemusíte sa kvôli
tomu odsahova do cudziny.
Toto je ideálny postup pre tých ¾udí, ktorí
nemajú èas na intenzívne vedomé uèenie
sa. Èo je vlastne väèina z nás!
Ak sa vám nieèo zdá nadsadené, potom
vedzte, e iba nae racionálne kolstvo
v nás vypestovalo poznanie, e cudzie jazyky sú aké.
Systém výuky angliètiny v kole je toti
zlý, pretoe tam musíte ihneï nahlas èíta
a písa. A hlavne, uèi sa slovíèka.
Bif¾ovanie jednotlivých slov je priamo
rakovinou pre nae znalosti jazykov.
Preèo? Z dvoch dôvodov. Vráme sa k
deom. Ktorý rodiè hovorí na svoje deti
jednotlivými slovami? Naviac samotné
slovo znie úplne inak, ako slovo zapojené
do celých viet.
Tieto a ïalie objavy metódy TAXUS Learning® stoja 7500 Sk a máte ich natrvalo a
naviac pre celú rodinu. Pre porovnanie, jedna
hodina konverzácie s anglickým lektorom
stojí pribline 400,- Sk. Návratnos TAXUS
Learning® je asi 19 takýchto hodín.
Máte málo èasu na uèenie a chcete spozna vylepenú cestu uèenia sa detí?
Potom kontaktujte: Ing. Ivo TOMAN TAXUS, Riazanská 110, 831 02 Bratislava,
Tel.: 02 446 448 91, 0905 526 824, 0903
710 410, e-mail: taxus@slovanet.sk, web:
www.taxus.sk
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UPC vyraïuje
z ponuky
sledované stanice

LIST ÈITATE¼A
Obraciam sa na Vás so skúsenosou,
ktorú som u po nieko¾kýkrát zail s
firmou UPC Slovensko. Vèera veèer po
príchode domov som zistil, e spomínaná firma vyradila satelitnú televíznu
stanicu SAT1. Opä raz sa firma UPC
rozhodla obohati svoj program o
jeden zo skvostov dnenej ponuky televíznych programov na úkor renomovanej nemeckej televíznej stanice.
Keïe UPC u nie raz poprehadzovala
umiestnenie kanálov v rastri, spojil som
sa telefonicky so zákazníckym oddelením. Reprezentant UPC mi potvrdil, e
stanicu vypli resp. nahradili ju vysielaním
TV Paprika a zároveò ma ubezpeèoval, e
televíznu stanicu vybrali a odstránili na
základe diváckej sledovanosti.
Viem, e na Slovensku boli zavedené tzv.
peoplemetre, ktoré merajú sledovanos
televíznych staníc, ale dovo¾ujem si
vyjadri pochybnosti o tom, e televízne
stanice ako TVA alebo preslávený Arirang majú vyiu sledovanos ako SAT1.
Zo zdroja blízkeho TV JOJ som sa dozvedel, e pomer sledovanosti staníc vôbec
nehovorí v prospech tých slovenských.
Nechápem teda, preèo sa televízny program roziruje vdy na úkor po nemecky
vysielajúcich staníc (predolými, u vye
rok starými príkladmi sú televízne stanice
ZDF, ARD, VOX a RTL2). Veobecne
nepochopite¾ný je pre mòa aj krok ruenia
distribúcie televíznej stanice, aby mohla
by zaradená iná, keï kanálový raster má
ete ve¾a vo¾ných frekvencií. V iných krajinách, napr. v Holandsku, je dobrou praxou dáva do ponuky káblovej televízie aj
televízne programy v cudzích jazykoch,
aby malo obyvate¾stvo monos upevòova si ich znalos. Na Slovensku je bohuia¾ praxou presný opak.
Táto moja skúsenos sa s UPC neopakuje
po prvý raz. Preto mi ako nespokojnému
zákazníkovi neostáva niè iné, ako urobi
jediný krok vyjadrenia mojej nespokojnosti - zrui zmluvu a kúpi si satelitný prijímaè. Videné z finanèného h¾adiska poèiatoèná investícia sa pri nulových nasledovných nákladoch po krátkej dobe vráti. Som
preto presvedèený, e nebudem jediným a
firma UPC si skôr èi neskôr uvedomí, e
jej zisky predsa len závisia od jej zákazníkov. Do tej doby prajem predstavite¾om
UPC príjemné sledovanie TV Paprika.
Ondrej Mlynarèík, Bratislava
1. NÁRODNÁ AUKÈNÁ
SPOLOÈNOS, s.r.o.
realitná a aukèná agentúra
Predaj:
gars., OV, Saratovská, 26m2, 10/12p., upr.
0,97 mil. Sk
1,25 mil. Sk
1-izb., OV, Nejedlého, 37m2, 4/8p., zrek.
2-izb., OV, Raèianske mýto, 5/8p., 80 + 80m2, terasa, gará 5,2 mil. Sk
2,7 mil. Sk
2-izb., OV, Hrdlièková, vo vile, 66m2, 1/2p., log., vl. kúr.
2,3 mil. Sk
2-izb., OV, Obchodná, 50m2, zrek., 2p.
3-izb., OV, Nobelova, 1p, 81 m2, lux.upr., log., s nábytkom 3,5 mil. Sk
1,95 mil. Sk
3-izb., OV, Majerníkova, 3/7, 64+3m2 log., è. upr.
3,6 mil. Sk
3-izb., OV, Obchodná, 86m2, podkrov.
3 mil. Sk
3-izb., OV, Kazanská, novost., 2/6p., 72m2, balkón
RD - DNV, 6i, 2-podl., novost., 4á poz., 2-gar., terasa
11,5 mil. Sk
RD - Vanèurova, 11,2 á, 2i + prísl., zrek., výh¾ad
8,7 mil. Sk
5,9 mil. Sk
RD - Stupava - èas Mást, 2-podl., 5i, 850 m2 poz.
Prenájom:
2-izb., Gercenova, zar., novost., balkón
15 000,- Sk/m.
3-izb., Matejkova, lux., 155+109m2 záhr., ter.+gar.+park. 1 800,- EUR/m.
1 100,- EUR/m. + E
3-izb., ilinská, nov., nez., gar., 92m2
23 000,- Sk/m. + E
3-izb., Heydukova, zrek., nez., 98 m2
4-izb., Púpavova, zar., zrek., balkón
18 000,- Sk/m.+E
5-izb., Tolstého, 220m2, zrek., lux., 2xkrb, 2x park. 2 500,- EUR/m. + E
RD - Ivánka pri Dunaji, 4i, nez., park., zahr.
1 000,- EUR/m. + E
RD - Kuklovská, 7i, lux., bazén, sauna, 7á poz. 3 500,- EUR/m. + E
1 500,- EUR/m. + E
RD - Jasenková - DNV, nový, nez., 4i, 180m2
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
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Pri obnove
klarisiek objavili
unikátnu studòu
STARÉ MESTO
Záchranný archeologický výskum
Kostola klarisky, ktorý sa zaèal v
súvislosti s obnovou tejto kultúrnej
pamiatky a zameriava sa na zdokumentovanie základov bývalej sakristie
kostola, priniesol zaujímavé výsledky.
Bývalá sakristia, ktorá bola prístavbou
kostola, vznikla pravdepodobne v èase
jeho prestavby v rokoch 1634 - 1640 v
areáli klátorného komplexu, ktorý bol v
smere od Farskej ulice ohranièený murovanou stenou. Doterají archeologický
výskum ohranièil pôdorysne juhovýchodný roh sakristie a po tomto nároí
vymedzil aj hranicu klátorného komplexu z juhu, pretoe sa zistila poloha základov pôvodného stredovekého múru.
Novým poznatkom je odkrytie èasti
interiérového èlenenia dostavby. Podarilo sa zaznamena prítomnos rozsiahlych suterénov pod celým pôdorysom
prístavby. Zachované sú interiérové omietky, klenba, tehly, torzo hrobu, ale aj
studòa, ktorá má unikátny elipsovitý
pôdorys, aký sa na území mesta doteraz
nevyskytol.
(lau)

