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AKTUALITY3
Verejné zhromaždenie občanov

RUŽINOV – Predstavitelia ružinovskej samosprávy prijali uznesenie, na 
základe ktorého pozývajú zainteresovaných občanov na Verejné zhromaž-
denie občanov (VZO) týkajúce sa možnosti výstavby polyfunkčného ob-
jektu Sputnik na Sputnikovej ulici. VZO sa uskutoční 26. novembra o 17. 
hodine v zasadačke miestneho úradu na Mierovej ulici 21. Pozvali sme aj 
odborných zástupcov zo stavebného úradu Ružinova, magistrátu a regio-
nálneho úradu verejného zdravotníctva.            (re)

Obsah/Aktuality  ..............................  3 

Aktuality  .....................................  4 - 5 

Publicistika  ......................................  6 

Téma mesiaca  ..................................  7

V Ružinove sa (ne)stavia  ................  8

Regulácia územia sa začala  ...........  9

Rozhovor ..................................  10 - 11

Slovensko - reflexie  ......................  12

Nikto za nič nemôže  .....................  13

Vetranie – zbytočný luxus  ...........  14

Pozor na požiare  ...........................  15

Reklamácie po novom  ..................  17

Kód zdravého života  .....................  18

Zo života Ružinova  ........................  19

Napísali o nás  ................................  20

Krížovka  .........................................  22

Exhibícia bojových športov  .........  23

Ružinovský 
stavebný úrad 
bol prvý, kto-
rý sa neobával   
začať konanie 
o všeobecnej sta-
vebnej uzávere 
pre celú mestskú 
časť. Konanie sa vyhlásilo v júni 2007 
a dôvodom bolo schválenie nového 
územného plánu Bratislavy v máji 
a nadobudnutie jeho právoplatnosti 
až v septembri 2007. I vtedy mnohí 
pochybovali, že konanie o celoru-
žinovskej stavebnej uzávere sa ne-
začne. Začalo – starosta Slavomír 
Drozd ho bez rozmýšľania podpí-
sal. Skúsenosť potvrdila, že konanie 
o stavebnej uzávere vôbec nie je jed-
noduché. Účastníkom tohto kona-
nia sú totiž všetci známi i neznámi 
vlastníci pozemkov i stavieb v danej 
lokalite. 

Nový územný plán Bratislavy síce 
situáciu zlepšil, avšak nie definitív-
ne. V Ružinove ostali parky i športo-
viská, ktoré si zaslúžia razantnejšiu 
ochranu. Preto sa naštartoval proces 
tvorby urbanistických štúdií pre Štr-
kovec a širšie okolie Ružinovskej ulice. 
Schválené urbanistické štúdie sú pod-
kladom pre zmenu územného plánu 
Bratislavy. 

Poslanci ružinovského parla-
mentu presadzovali proces realizá-
cie územných plánov zón. Diskusie 
o obstarávaní týchto konaní neboli 
jednoduché. Mnohokrát do nich zby-
točne prenikla politika, ktorá brzdila. 
Napokon starosta, poslanci a verej-
nosť našli spoločnú reč. Naštartoval 
sa aj proces tvorby územných plánov 
zón na Trnávke, v okolí Štrkoveckého 
jazera a popri ružinovskej magistrále. 
Argumentom tohto konania je fakt, 
že na základe územného plánu zóny 
je možné vyhlásiť v jeho hraniciach 
stavebnú uzáveru.

Ružinov opäť nemá strach. Ne-
obáva sa použiť všetky možnos-                
ti na ochranu zelených parkových 
a športových lokalít. Starosta Drozd 
podpísal začatie konania stavebnej 
uzávery na štyri lokality v okolí Štrko-
veckého jazera, Ružinovskej ulice a na 
Trnávke. Je teda zrejmé, že po rokoch 
stavebného boomu sa začínajú tvoriť 
pravidlá. Samozrejme, na ochranu 
parkov, športovísk, zelených plôch 
a sídliskových vnútroblokov. 

Maroš SMOLEC
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Kolaudácia haly sa začala
TRÁVNIKY – Kolaudácia tréningovej haly štadióna V. Dzurillu sa začala 

kolaudačným konaním na elektrickú a plynovú prípojku. Informoval o tom 
zodpovedný pracovník Odboru regionálneho rozvoja, investícií a životné-
ho prostredia miestneho úradu V. Lištiak. Stavebné práce na hokejovej ha-
le sú už hotové. Dokončuje sa tribúna v curlingovej hale a reštaurácia pri 
hokejovej ploche. Práce na hoteli sú zastavené. Stále nie sú vysporiadané 
pozemky pod halou. Súdny spor medzi magistrátom Bratislavy a fakult-
nou nemocnicou stále trvá, aj keď sa minister zdravotníctva R. Raši spolu 
s primátorom A. Ďurkovským snažia dohodnúť. Reálna je dohoda a ukon-

čenie sporu, ktoré by vyriešili právny vzťah k pozemkom. O termíne 
kolaudácie a možnosti užívania haly je predčasné hovoriť. Op-

timálnym termínom by mohol byť koniec roka 2008. 
Podmienkou je však dohoda sporných 

strán. Koncom októbra sa na kon-
trolnom dni na stavbe zišli 

poslanci miest-
neho zastu-
p i t e ľ s t v a , 
starosta a 
dodávateľ.  