J. Satinský stále
nemá ulicu
BRATISLAVA
Krátko po úmrtí Júliusa Satinského sa
objavili úvahy, e by bolo vhodné po
tomto vynikajúcom umelcovi a
ve¾kom Bratislavèanovi pomenova
niektorú ulicu alebo iné verejné priestranstvo. Zatia¾ sa tak nestalo.
Pred èasom sa v novovybudovanej ulièke,
ktorá vznikla výstavbou bytového komplexu v blízkosti ilinskej ulice, objavila
tabu¾a s nápisom Ulica Júliusa Satinského. Ulica sa tak vak nemohla vola oficiálne, pretoe pod¾a zákona o obecnom
zriadení sa o pomenovaní alebo premenovaní verejných priestranstiev rozhoduje v
príslunom obecnom zastupite¾stva - v
tomto prípade je na to prísluné mestské
zastupite¾stvo.
Mesto u pred èasom dostalo návrhy na
pomenovanie po zosnulom J. Satinskom
týkajúce sa iných verejných priestranstiev,
ktoré majú bliie k pôsobeniu a reáliám
ivota J. Satinského ako ulièka v rámci
spomenutého bytového komplexu. Mestské zastupite¾stvo malo pôvodne v tejto
veci rozhodnú ete v minulom roku.
Pod¾a naich informácií sa k tejto problematike poslanci nedostali zrejme pre
nával iných povinností.
(lau)

Mesto získalo
vzácne predmety
BRATISLAVA
Mesto získa vzácnu umelecká pozostalos po profesorovi Jánovi Albrechtovi
v podobe obrazov a iných historických
cenností. Pozostalos kúpi od dedièky
za 2,7 milióna korún.
Ako uviedol námestník primátora tefan
Holèík, zosnulý skladate¾ a hudobník J.
Albrecht bol posledným potomkom
významnej bratislavskej metianskej
rodiny, ktorá vlastnila vzácne originálne
výtvarné diela a iné cenné predmety.
Obrazy moderného umenia budú umiestnené v Galérii mesta Bratislavy, ïalích
takmer 500 predmetov prevzalo Mestské
múzeum. Hudobnú pozostalos vlastní
Hudobné múzeum Slovenského národného múzea.
(brn)

Presspùrské Nowiny mali len predplatite¾ov
Nae predchádzajúce èíslo vylo 10.
februára. O pár dní redakcii zatelefonovala jedna z naich stálych èitateliek, vye osemdesiatroèná pani H.,
ktorá ije v Starom Meste u viac ako
50 rokov. Informovala nás o tom, e
medzi písomnosami svojho dávnejie
zosnulého manela nala jedno èíslo
Presspùrských Nowín z roku 1785.
Dvestodvadsaroèné èíslo novín, ktoré
nám poskytla, vylo v sobotu 5. 2. 1785.
Je oznaèené nápisom List desátý, je to
teda desiate èíslo v kalendárnom roku
1785. Noviny vychádzali v èetine Kralickej biblie pre záujemcov, ktorí si správy chceli preèíta v slovanskej reèi. Boli
vlastne zjednoduenou verziou nemeckých novín Pressburger Zeitung. Nedali
sa kupova v stánkoch, dostávali ich len
predplatitelia, ale tých bolo pomerne málo, maximálne 60. Unikátny bol aj ich
malý formát - 11,5 x 19,5 cm. Mali vychádza dva a tri razy týdenne. Vychádzali od 1. júla 1783 do 30. júna 1787.
Pre nedostatok èitate¾ov a predplatite¾ov
museli po tyroch rokoch zaniknú.
Ich iniciátorom a vydavate¾om bol Daniel Tállay, ktorý vyrástol na Spii v
nemeckom prostredí. Redaktorom novín
bol najprv neskorí evanjelický kòaz a
spisovate¾ tefan Leka (1757-1818),
ktorý sa stal v roku 1786 evanjelickým
biskupom v Prahe. Objavené èíslo redigoval jeho nástupca, neskorí evanjelický farár (v Trnave, Horných a Dolných
Salibách a v Prietri) Ján Vyskydenský
(1761-1834). Noviny mávali rôzne rubriky, v naom prípade sú to Domácý pøjbìhy a Wenkownj wìcy. Tlaèili ich v
Landererovej tlaèiarni, ktorá sa nachá-

Pamätníci histórie
dzala vo dvore neskôr zbúraného domu
na nároí Rybárskej brány a dneného
Hviezdoslavovho námestia. Práve preto,
e noviny vychádzali v malom náklade,
zachovalo sa ve¾mi málo výtlaèkov. V
máloktorej kninici (napríklad v Lyceál-

nej) sa nachádzajú viazané roèníky, ale
ani tie nie sú kompletné.
Objav jedného samostatného èísla Presspùrských Nowín v súkromných rukách je
dnes u vyslovenou raritou. Treba dúfa,
e sa podarí objavi a sústredi aj ïalie
doteraz zachované jednotlivé èísla.
tefan Holèík (potomok
Jána Vyskydenského v 7. generácii)

Na Zámockej zbúrali najväèiu synagógu
Pred tridsiatimi rokmi úplne zbytoène
zbúrali vetky historické objekty na
Zámockej ulici. Po dokonèení rekontrukcie hradného paláca povaoval
toti niekto za potrebné vybudova
smerom na Hrad irokú príjazdovú
cestu. Jej výstavba sa nakoniec nerealizovala a namiesto toho sa od 90.
rokov uskutoènila nová výstavba ulice.
Pôvodne sa predpokladalo, e ulica
bude obnovená vo svojej pôvodnej
podobe. Nepochopením zámeru vznikla ulica, ktorú vôbec nemono oznaèi
za skvost Bratislavy.
V 17. storoèí sa ulica nenachádzala na
území mesta. Vtedají zemepán gróf
Pálffy povolil idom, aby sa tu, mimo
mestských hradieb a v tesnom susedstve jeho paláca, usadili. Prvú modlitebòu zriadili v metianskom dome,
ktorý a neskôr kúpou preiel do rúk

Spomienkový album
idovského majite¾a. V roku 1783
pôvodnú modlitebòu zbúrali a na jej
mieste postavili inú, väèiu a svetlejiu.
Tá bola pokodená poiarom 1796, ale
rýchlo ju obnovili. Bol to objekt, v ktorom sa pohyboval aj slávny Chattam
Sofer. Starú budovu zbúrali v roku
1862, aby na jej mieste kresanský stavite¾ Ignác Feigler postavil novú synagógu. Tá bola postavená v orientálnom
slohu a pôvodne zavàená veou s cibu¾ovitou strechou. Vea sa ortodoxným
veriacim nato¾ko nepáèila, e ju museli
pred vysvätením (konalo sa 10. septembra 1864) odstráni a nahradi iným,
kubickým, útvarom. Pred vchodom do
synagógy bol malý dvorèek (èestné
nádvorie) od ulice oddelený liatino-