     (red)

Ružinovské zabíjačkové slávnosti
ŠTRKOVEC – Starosta Ružinova a poslanci ružinovského zastupiteľ-

stva sa aj tento rok rozhodli zorganizovať vydarené podujatie – a to Ruži-
novské zabíjačkové slávnosti. „Zmyslom tejto akcie je, aby aj mladí Ružinov-
čania poznali zabíjačkové zvyky svojich predkov alebo príbuzných žijúcich 
na vidieku,“ vysvetlil starosta S. Drozd. Podujatie sa uskutoční 29. novem-
bra (sobota) po celý deň v amfiteátri areálu Radosť na Štrkoveckom jazere. 
V rámci programu bude ťahákom predovšetkým vystúpenie hudobnej sku-
piny Taktici o 16:30. Okrem toho sa budete môcť zabávať na rezké tóny cim-
bálovej muziky a bezplatne ochutnať zabíjačkovú kapustnicu, oškvarky a iné 
zabíjačkové špeciality. Riaditeľka organizátora Cultus Ružinov, a.s. E. Filanová 
prezradila: „Hrdí sme predovšetkým na prezentáciu tradičnej výroby svetozná-
mych klobás z Békešskej Csaby.“ Vstup je voľný. 

Program nájdete na strane 16. 
(ik)

Prevzatie štadióna sa posúva
STARÉ MESTO – Riaditeľka magistrátu hlavného mesta Bratislavy A. Pav-

lovičová požiadala mestských poslancov o posunutie termínu predloženia 
informácie o možnostiach prevzatia starej haly zimného štadióna V. Dzurillu 
do správy športovej organizácie mesta STARZ. Dôvodom je komunikácia 
o mimosúdnej dohode medzi magistrátom a ministerstvom zdravotníctva 
ohľadne pozemkov v okolí haly a fakultnej nemocnice v Ružinove, ako aj 
vyčíslenie nákladov, ktoré mestská časť Ružinov vložila do starej haly. Po-
slanci posunuli predloženie správy na ďalšie zastupiteľstvo, ktoré sa bude 
konať koncom novembra. Stará hala zatiaľ ostáva naďalej v správe Ružino-
va. Dôvodom na prevzatie správy štadióna je o.i. aj fakt, že HC Slovan Brati-
slava má záujem používať minimálne jednu sezónu ružinovský ľad.

(red)



Pripomíname, že z tohto dô-
vodu zorganizoval ešte v lete ru-
žinovský starosta S. Drozd stretnu-
tie majiteľov poškodených garáží  
a spoločnosti HB Reavis Group. In-
vestor priznal spoluúčasť na tom-
to poškodení a zaviazal sa opra-
viť spôsobené škody. V súčasnej 
dobe sa opravy realizujú, čo po-
tvrdil aj hovorca spoločnosti HB 

Reavis Group Roman Karabelli.  
„V týchto dňoch vykonávame opra-
vy ďalších garáži, celkovo sedem 
kompletne zrekonštruovaných sme 
už odovzdali majiteľom, pripravuje-
me várku ďalších ôsmich garáži. Na 
80 percent  je už na všetkých gará-
žach opravený zadný múr, ktorý bol 
poškodený.“ Podľa zástupcu vlast-
níkov garáží Eduarda Javorského, 

tým že sa rekonštrukcia garáží 
nevykonáva naraz ale postupne, 
idú opravy veľmi pomaly a nesys-
tematicky, čo ale nemožno klásť za 
vinu investorovi.

Najväčším problémom je zís-
kať súhlas od všetkých majiteľov 
garáží, aby sa pracovníci investora 
mohli pohybovať po ich pozem-
ku, čím by sa rekonštrukčné prá-
ce vykonali naraz. Kontaktovanie  
a vyhľadávanie všetkých vlastní-
kov je ale veľmi náročné a u nie- 
ktorých dokonca prevláda neo-
chota. Časť garáží je zanedbaná  
a nevyužívaná. Majiteľ je nezná-
my. HB Reavis Group mala podľa 

dohody dokončiť opravy do kon-
ca októbra. Do tohto termínu však 
nezískali súhlas všetkých vlastní-
kov. Opravy sa vykonajú iba u tých 
garáží, na ktoré bude mať investor 
súhlas. „V krajnom prípade bude-
me musieť k tomu pristúpiť, aj keď  
z technického hľadiska by bolo kvôli 
zbytočným spojom lepšie, aby sme 
mohli vykonať opravy na všetkých 
garážach naraz,“ dodal Karabelli. 
Komplikovanú situáciu môžu teda 
vyriešiť iba jednotliví vlastníci ga-
ráží tým, že dajú k oprave súhlas  
a povolia investorovi rekonštrukč-
né práce.

Katarína KOSTKOVÁ

AKTUALITY 4

Bude sa regulovať časť Trnávky

Rekonštrukcia ďalších dvoch ihrísk

Starosta S. Drozd a poslanci spo-
ločne ocenili návrh Zadania územ-
ného plánu zóny Trnávka-stred, kto-
rého cieľom je regulovať výstavbu  
v tomto území len na nízkopodlažné 
rodinné domy. Návrh odôvodnil ar-
chitekt A. Papp z miestneho úradu. 

Poslanci diskutovali o stavbe 
tréningovej haly V. Dzurillu a jej ko-
laudácii. Mnohí z nich sa zúčastnili 
na kontrolnom dni na štadióne aj za 
účasti stavebníka. Poslanec M. Bar-

kol (SDKÚ-DS) sa opýtal, čo poskytne 
Slovan Bratislava Ružinovu, keď bu-
de hrať na ružinovských štadiónoch. 
Starosta S. Drozd vysvetlil, že spor  
o pozemky v okolí štadióna a ru-
žinovskej nemocnice sa posunul 
smerom k dohode. Magistrát i minis-
terstvo zdravotníctva odročili pojed-
návanie na február budúceho roku 
za účelom možnosti dohody. „Slovan 
nemá zatiaľ žiaden vzťah k nášmu šta-
diónu. Situácia je akútna aj vzhľadom 

na blížiace sa majstrovstvá sveta v ho-
keji na Slovensku, a preto sa rokuje aj 
so Slovanom. Slovo v tomto bude mať 
aj magistrát, ktorý je vlastníkom starej 
haly štadióna V. Dzurillu,“ doplnil ruži-
novský starosta s tým, že kolaudácia 
plynovej a elektrickej prípojky novej 
haly sa už začala. 