vým oplotením. Bola to najväèia a najvýstavnejia synagóga v Preporku.
Miestni obyvatelia ju nazývali grosse
Schul. Po druhej svetovej vojne u
objekt ako modlitebòu, synagógu,
nepouívali. Zbúrali ju v 60. rokoch.
koda.
Zaèiatkom 90. rokov vznikla mylienka
hmotu bývalej synagógy obnovi a zriadi v nej Pamätník holokaustu. Nie obyèajný pomník, ale budovu s koncertnou
sieòou, kninicou, múzeom. Preto sa na
mieste synagógy poloil základný kameò
pamätníku, v prítomnosti izraelského
prezidenta. Výsledok je iný. Na mieste
synagógy dnes stojí na Zámockej 34,
naproti vyústeniu Soferových schodov,
novostavba, ktorá len pôdorysom prieèelia mierne pripomína pôvodnú chrámovú
stavbu.
tefan Holèík
FOTO - archív a Oto Limpus
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Krémee
z chodníka
a dreváková
móda
Bratislava kedysi...
Na naich výpravách sme èasto prechádzali cez Dunajskú ulicu, ktorú
tak preslávil ná rodák Július Satinský. Bola to naa spojnica s centrom. Pre nás racov bola zaujímavá tým, e ved¾a takmer kadej
brány bola asi vo výke oèí gu¾a.
Bola zakonèením kovovej tyèky,
ktorá viedla cez vyvàtaný otvor cez
stenu alebo veraje do podbránia. Na
tyèku bol pripevnený povraz alebo
lanko, ktoré sa konèilo na normálnom zvonci hlboko vo dvore. Staèilo
gu¾u nieko¾kokrát poriadne potiahnu a u sa ozval dakde ïaleko vo
dvore zvonec. Potom sme prebehli na
druhú stranu ulice a pozorovali, ako
sa èlovek, ktorý priiel bránu otvori,
pajedí. Ako sme sa mali zabáva,
keï sme vtedy nemali poèítaèe?...
Asi dva roky som chodil do Csáky
koly na Jesenského ulici. Vtedy sa
nazývala Ruová a zdala sa mi, nielen názvom, krajia. Ona sa v mojich
spomienkach spája aj s chuovými
vnemami.
Bolo leto, keï som musel zosta so
spoluiakom Janom Hodníkom, jedným z chlapcov z Dunajskej, po
kole. Uèite¾ka nám dala poèíta príklady a my sme len túobne h¾adeli
von cez otvorené okno na krásnu
modrú oblohu a poèúvali fantastické
zvuky ulice. Keï nás koneène pustila von, vybehli sme ako besní. A èo
nevidíme, práve na druhej strane
ulice si vykraèoval cukrár nesúci
plný plech èerstvých kremnitov.
Nebolo nám viac treba, neobedovali
sme, nu sme sa k nemu rozbehli a
obronili: Ujo cukrár, dajte nám
kréme. Tomu, samozrejme, taká
dobroèinnos ani na um neprila. No
ako nás odháòal, plech sa mu vymykol a kremnity skonèili na chodníku. Z bezpeènej vzdialenosti sme
pozorovali, ako nadáva a hromí.
Keï s prázdnym plechom odiiel,
hneï sme boli pri hàbe sladkého
blaha. Najprv sme vyberali naozaj
len tie kúsky, ktoré sa nedotkli zeme.
Napokon sme veru nechali na asfalte
len bielu kvrnu. Také chutné krémee som odvtedy nejedol.
Ïalie moja spomienky sa viau k
drevákom. Holandsko má okrem
iných aj prívlastok krajina drevákov.
Aj Bratislava bola dreváková. Bolo
to po vojne, keï pre nedostatok
surovín zaèali vyrába dreváky. Boli
to vlastne sandále s asi dvojcentimetrovou podrákou z dreva. Celé
mesto klopotalo, ten zvuk bol príerný. Chodi v drevákoch nebolo jednoduché, najprv sa bolo treba s touto
hlasnou obuvou oboznámi. My deti
sme v drevákoch hrali aj chytku.
Keï sme s týmito klopkajúcimi drevákmi behali pod oknami bytov, ¾udí
ilo od jedu rozpuèi. Mono aj
preto sa táto móda z núdze dlho
neudrala.
O tom, ako sme sa zabávali v zime,
ako vyzerali vtedy korèule, ale aj o
tom, ako sme chodievali bez vstupeniek na futbal na eku, teda K
Slovan Bratislava, si povieme nabudúce.
Otto Zinser
(Dokonèenie nabudúce)
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ZARUÈENÁ KVALITA
do konca februára

Z¼AVA 20%
Stredné odborné uèilite
spotrebných drustiev Jednota
ehrianska 6, 851 07 Bratislava
www.sousdjednotaba.sk

v kolskom roku 2005/06
prijíma iakov
do nasledovných odborov:
n TUDIJNÉ ODBORY
4- roèné tudijné odbory:
6442 4
obchodný pracovník
6405 4
pracovník marketingu
6445 4
kuchár
6444 4
èaník servírka
2-roèné tudijné odbory urèené
ako nadstavbové túdium:
6403 4 00 podnikanie
v remeslách a slubách
6421 4
spoloèné stravovanie
n UÈEBNÉ ODBORY
3-roèné uèebné odbory:
6445 2 00 kuchár
6444 2 00 èaník, servírka
Informácie na telefónnom èísle:
02/63 825 750

OROSTOURS
Otvorené máme
v KE aj v sobotu

16. sezóna
BRATISLAVA
02/555 631 66, 0907 912 068
Floriánske námestie 1 - starý AVION
(pri kostole BLUMENTAL)
B. Bystrica: Horná 5
048/41 55 175, 0907 990 968

Slovanisti získali Cígera, ktorý si nevimol,
ako sa teia jeho spoluhráèi z víazstva
BRATISLAVA
Hokejový Slovan si pripísal ïalí úlovok. Tesne pred vyvrcholením základnej èasti extraligy sa funkcionári belasých dohodli so svojím exkapitánom a
niekdajím reprezentantom Zdenom
Cígerom. Ten sa s hokejom doèasne
rozlúèil po minulosezónnom extempore
s rozhodcom Jakubcom, po ktorom
dostal trest a do bojov o titul u nezasiahol.
Nikdy som nikomu netvrdil, e u nebudem hra, neorganizoval som iadny rozlúèkový zápas, vysvet¾oval Zdeno svoje
súèasné rozhodnutie. Generálny manaér
Slovana Maro Krajèi ho doplnil: Najskôr sme chceli káder doplni dvojicou z
NHL, keï nám to nevylo, rozhodli sme
sa oslovi Zdena. Dovtedy sme naòho
nechceli tlaèi. Brali sme to reálne, jeho
rozhodnutie o preruení kariéry sme repektovali. Keï sa ukázalo, e s inými
posilami nemôeme ráta, troku sme
pritlaèili. Naastie, Zdeno si dal poveda, vysvet¾oval Maro Krajèi.
Zdeno si poèas prestávky vychutnával iný

spôsob ivota, prednos dostala motorka,
rybaèka... Prila vak zima, na Dunaji je
¾ad, motorka zostala v garái a mne sa
zacnelo po hokeji. Osobitne som si to uvedomil, keï ma oslovil Maro Krajèi. Rozhodnutie preto padlo ve¾mi rýchlo, prakticky v priebehu jedného dòa. Dos k
tomu pomohol aj Richard Kapu, ktorý
ma skúal nieko¾kokrát prehovori a pridala sa aj dcéra, ktorá ma u mala doma
asi plné zuby, uchechtával sa Zdeno
Cíger, ktorý po prvom tréningu priznal, e
mal toho akurát dos.
Èo sa týka prípravy, bývalý kapitán Slovana sa síce poèas prestávky poctivo pripravoval, ale na ¾ad sa postavil a tesne
pred úvodným zápasom, ktorý absolvoval
so ilinou: Poèas prvých dvoch striedaní
som cítil urèitú nervozitu, potom to vak
zo mòa spadlo a vetko bolo v pohode,
priznal po opráenej premiére. Cíger zatia¾ nechcel rozmýla príli dopredu, isté
bolo len to, e v Slovane absolvuje playoff, èo bude ïalej, ukáe èas. Zdenovi
zostalo rovnaké èíslo, aké nosil v minulej
sezóne - 21, jedinou zmenou, e tentoraz

bude bez kapitánskeho céèka. Kapitánom je Rio Kapu a táto funkcia mu sedí.
Zaslúi si, aby ako kapitán bol pri tom aj
v závere sezóny, vyvrátil Cíger reèi, e si
zoberie spä aj kapitánske céèko. Bezprostredne po prvom víaznom zápase sa
vak doèkal iného prekvapenia. Neuvedomil si toti, e hráèi teraz skáèu na ¾ade
rybièky a keï ho spoluhráèi volali po
stretnutí spä na ¾ad, myslel si, e si z
neho robia srandu. Akosi mi uiel tento
nový rituál, èudoval sa Zdeno Cíger.
Belasí tak po získaní atana, Barteka spoloène s Viòovským èi Cígerom znovu
získali na sile, ktorou môu pomý¾a na
zisk titulu. Z kandidátov na titul máme
jednoznaène najsilnejí káder, vyhlásil
Maro Krajèi. Teia sa aj fanúikovia, po
zruení NHL je toti jasné, e play-off
bude ma náboj, o akej doteraz len snívali. Najmä súboj Slovan (atan, Viòovský,
Cíger), Zvolen (Országh, Zedník, Handzu), Trenèín (Hossa, Demitra, Gáborík)
a Koice (Cibek, Bicek) urèite vypredá
vetky haly, kde sa bude u o mesiac hráva!
Michal Minïá

Slovan s Interom sa nespoja, od jesene
vak mono budú hra na jednom tadióne
BRATISLAVA
Pred dvadsiatimi rokmi sa spojili Inter
s Petralkou a vyla z toho jedna nevydarená futbalová svadba. Niektorým
¾uïom to vak akoby nestaèilo a tvrdia, e nieèo podobné by sa mohlo
zopakova aj v novom tisícroèí. Naastie, mylienka sa pohybuje skôr
medzi naivkami, pretoe predstavitelia
oboch zainteresovaných klubov - Slovana a Interu sa k tomu postavili múdro a
spojenie odmietli.
Reálnejie by pravdepodobne bolo iné rieenie, a to, keby sa belasí so lto-èiernymi
spojili a hrávali na jednom futbalovom
tadióne. Táto mylienka sa pozdáva aj
éfovi Slovenského futbalového zväzu
Frantikovi Laurincovi, ktorý bol k prípadnému spojeniu Slovana s Interom
struèný: Futbalové pravidlá to nezakazujú, vetko je vak v rukách samotných

klubov. Urèite to bude ma svoje klady i
zápory.
Jedným z hlavných mínusov je mláde.
Obidva kluby majú silnú iacku a dorasteneckú základòu a aj generálny manaér
Interu Jozef Barmo sa obáva, e prípadné
zluèenie by poslalo polovicu mládee preè
z ihrísk. Treba sa spýta, èo by fúzia priniesla, èomu by to vlastne pomohlo, krèí
ramenami Jozef Barmo a súhlasí s ním aj
portový riadite¾ Slovana Ján vehlík.
Ove¾a reálnejia je preto iná monos.
tadión na Tehelnom poli odkúpi Slovenský futbalový zväz, a kým sa tam vybuduje nový stánok, Slovan s Interom by hrávali na Pasienkoch. Keï sa postaví tadión, obidva kluby by sa mohli presahova cez Bajkalskú ulicu, prípadne Inter
zostane doma a Slovan sa vráti spä, alebo
sa môe zaèa rozmý¾a, èi sa kluby
úplne neodsahujú.

Isté je toti, e súèasný stav, teda, aby
Slovan s Interom obhospodarovali tréningové centrá na lukratívnych pozemkoch v irom cetre mesta nemôe trva
veène. Skôr èi neskôr musí prís k tomu,
e najmä pozemky, na ktorých sú tréningové plochy, sa predajú a belasí aj ltoèierni si postavia nové tréningové centrá, prípadne sa úplne presahujú! V
takom prípade vak treba dáva dobrý
pozor, ako sa bude narába s inkasovanými peniazmi, pretoe iba malé deti si
myslia, e na Slovensku existujú podnikatelia, ktorí idú zachraòova futbal pre
jeho belasé oèi... A osobitne slovanisti
u majú skúseností s prestupmi, keï
klub mal dosta desiatky miliónov
korún. Tie vak v skutoènosti konèili vo
vreckách ¾udí, ktorí sa len vyhlasovali
za slovanistov a na Tehelné poli prili
iba omrvinky!
(mm)

Koice: Námestie oslob. 22
055/62 268 96, 0907 906 382
Poprad: 1. Mája 2
052/77 25 405, 0907 990 967
Preov: Hlavná 128
051/77 33 023, 0907 911 875
Michalovce: Nám. oslob. 77
056/644 20 20, 0907 911 876
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Vozidlá Chevrolet Kalos so zľavou až do 50 000 Sk.
Uštipni ma, či sa mi nesníva?
záruka 3 roky

alebo 100 000 km
3 roky asistenčné
služby zadarmo!