Poslankyňa V. Jančošeková (SD-
KÚ-DS) ešte na septembrovom 
zastupiteľstve požiadala, aby sta-
rosta o.i. poskytoval kópie vyda-                    
ných územnoplánovacích informá-
cií pre všetkých poslancov. Starosta  
S. Drozd považoval takýto postup 
za ekonomicky nevýhodný pre obec  
z dôvodu kopírovania desiatok ti-
síc strán textov a preto jej uznese-
nie nepodpísal. „Územnoplánovacia 

informácia nemá záväzný charak-
ter. Je to len výklad verejne známeho 
územného plánu Bratislavy,“ dodal  
S. Drozd. Poslanci pri opätovnom hla-
sovaní neprelomili starostovo právo 
veta. Preto zástupca starostu D. Pe-
kár (KDH) v spolupráci s P. Hrapkom 
(SMER-SD) pozmenili návrh uznese-
nia tak, aby úrad doručoval poslan-
com elektronickou poštou všetky 
územné rozhodnutia na stavby väč-
šie ako 500 štvorcových metrov. Sta-
rosta sa vyjadril, že s elektronickou 
úradnou tabuľou problém nemá,  
a že už dnes na webovej stránke sú 
uverejňované všetky verejné vyhláš-
ky stavebného úradu v informatív-
nej forme. 

(mrs)

RUŽINOV – Regulačné územné plány zón, podkladové urbanistické 
štúdie, informovanosť verejnosti o investičných zámeroch i vydaných 
územných rozhodnutiach a diskusia o kolaudácii tréningovej haly. To 
boli hlavné témy októbrového zasadnutia poslancov ružinovského za-
stupiteľstva. 

Do redakcie Ružinovského ECHA 
sme koncom októbra dostali via-
ceré listy a elektronickú poštu, že na 
mieste detského ihriska na Ostred-
koch sa realizuje investičná výstav-
ba. Adresáti boli po odpovedi, že ide 
o komplexnú rekonštrukciu ihriska 
v hodnote 600 tisíc korún, milo pre-
kvapení. Ich obavy, že detské ihris-
ko nahradí výstavba polyfunkčného 
domu sa nepotvrdili. Rekonštrukcia 
v rovnakej výške sa začala aj vo vnú- 
trobloku na Kupeckého ulici, ktorý 
sa preslávil filmovou trilógiou Fon-
tána pre Zuzanu. Zanedba-
né detské ihrisko 
b u d e  

v najbližšom čase vybudované na-
novo. Po rekonštrukcii fontány mest-
skou spoločnosťou Paming a det-
ského ihriska by mala v najbližšom 
čase prísť na rad aj športová plocha. 
Vynovený vnútroblok na Kupecké-
ho ulici bude onedlho vyzerať ako  
v časoch svojej filmovej slávy. Re-
konštrukcie oboch ihrísk sa ukončia 
do konca novembra. 

Na území Mestskej časti Bratisla-
va-Ružinov sa v roku 2008 zrealizova-
lo päť kompletných rekonštrukcií de- 

tských ihrísk na Budovateľskej, 
Vietnamskej, Kaštielskej, Ostredko-
vej a Kupeckého ulici. Okrem ihriska 
na Budovateľskej, ktorého prestavbu 

financoval investor HB Reavis Group,
všetky sa financovali z rozpočtu Ru-
žinova. „Počet rekonštrukcií priamo 
zodpovedá kapitole rozpočtu mest-
skej časti na tieto účely. V roku 2008 
sme mali na to vyčlenených 5,2 mi-
lióna korún, z toho 2 milióny sa pre-
investovali na bežnú údržbu ihrísk.  
V rekonštrukciách budeme pokračo-
vať aj na budúci rok,“ uviedla pre Ru-

žinovské ECHO pracovníčka Referátu 
životného prostredia a verejno-pros- 
pešných služieb miestneho úradu 
Adriana Rafayová. 

Okrem toho vedľa hotela City 
(bývalý hotel Bratislava) na Sebe-
ríniho ulici vyrástlo nové športové 
multifunkčné ihrisko s umelou trá-
vou. Ide o investíciu súkromnej spo-
ločnosti. Kolaudácia sa uskutoční  
v novembri.

       (ms) 
Vizualizácia: 

Miestny úrad BA-Ružinov
Vizualizácia detského ihriska 

na Kupeckého po rekonštrukcii. 

RUŽINOV – Počas októbra sa začala výstavba ďalších dvoch detských 
ihrísk v Ružinove. Mestská časť Bratislava-Ružinov započala komplet-
nú rekonštrukciu detského ihriska na Ostredkovej ulici (tzv. biopark)  
a v slávnom vnútrobloku „fontány pre Zuzanu”. 

Detské ihrisko na Kupeckého dnes. 

Kedy už budú opravené garáže?
500 BYTOV – Pri výstavbe ďalšej etapy polyfunkčného komplexu City 
Business Center boli poškodené múry a strechy viac ako 30-ročných su-
sediacich garáží na Budovateľskej ulici. O tomto probléme sme už infor-
movali aj v minulom vydaní Ružinovského ECHA. 



AKTUALITY5

Zástupca investora navrhol vy-
počuť viacero svedkov – medzi nimi 
aj ministra kultúry Mareka Maďariča. 
Výklad, že asanácia bola zákonná 
dôvodil tým, že budova lisovne po 
legálne povolenom zbúraní dvoch 
susedných objektov dňa 28. augusta 
2008 – vrátnice a prototypovej haly 
na skúšky – bola vážne staticky na-

rušená. „Po zbúraní múrmi spojených 
objektov sa lisovňa bakelitu, ktorá 
mala už v januári 2008 vážne statické 
problémy, ešte viac poškodila a hrozil 
kolaps celej narušenej starej budovy, 
pričom mohlo dôjsť k jej samovoľnému 
pádu s nebezpečenstvom ohrozenia 
životov a majetku obyvateľstva,“ vy-
svetlil zástupca investora. V súlade so 

stavebným zákonom preto investor 
doručil na stavebný úrad 28. augusta 
v popoludňajších hodinách list, aby 
vykonal okamžitú obhliadku a ústne 
vydal rozhodnutie na odstránenie 
stavby. Nakoľko však bol dňa 29. au-
gusta štátny sviatok, stavebný úrad 
reagoval až 5. septembra. Medzitým, 
29. augusta investor poškodenú bu-
dovu lisovne asanoval. Stavebnému 
úradu advokát investorov navrhol, 
aby si vyžiadal originál stavebného 
denníka od spoločnosti Hornex, a.s. 
a subdodávateľa Špeciálne činnosti, 
s.r.o., ktorí legálne asanovali ďalších 
19 objektov v areáli Gumon v dňoch 
od 27. augusta do 10. septembra. In-
vestor poukázal na rozhodnutie mi-
nisterstva kultúry, ktoré deklaruje, že 
v čase búrania nemala lisovňa bake-
litu štatút chránenej pamiatky. Na-

vrhol tiež predvolať viacerých sved-
kov: ministra kultúry, riaditeľa sekcie 
kultúrneho dedičstva ministerstva 
kultúry, súdneho znalca, statika, zá-
stupcov firiem, ktoré búrali objekty,
ako aj policajtov, ktorí na mieste činu 
búranie preverovali a údajne skon-
štatovali, že asanácia sa realizovala  
v súlade so zákonom. 

Publikované informácie sú vý-
kladom investora, ktorý, samozrej-
me, háji svoje záujmy. Komisia zhod-
notí dôkazy. Vypočuje svedkov, ktorí 
rozhodli o zbúraní. Ministra kultúry 
predvolávať nebude. Za zbúranie ne-
povoleného objektu môže byť ude-
lená pokuta až do výšky 2 miliónov 
korún. O prípad sa začal zaujímať aj 
okresný prokurátor. Po skončení ko-
nania si vyžiadal na nahliadnutie ce-
lý spis.      (msc)

Investor: Lisovňu sme búrali zákonne
RUŽINOV – V októbri sa uskutočnilo ústne pojednávanie správneho de-
liktu na ružinovskom stavebnom úrade voči obvinenému, spoločnosti 
Internacionale, s.r.o.. Predmetom riešenia bolo zbúranie objektu tzv. li-
sovne bakelitu v areáli bývalej chemickej fabriky Gumon. Oznámenie 
o priestupku podala samotná mestská časť. Rozhodcovská komisia za-
tiaľ verdikt neprijala. Právny zástupca investora Peter Kövesi sa snažil 
právnika stavebného úradu Ľubomíra Gaštana presvedčiť, že asanácia 
inkriminovanej budovy sa zrealizovala v súlade s platnou legislatívou.  
Následne si 3-členná komisia vyžiadala potrebné listinné dôkazy a roz-
hodnúť by mohla do konca roka.

Projekt, ktorý odštartoval ČK na 
Medzinárodný deň výživy a boja 
proti hladu 16. októbra v bratislav-
skom Starom Meste, pokračoval 
24. októbra aj na Miestnom úrade 
v Ružinove. Úrad práce poskytol or-
ganizátorom zoznam rodín s deťmi 
v hmotnej núdzi v Ružinove, ktorý 
bol v rámci všetkých mestských častí 
hlavného mesta po Petržalke druhý 
najdlhší. „Snažili sme sa obdarova-
ných vybrať tak, aby išlo buď o rodinu, 
alebo o osamelého rodiča starajúcich 

sa minimálne o jedno dieťa,“ konšta-
tovala pre Ružinovské ECHO gene-
rálna sekretárka ČK Zuzana Rosiaro-
vá Kesegová. 

Hoci obdarovaní neskrývali ra-
dosť, s médiami komunikovali len 
máloktorí. Dôvodom bola údajná zá-

visť tých, ktorí balík nedostali, alebo 
nevôľa hovoriť o svojich problémoch 
na verejnosti. Silvia Bočková z 500 
bytov nám napriek tomu povedala: 
„Kvôli zdravotnému stavu dcéry som 
najskôr musela zmeniť zamestnanie, 
potom mi zomrel otec. Momentálne 
sa starám o chorú babičku a som ne-
zamestnaná.“

 Každý balík obsahoval trvan-
livé potraviny ako cestoviny, ry-
žu, olej, cukor, kompóty, konzervy  
a iné, v hodnote tisícosemdesiat ko-
rún. Tých, ktorí si balík na Miestnom 
úrade nestihli vyzdvihnúť, bude ČK 
listom informovať o náhradnom 
termíne. Dovtedy budú potraviny 
uskladnené v ich priestoroch.