Chevrolet Kalos od 269 900 Sk.
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Prvé kolo
Davis Cupu
bez Kuèeru
BRATISLAVA
U len dni zostávajú do stretnutia 1.
kola Svetovej skupiny Davisovho
pohára Slovensko - panielsko. Tenis
na pár dní vystrieda v Národnom tenisovom centre ostro sledovanú Superstar a vetci veria, e na rozdiel od
prehliadky speváckych talentov sa v
nede¾u 6. marca bude konèi bez såz.
trnás dní pred stretnutím oznámili
nehrajúci kapitáni svoje nominácie a
najmä tá slovenská sa èakala s ve¾kým
záujmom. Po dlhom èase v nej toti
chýba ve¾ká opora z posledného obdobia
Karol Kuèera. Toho trápi od konca minulého roku zápästie a do tvorice nominovaných sa preto dostali Hrbatý, Beck,
Mertiòák a Èapkoviè. Kým o prvých
troch bolo v podstate jasno, k Èapkovièovi nehrajúci kapitán Milo Meèíø
poznamenal: Darí sa mu v Amerike,
dobre zahral aj na Tatra banka Open,
take i keï rebríèkovo nie je z naich
tvrtý, rozhodol som sa mu da dôveru.
Definitívne vak nie je stratený ani Kuèeru. Ak by sa jeho zranenie zlepilo a bude
pripravený hra, Milo Meèíø ho môe
nominova ete pár hodín pred duelom...
panielsko síce príde bez Moyu, Ferrera
a Robreda, ale pri vyrovnanosti jeho
kádra to nemusí znamena ve¾ké oslabenie. Feliciano Lopez patrí do prvej dvadsiatky, nejaké turnaje u povyhrával
Rafael Nadal. Nominovaní sú ete Alberto Costa a Fernando Verdasco. Dva týdne pred duelom sa predala polovica lístkov, vypredaný bol piatok. Vetci sú vak
zvedaví, ako zvládnu svoju úlohu pracovníci NTC. Tí musia rozmontova scénu
zo Supestar, aby u v utorok mohli obe
drustvá trénova. V piatok 4. marca sa
hrá od 14. h, v sobotu od 11.45 h, v nede¾u od 12. h.
(mm)

Futbal sa
po zime vracia
BRATISLAVA
A je to tu! Minulý týdeò sa hrali prvé
jarné zápasy Pohára UEFA, tento týdeò prila na rad Liga majstrov a na
budúci sa doèkáme aj jarnej èasti najvyej domácej futbalovej súae.
Po vypadnutí Slovana má v nej Bratislava len dvoch zástupcov a práve dvojica
Artmedia - Inter uzavrie v nede¾u 6.
marca 19. kolo. Od budúceho týdòa sa
teda znovu môeme tei na to najlepie,
èo behá po domácich trávnikoch a po
oèku môeme sledova, ako si povedú
dva bratislavské kluby v 2. lige - Slovan
a Rapid. Len pred úplnos, Inter je v 1.
lige posledný a pre Rapid so Slovanom
bude prvoradá záchrana... Aj taký je bratislavský futbal v roku 2005!
(mm)
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

Kalos

Dopredaj akciových modelov vozidiel Daewoo!

Posilňovač riadenia, elektrické sťahovanie predných
okien, tónované sklá, delené zadné sedadlá,
výškovo nastaviteľný volant, imobilizér motora,
rádio s CD prehrávačom. Vaše oči naozaj neklamú!
Kalos emisie CO2: 159 - 175 g/km, priemerná spotreba paliva: 6,6 - 7,5 l/100km

M a H, spol. s r. o.

Panónska cesta 43, t.: 02/6820 8424
Polianky 15, t.: 02/6925 1124

www.mah.sk

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

pevné l rolovacie l pántové

VSTAVANÉ SKRINE
ZASKLIEVANIE BALKÓNOV
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Filmový príbeh
maïarskej
revolúcie
FILM
Jednou z marcových noviniek v klubovej distribúcií je film so slovenskou
koprodukènou úèasou. Tvorcovia
nového maïarsko-po¾sko-slovenského filmu Nepochovaný màtvy naèreli
do histórie a predstavia autobiografický príbeh politika Imre Nagya.
Tragický osud Imre Nagya je spojený s
udalosami v Maïarsku roku 1956, ktoré
v mnohom pripomínajú miernejí priebeh
Praskej jari o dvanás rokov neskôr.
Celoveèerný hraný film sa snaí rekontruova rozporuplný vnútorný proces,
poèas ktorého sa z vrcholného tátnika a
presvedèeného komunistu stáva odporca
moskovskej ideológie a symbol vzbury
proti mocenským ambíciám Sovietskeho
zväzu. Skúsená reisérka Márta Mészárosová sa k tejto téme nedostala náhodou s Imre Nagyom sa poznala osobne a od
útleho veku sa kamarátila s jeho dcérou.
V historickom filme Nepochovaný màtvy
sa predstavia aj slovenskí herci Ady
Hajdu a Matej Landl.
(bd)

Divadlo Ungelt
v túdiu L+S
DIVADLO
V programe túdia L+S je èasto miesto pre èeské a moravské divadelné
súbory. Najbliím hosom, ktorého
scéna na Námestí 1. mája 5 privíta v
pondelok 28. 2. a piatok 4. 3. o 19.00,
bude praské divadlo Ungelt.
Poèas deviatich rokov svojej existencie si
Divadlo Ungelt vydobylo prestíne miesto na mape divadelnej Prahy. Publikum sa
väèinou môe naladi na komorné konverzaèné predstavenia, v ktorých úèinkuje malý poèet postáv, tie sú vak stvárnené pièkovými (nielen) hereckými osobnosami, dobre známymi aj u nás. V hre
Ráno kdy vstávám... (28. 2.) sa predstavia Milan Hein, Chantal Poullain a Marta
Kubiová, diváci inscenácie Véronique
Olmi: Mathilda (4. 3.) sa môu pripravi
na dialógy Zuzany Bydovskej a Jiøího
Bartoku.
(bd)

najbliie vyjdú 10. 3.