Wanda GREGOROVÁ
Foto: mrs

Pomoc v núdzi sociálne slabším
RUŽINOV – Po prvýkrát distribuoval Červený kríž (ČK) v rámci projektu 
Pomoc rodinám s deťmi v hmotnej núdzi potravinové balíky v hodnote 
vyše tisíc korún aj v piatich okresoch hlavného mesta. Potraviny v hod-
note tristotisíc korún rozdelil takmer dvestotridsiatim rodinám. V spo-
lupráci s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVAR) vybral štyrid-
saťštyri rodín aj v Ružinove.

Starosta mestskej časti S. Drozd 
na slávnostnom stretnutí poďako-
val ružinovským seniorom za ich 
prínos do života Ružinova. „Rodi-
čia to však myslia úprimne a dobre. 
V živote prežili mnoho obdobných 
situácií, a preto sa snažia ich apli-
kovať do života svojich potomkov. 
Vždy chcú byť nápomocní, nikdy by 
svojim deťom neradili úmyselne zle. 
Niekedy možno netrafia klinec pria-
mo po hlavičke, avšak nikdy ho ne-
minú. Každé ich slovo – aj keď nám je  
v tom momente akokoľvek neprí-
jemné – je slovo pomoci a rady,“ do-
dal S. Drozd. Pripojili sa k nemu aj 
prvá dáma slovenského humoru 
Magda Paveleková a spevom Gizka 
Oňová. Slovenské hity ako Skryl sa 

mesiac za obláčik, Vlasy ti kvitnú, 
Mamička alebo Najkrajšia hviez-
dička je moja mamička, vylúdili 
na mnohých tvárach nostalgický 
úsmev, či slzu. Aj Gizka Oňová sa 
priznala: „Aj mne za posledných päť 
rokov pribudlo päť kíl, päť dioptrií a 
päť vnúčat.“ Napriek tejto bilancii 
pani Anna Kerekešová za ružinov-
ských seniorov stretnutie zhodno-
tila: „Na tejto akcii je pekné to, že sa 
jej každým rokom venuje čoraz väč-
šia pozornosť. Všetci, ktorí sme po 
päťdesiatke, si zaslúžime úctu, pre-
tože naše deti na takéto veci nemajú 
čas a ani nevedia, že vôbec existuje 
Mesiac úcty k starším.“

(wg)
Foto: Michal VESELSKÝ

Slzy aj úsmev na tvárach starších
POŠEŇ – Mesiac úcty k starším – október – vyvrcholil tradičným prípit-
kom starostu s ružinovskými seniormi  v Dome kultúry Ružinov. K prí-
jemnej atmosfére prispeli pohostenie i kultúrny program.

Speváčka Gizka Oňová zabávala obecenstvo.



Bratislavská tepláreň potvrdila, 
že napriek súhlasu regulačného úra-
du, ceny zatiaľ zvyšovať nebude. Na-
miesto zdražovania gigajoulu tepla 
pre Bratislavu – Západ na 844 korún, 
bude naďalej odberateľom účto-
vať 646 slovenských korún. Napriek 
tomu existovala obava, že ceny za 
teplo zvýšia práve odberatelia, teda 
správcovské spoločnosti. 

Zvýšenie zálohových platieb
A tak sa aj stalo, v niektorých 

častiach Ružinova sa ceny napriek 
postoju vlády zvýšili. Konkrétne 
10-percentný nárast zálohových 
platieb potvrdil Jozef Gräczer zo 
správcovskej spoločnosti Bytoservis. 
„Zvyšovali sme na základe všetkých 
údajov, ktoré sme mali od Bratislav-
skej teplárenskej spoločnosti, ktorej re-
gulačný úrad schválil zvýšenie cien. Aj 

keď zvyšovanie vtedy odložila, napriek 
tomu spoločnosť Prvá ružinovská, kto-
rá berie teplo od Bratislavskej teplárne 
a potom predáva ostatným správcov-
ským spoločnostiam, vydala rozhod-
nutie, v ktorom svoje ceny zvýšila.“

Kto zdražoval?
Bytoservis teda tvrdí, že ceny ne-

zvýšil svojvoľne. „Samozrejme, že nie. 
Máme dokonca aj doklady, že ceny sa 
rozhodla zvýšiť Prvá Ružinovská,“ do-
dal J. Gräczer. 

Spoločnosť Prvá Ružinovská, od 
ktorej Bytoservis teplo odoberá, ná-
rast cien vyvrátila. „My sme ceny za-
tiaľ nezvyšovali, naša spoločnosť po-
žiadala o zvýšenie cien tepla k 1. 10. 
2008 na základe avizovaného zvýše-
nia bratislavských teplární. Následne 
po ich vyjadrení, že zvyšovanie zatiaľ 
odkladá a nebude využívať maximál-

nu možnú cenu tepla, sme oznámili 
správcovským spoločnostiam, že na-
výšime ceny v závislosti, ako to spraví 
bratislavská tepláreň,“ reagoval Miro-
slav Pajchl z Prvej Ružinovskej spo-
ločnosti. Záhadou teda ostáva, kto 
sa rozhodol cenu za teplo zvýšiť aj 
napriek tomu, že Bratislavská teplá-
renská spoločnosť oficiálne ceny ne-
zvýšila. 

Otázne je, čo by sa dialo v prípa-
de, keby sa tepláreň nakoniec roz-
hodla, že ceny tepla neporastú, či 

by sa obyvateľom, ktorým je už te-
raz účtované drahšie teplo, peniaze 
vrátili. Bytoservis tvrdí, že vo vyúč-
tovaní za rok 2008 bude zohľadne-
ná aj trinásta faktúra za teplo, kde 
sa prakticky prepočíta kompletne 
celý rok a dáva sa znova na schvá-
lenie regulačnému úradu. Až tak sa 
je možné dozvedieť konečné ceny 
tepla na nasledujúcu vykurovaciu 
sezónu v roku 2008.

Budeme platiť viac?
Budeme platiť viac? Táto otáz-

ka pravdepodobne obyvateľov 
Ružinova trápiť nebude. Podľa ne- 
oficiálnych informácií, Bratislavská
teplárenská spoločnosť, ktorá by ma-
la v týchto dňoch o konečnom ceno-
vom náraste rozhodnúť, bude ceny 
za teplo napokon zvyšovať. Kon-
krétny percentuálny nárast doteraz 
ešte nikto nepotvrdil. Uvidíme, ako 
zareaguje premiér R. Fico, ktorý vy-
zval zástupcov štátu v teplárenských 
spoločnostiach, aby v konkrétnych 
lokalitách zvyšovanie cien tepla za-
stavili. Boj o cenu tepla pokračuje. 
Rozhodnú najbližšie dni.

Katarína KOSTKOVÁ
Foto: archív
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Takýmto problémom sa trápia aj 
obyvatelia z okolia ulíc Palkovičova  
a Záhradnícka. Parkovisko pri budo-
ve Slovenskej sporiteľne, na ktorom 
boli roky zvyknutí parkovať, sa pre 
ich automobily zo dňa na deň uza-
tvorilo. Prístupu naň bránia betónové 
zátarasy a príslušníci súkromnej bez-
pečnostnej služby. Obyvatelia boli  
z tejto situácie šokovaní, ale nie až 
takí prekvapení. Problém s parkovis-
kom a možnou výstavbou polyfunkč-
ného objektu trvá totiž už niekoľko 
rokov, odvtedy čo pôvodný vlastník 
– magistrát odpredal pozemok do 
súkromného vlastníctva. Následne 
sa predával medzi súkromnými sub-
jektami a súčasný majiteľ pozemku 
je firma Danicon holding. Tým, že
pozemok je jej súkromným majet-
kom, má právo robiť si s ním čo chce, 
teda aj zamedziť prístup obyvateľom 
na parkovisko.

Pokus o dohodu
Investor má podanú žiadosť  

o územné konanie. Na parkovisku 
má totiž v pláne vystavať polyfunkč-
ný objekt Záhradnícka. Stavebný 
úrad rozhodnutie ešte nevydal. 

Proti výstavbe sa obyvatelia sused-
ných ulíc bránia a snažia sa rozhod-
nutie oddialiť, čo sa im zatiaľ darí. 
„Argumentovali sme tým, že dôjde  
k narušeniu životného prostredia. Po-
ukázali sme na prípadné porušenie 
akustiky a svetlotechniky, a že celé to 
nie je v poriadku s územným rozhod-
nutím hlavného mesta,“ povedal Jo-

zef Matúšek zo združenia občanov 
okolitých ulíc. Majiteľ pozemku sa 
zatiaľ pokúša zlepšiť situáciu návr-
hom na spoločné rokovanie so zá-

stupcami obyvateľov dotknutých 
ulíc, ktorí ale účasť na rokovaní na-
teraz odmietajú. Svoju prítomnosť 
na ňom podmieňujú tým, že Dani-
con holding musí opäť sprístupniť 
parkovisko pre obyvateľov, inak sa 
na rokovaní nezúčastnia. Problém 
ostáva teda stále otvorený, ak ne-
dôjde k vzájomnej dohode medzi 
oboma stranami, podľa majiteľa 
pozemku sa na parkovisku nebu-
de môcť parkovať minimálne do 
konca roka. Komplikovaná situácia  
s parkovaním a nedostatkom par-
kovacích miest v tejto oblasti sa te-
da v najbližšej dobe pravdepodob-
ne nezlepší. 

Kto spravil chybu?
Obyvatelia sa snažia nájsť vin-

níka celej vzniknutej situácie. Ve-
rejné parkovisko na Záhradníckej 
ulici bolo v roku 1994 skolaudova-
né a malo slúžiť pre potreby parko-
vania obyvateľov susedných ulíc. 
Vlastníkom bol magistrát, ktorý sa  
z nevyjasnených dôvodov rozho-
dol predať pozemok do súkrom-
ných rúk. Potom je viac ako isté, 
že keď takýto lukratívny pozemok  
v atraktívnej lokalite Bratislavy 
vlastní súkromník, je iba otázkou 
času, kedy na ňom vyrastie poly-
funkčný objekt.

Katka KOSTKOVÁ
Foto: autorka

CENY TEPLA PORASTÚ
Niektorí správcovia bytov už zvýšili platby
RUŽINOV – Teplo v Ružinove bude opäť drahšie, ceny by sa 
mali zvýšiť o 28 percent. S takouto informáciou prišla Bra-
tislavská teplárenská spoločnosť. Zvýšenie sa malo dato-
vať od začiatku októbra. Vtedy sa tak ale kvôli pohrozeniu 
predsedu vlády Roberta Fica nestalo.

Rozhodnutie vlastníka: prázdne parkovisko.

SÚBOJ O PARKOVISKO
Kedy vyrastie nový objekt Záhradnícka? 
STARÝ RUŽINOV – Nezastavaných voľných priestranstiev je 
v našej mestskej časti čoraz menej, pomaly si už začíname 
zvykať na realitu, že na každej takejto ploche nám skôr či 
neskôr vyrastie nový polyfunkčný objekt. 