Kam za kultúrou?
n SNG pozýva na doèasné výstavy: Re-

Jedna z najstarích a najvýznamnejích moravských cimbálových muzík Hradian zavíta 3. marca do Bratislavy.

Hradian: folklór, klasika, alternatíva?
HUDBA
Tvorivý prístup k autentickej ¾udovej
kultúre, iroký ánrový záber od vánej hudby a po spoluprácu s rockermi, hudobno-taneèné projekty a netradièný repertoár - to sú tromfy súboru
Hradian. Jedna z najznámejích a
najstarích moravských cimbálových
kapiel sa pod vedením Jiøího Pavlicu
predstaví 3. marca o 20.00 na pódiu
petralského klubu Za zrkadlom na
Rovniankovej 3.
Desaroèia, poèas ktorých zneuívaný
folklór prisluhoval komunistickému reimu, prekryli - najmä v prípade mladích
generácii - obraz tradiènej ¾udovej kultú-

zároveò vo¾né tvorivé èerpanie z ¾udovej
kultúry najlepie charakterizuje veta:
folklór sa stáva inpiraèným zdrojom,
prièom jeho filozofická podstata zostáva
zachovaná.
Momentálne sedemèlenná kapela Hradian vznikla spolu s taneèným súborom v roku 1950 v Uherskom Hraditi a
od roku 1978 je jej primáom Jiøí Pavlica. Poèet vydaných zvukových nosièov
u dávnejie prekroèil dvadsiatku a svoju
ojedinelos dokazuje súbor rozliènými
èinnosami - spoluprácou s rozhlasom,
televíziou, autorskými hudobno-taneènými projektmi a neustálymi koncertmi
doma aj v zahranièí. Bohu Dúbrava

Volanie po projektoch alebo prekvapenia v A4
PROJEKT
Projekt s názvom Volanie po projektoch ponúka málo známym a zaèínajúcim umeleckým súborom poèas tyroch veèerov (marec - jún 2005) príleitos prezentova svoju èinnos v
klube A4 na Námestí SNP 12.
Cie¾om kampane Volanie po projektoch
je vyh¾adávanie aktivít v oblasti aktuálneho umenia, prièom dôraz je kladený
najmä na rozvoj svojpomocného hnutia v
rámci umeleckej komunity. Vítané sú
preto autorské projekty, ktoré prekvapia
novátorskými prístupmi k formám ume-

Len
CENA UŽ OD:

ry predstavou èohosi sterilného a tylizovaného, èo v lepom prípade zaváòa
nudou a v horom prípade sa svojou
páèivosou nelíi od najkomerènejích
výhonkov popkultúry. Èosi na tom zmenil boom world music v devädesiatych
rokoch a hoci je známe, e toto oznaèenie vzniklo ako obchodná znaèka, spoloèný menovate¾ najrozliènejích prejavov umelcov, inpirujúcich sa etnickou
hudbou zo vetkých kútov planéty, záujem náho publika o ethno sa oblúkom
od exotických vrátil aj k domácim tradíciám. Hradian vak svoje kvality na
domácej scéne prejavuje u 55 rokov a
jeho prístup, teda úcta k autenticite, no

Mégane GRANDTOUR

528.900,- Sk
*

leckého prejavu, pohybujú sa na rozhraní
rôznych druhov umenia, alebo pracujú s
netradiènými postupmi pri tvorbe zvuku
èi obrazu. Nech u ide o divadlo, tanec,
film, fotografiu, performance, DJ-ing,
VJ-ing, happening, workshop èi komunikaènú akciu, dôleité sú predovetkým
nápady s vlastným názorom na aktuálne
dianie v spoloènosti a inpirujúci poh¾ad
na svet.
Pokia¾ ide o mylienku filantropie, organizátori projektu sa nazdávajú e napríklad forma darovania peòazí je tou
najmenej kultúrnou formou filantro-

pie, pretoe pri nej nedochádza k obojstranne obohacujúcej spoloènej èinnosti.
Filantropia ako prirodzená a dobrovo¾ná
starostlivos jednotlivca o svoje bezprostredné okolie by preto mala budova
vzájomné vzahy medzi umelcami a
divákmi. Aj cyklus veèerov v klube A4
je preto koncipovaný ako zbliujúca
akcia medzi publikom a tvorcami.
Séria stretnutí sa zaèína 17. 3. o 19.00:
prvým výstupom bude hudobný veèer s
duom Tucan (Jonatán Chocholík èelo, spev, Adam Chvostík - bicie) a
skupinou Tu v dome. Bohu Dúbrava