Desaťročný príbeh zvýhodnené-
ho nájomného sa začal písať 13. ja-
nuára 1998. Vtedajšia miestna rada  
v súlade s platnou legislatívou uznese-
ním odporučila výšku nájomného na 
úrovni 250 korún za štvorcový meter 
(m2). Reálne sa tieto ceny pre politické 
subjekty uplatňujú dodnes. Zriaďova-
teľské organizácie musia prehodnotiť 
nájomné zmluvy a určiť ceny na úrov-
ni komerčných. 

Údajné dary
V roku 2000 sa ako prvá nasťaho-

vala do Domu kultúry Ružinov (DK Ru-
žinov) na Ružinovskej ulici SDKÚ-DS, 
ktorá si v nej zriadila svoju centrálu. Za 
časť priestorov v rozsahu 256 m2 platí 
zníženú sumu. V roku 2007 sa suse-
dom „modrých“ stala Okresná organi-
zácia SMER-SD Bratislava II a za 27 m2 
tiež platia 250 korún za m2. Kresťanskí 
demokrati zase túto výhodu využíva-
jú v Spoločenskom dome Nivy, kde 
si prenajímajú necelých 20 štvorco-
vých metrov nebytových priestorov 
od januára tohto roku. Päť mesiacov 
po nástupe do funkcie, 15. 5. 2007, 
nový starosta S. Drozd navrhol miest-
nej rade zrušiť znížené nájomné. „Sta-
novenú sumu som považoval za nízku  
a prežitú. Môj návrh nezískal vtedy pod-
poru,“ uviedol pre Ružinovské ECHO 
starosta. Návrh nepodporili pravicoví 
poslanci Ružinova. Ani médiá neve-
novali tomuto problému pozornosť. 
Jedine denník Plus 1 deň analyzoval 
vzniknutú situáciu. Nič sa však nezme-
nilo. Politické strany platili stále menej 
a kauza zapadla prachom. 

Po roku a pol – koncom septembra 
– ju nanovo otvorila občianska organi-
zácia Aliancia Fair-play. Celé Slovensko 
sa dozvedelo, že mestská časť Bratisla-
va-Ružinov svojimi nízkymi cenami 
dáva politickým stranám SDKÚ-DS  
a SMER-SD údajné dary, ktoré dokonca 
politici nepriznávajú. „Zákon vyžaduje, 
aby rozdiel medzi výhodnou a bežnou 
komerčnou cenou priznali politické stra-
ny ako dar,“ vysvetlila Zuzana Wienk 
z aliancie a dodala, že porušenie je 
dvojnásobné, nakoľko politická strana 
prijala dar od obce, čo je neprípustné. 
SDKÚ-DS i SMER-SD svorne tvrdili, že 
nešlo o dar, ale výšku nájomného ur-
čenú na základe dohody. Médiá po 

tejto informácií zrazu „skočili“. Možno 
práve preto, že sa v podozrení ocitla 
aj vládna strana SMER-SD. Okrem spo-
mínaných 27 m2 v DK Ružinov mala od 
roku 2001 a 2002 prenajaté priestory 
v hospodárskom bloku (HB blok) na 
Súmračnej ulici za cenu 250 korún za 
m2. Vzhľadom na dezolátny stav bu-
dovy a potrebu finančných investícií
na rekonštrukciu bola stanovená ce-
na obvyklá. Podľa nájomných zmlúv 
mestskej časti sa nebytové priestory 
v tzv. HB blokoch vtedy prenajímali 
aj súkromným podnikateľským spo-
ločnostiam za 250 korún, dokonca 
nižšie – za 100 korún na prvých šesť 
mesiacov. V súčasnosti majú stále dve 
občianske združenia stanovenú cenu 
na úrovni 250 korún. Napokon, staros-
tom bol vtedy P. Kubovič z SDKÚ-DS, 
ktorý určite nemal záujem vychádzať 
v ústrety súperiacej politickej strane. 
Následne si v roku 2004 vládny SMER 
budovu po rekonštrukcii odkúpil od 
magistrátu. Strana SMER-SD sa cítila 
vyhláseniami Aliancie Fair-play oho-
vorená a jej predseda Robert Fico 
verejne vyzval jej predstaviteľov na 
ospravedlnenie za nepravdivé tvrde-
nia. Miestny úrad Bratislava-Ružinov 
začiatkom októbra od aliancie dostal 
žiadosť na sprístupnenie informácií 
ohľadom nájomných zmlúv, predajnej 
zmluvy, výšky investícií do objektov  
a ďalších možných zvýhodnení – avšak 
výhradne týkajúcich sa už len strany 
SMER-SD. 

Prehodnotia zmluvy
Bez ohľadu na politikum a poli-

tikárčenie je dobré, že sa o zvýhod-

nenom nájomnom začalo diskuto-
vať. Výsledkom je práve októbrové 
zrušenie desaťročného uznesenia. 
Miestny úrad a zriaďovateľské orga-
nizácie majú voľné ruky a môžu za-
čať určovať ceny na trhovom základe. 
Riaditeľka DK Ružinov Eva Filanová 
pre Ružinovské ECHO uviedla: „Všet-
ky zmluvy prehodnotíme. Cenu chce-
me pre politické strany určiť na úrovni 
3000 korún za štvorcový meter ročne. 
Tento návrh predložíme SMER-SD  
a KDH. Pri SDKÚ-DS vezmeme do úva-
hy ich investície do prestavby nebyto-
vých priestorov v Dome kultúry, ktoré 
sa po desiatich rokoch stanú naším vý-
hradným majetkom. KDH už avizovalo, 
že pravdepodobne priestory po zvýšení 
ceny opustí.“ Po rokovaní rady neskrý-
val spokojnosť ani starosta S. Drozd: 
„Na prvýkrát to nevyšlo. Teraz áno. Po-
litické strany bez rozdielu budú platiť 
vyššie sumy. Bude to prínos na rozvoj 
– predovšetkým – ružinovskej kultúry.“ 
Napriek tlaku médií návrh na rokova-
ní miestnej rady nepodporili poslanci 
KDH a SDKÚ-DS. Hlasovania sa zdr-
žali. Ako vysvetlila poslankyňa Lucia 
Virsíková (KDH) pre Televíziu Ružinov 
dôvodom bolo, že „schválené uzne-
senie malo len odporúčací charakter, 
a preto nebránilo nič tomu, aby bolo 
nájomné zvýšené aj bez hlasovania  
v miestnej rade.“ 