taurované dielo zo zbierok SNG: Jan Mertens ml.: Triptych Klaòania troch krá¾ov
1520-1530 (Vodné kasárne).
n 25. 2. sa v klube Babylon na Karpatskej
11 uskutoèní koncert skupiny Moimir
Popalescu & The Nihilists (experimental
rock´n´roll).
n Na Bratislavskom hrade pribudla expozícia Rodina Albrechtovcov a tradície
domáceho pestovania komornej hudby v
Bratislave.
n 26. 2. o 16.00 bude v Koncertnej sieni
SF koncert iestich mladých umelcov zo
slovenských ZU.
n Do 28. 2. je v priestoroch Rakúskeho
kultúrneho fóra na Zelenej 7 sprístupnená
výstava H. Zens: Obrázky zo zimných
ciest.
n 26. 2. o 19.30 sa v klube F7 na Frantikánskom námestí predstaví formácia Dlhé
diely (vizuály VJ Kufrík Brothers).
n V CC Centre na Jiráskovej 3 môete
cez pracovné dni v èase 9-18h navtívi
prehliadku M. Kianièka: Reduco.
n 3. 3. od 20.00 bude v petralskom klube
Za zrkadlom veèer s dezovou formáciou
Déja vu a otvorenie výstavy Hudba v krivom zrkadle.
n 3. 3. o 20.00 sa v Nultom priestore - A4
na Námestí SNP 12 uskutoèní hudobný
projekt Trojkolo: Beh reality show? (úèinkujú J. Fujak, P. Maczovský, P. Varso, O.
imánsky, R. Babó).
n 4. 3. sa v klube Za zrkadlom na Rovniankovej 3 zaène veèer írskeho tanca so
súborom Avalon.
n V Pálffyho paláci na Zámockej ulici je
intalovaná expozícia Osamelí chodci.
n 4. 3. o 19.00 vystúpi v CC Centre na
Jiráskovej 3 A. Bartoová & The Trio.
n Do 6. 3. bude v priestoroch SVÚ (Umelecká beseda na Dostojevského rade 1)
trva výstava prác ôsmich slovenských
výtvarníkov s názvom Hommage á tefan
Prokop.
n 6. 3. o 19.00 bude túdio 12 na Jakubovom námestí hosti súbor 6Pé z Partizánskeho s inscenáciou 6 fantastických trikov, ako ulovi mua svojich snov.
n Od 7. 3. je v Galérii Nova na Batovej
3 výstava fotografií K. Pichlera.
n Galéria mesta Bratislavy ponúka doèasné prehliadky: Svet hviezd a ilúzií: 100
rokov svetovej kinematografie v plagátoch (Mirbachov palác), M. Moravèík:
Patriot Pact (Mirbachov palác). V Pálffyho paláci môete vidie výstavu J. Manèuka: Víaz Ceny Jindøicha Chalupeckého 2004.
- V Galérii Ardan na Dobrovièovej 7
môete vidie prehliadku D. Brunovský
st.: Grafiky 1996-2005.

jedna ponuka môže byť
Mégane SEDAN

Ponuka predvádzacích vozidiel:
CENA UŽ OD:

497.900,- Sk
*

Clio 1,2 Authentique 3 - dverové, r. v. 2004, 16.000 km
Thalia 1,4 Expression, r. v. 2004, 10.000 km
Kangoo 1,5dCi 80k Expression, r. v. 2004, 11.000 km
Kangoo 1,5dCi 65k Kaleido, r. v. 2004, 7.500 km
Mégane II 1,4 16V Confort Expression 5 - dverový, r. v. 2004, 13.000 km
Mégane II 1,5dCi 80k Confort Dynamique 5 - dverový, r. v. 2004, 14.000 km
Mégane II Sedan 1,6 16V Confort Expression, r. v. 2004, 7.000 km
Mégane II Coupé Cabrio 2,0 16V Confort Authentique, r. v. 2003, 8.850 km
Scénic 1,5dCi 80k Confort Authentique, r. v. 2003, 15.000 km
Grand Scénic 1,9dCi Confort Dynamique - N1, r. v. 2004, 13.000 km
Laguna 1,9dCi 100k Expression, r. v. 2004, 8.800 km
Espace 2,2dCi Expression - N1, r. v. 2004, 4.500 km
Master 2,5dCi 115k L3H2, r. v. 2004, 20.000 km
Vel Satis 3,5 V6 Initiale, r. v. 2002, 24.000 km
Trafic 2,5dCi Passenger 7 - miestny , r. v. 2003, 13.400 km

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

390.200,372.000,510.000,480.000,627.000,737.000,692.000,895.000,835.000,1.007.000,865.000,1.426.000,960.000,2.050.000,1.186.000,-

teraz: 319.900,teraz: 315.000,teraz: 429.000,teraz: 419.900,teraz: 489.900,teraz: 555.000,teraz: 559.900,teraz: 659.900,teraz: 625.000,teraz: 829.900,teraz: 699.900,teraz: 1.189.900,teraz: 789.900,teraz: 1.599.900,teraz: 799.900,-

Ponuka jazdených vozidiel:
AŽ 4 ROKY BEZSTAROSTNEJ JAZDY
VĎAKA PREDĹŽENEJ GARANCII

Spotreba 4,0 - 11,8 l/100 km, CO2 – emisia 119-201 g/km. * Ponuka
platí do vyãerpania zásob. Kliknite a vyberte si na www.renault.sk.

KESTLER, spol. s r. o.

KESTLER Co, spol. s r. o.

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

Krajinská cesta 12, Bratislava - RuÏinov, tel.: 02/4341 1172
e-mail: kestler_co@partner.renault.sk

Renault Laguna 3,0 V6 Initiale, r. v. 2001, 80.000 km
Renault Espace 2,2dCi Privilége LONG - N1, r. v. 2001, 191.000 km
Fiat Dobló 1,9 JTD 5 - miestny - N1, r. v. 2002, 101.000 km
Volvo XC90 3,0TDCi - N1, r. v. 2004, 20.000 km

cena: 490.000,cena: 709.900,cena: 319.000,cena: 2.390.000,-

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