Niektoré politické strany z ruži-
novských priestorov možno odídu, 
niektoré ostanú. Ak áno, tak za trhové 
ceny. Takto je to spravodlivé. 

Ivan KRIŽAN
Foto: Michal VESELSKÝ

7

Miestna rada Ružinova 
schválila, aby aj politické 
strany platili nájomné za 
kancelárske priestory v ob-
jektoch mestskej časti a jej 
zriaďovateľských organi-
zácií na úrovni komerčných 
cien. Do súčasnosti sa to-
tiž určovali ceny na základe 
uznesenia ešte z roku 1998. 
Výška 250 korún za štvor-
cový meter bola výrazným 
zvýhodnením. Týkalo sa to 
politických strán SDKÚ-DS, 
SMER-SD a KDH. Poslancov 
ružinovského zastupiteľstva 
sme preto požiadali o odpo-
veď na otázku: „Je podľa vás 
správne, že politické strany 
budú v objektoch mestskej 
časti Ružinov platiť komerč-
né nájomné za kancelárske 
priestory?“

Peter ILČÍK, (Občianske kluby)
Ukazuje sa, že je to 
správne nakoľko v 
opačnom prípade to 
býva terčom kritiky 
občanov i médií.  Na 

druhej strane treba povedať, že 
mestská časť spolupracuje v zá-
ujme rozvoja mestskej časti ako  
s politickými stranami, tak aj  
s občianskymi združeniami a iný-
mi právnickými a fyzickými oso-
bami pôsobiacimi v mestskej čas-
ti. Na základe takejto spolupráce 
mestská časť napríklad poskytu-
je dotácie rôznym občianskym 
združeniam pôsobiacim v mest-
skej časti.

Martin BARKOL, (SDKÚ-DS)
Ja som zástancom 
trhovej ekonomiky, 
a preto samozrej-
me nemám najmenší 
problém s tým, či to je 

správne, alebo nie. Otázkou ale stále 
zostáva, či sme schopní dosiahnuť 
spomínané komerčné podmienky 
za akceptácie ako zo strany nájom-
níka tak aj zo strany nájomcu.

Dušan HRUŠKA 
(Strana zelených)

S týmto rozhodnutím 
súhlasím. Strana ze-
lených nemá prenaja-
té kancelárie v ob-
jektoch nijakej obce. 

Svoju činnosť vykonávame doma 
a medzi občanmi – nie v kance-
láriách. Zvýšenie nájomného pre 
politické strany v Ružinove pova-
žujem za správne. Dostávajú totiž 
dotácie aj zo štátneho rozpočtu. 

Katka KOSTKOVÁ
Foto: archív

ANKETA

TÉMA MESIACA

NÁJOMNÉ PRE VŠETKÝCH ROVNAKÉ
Miestna rada rozhodla, že politici budú platiť trhové ceny
Politické strany už v Ružinove nebudú mať výhody v cenách prenájmov za kancelárske 
priestory v budovách mestskej časti alebo jej zriaďovateľských organizácií. Miestna rada 
na návrh starostu Ružinova Slavomíra Drozda totiž 7. októbra definitívne zrušila uznese-
nie z roku 1998, podľa ktorého politici platili za prenájom kancelárskeho metra štvorco-
vého 250 korún ročne. Trhová cena sa pritom pohybuje na úrovni 3 700 korún. Za zrušenie 
hlasovalo päť poslancov, traja sa zdržali. 

Centrála SDKÚ v priestoroch Domu kultúry Ružinov.
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Prokurátor vyzval mestskú časť, 
aby obratom začala stavebné ko-
nanie vo veci stavby Špecializova-
ná zdravotná starostlivosť, rekon-
štrukcia a prístavba. Stavebný úrad 
stavebné konanie začal. „Prievozská 
radnica bola postavená v roku 1933. 
Nielen reliéfy na stenách budovy, ale 
celý objekt vykazuje známky národ-

nej kultúrnej pamiatky. Snažíme sa 
budovu zachovať v jej pôvodnej ar-
chitektúre. Máme o ňu záujem. Mohla 
by slúžiť ako reprezentatívne priesto-
ry sobášnej siene. Napriek našim sna-
hám má prokuratúra iný názor. Ko-
nanie sme museli na jej výzvu začať,“ 
vysvetlil ružinovský starosta Slavo-
mír Drozd. 

Ochrana len reliéfov
Spoločnosť Pro bios získala 

územné rozhodnutie na rekonštruk-
ciu ešte v roku 2006 od bývalého 
starostu Pavla Kuboviča (SDKÚ-DS). 
Nový starosta S. Drozd na tlak ve-
rejnosti inicioval konanie na Minis-
terstve kultúry SR (MK SR) o vyhlá-
sení radnice za národnú kultúrnu 
pamiatku, čím by tento ojedinelý 
skvost medzivojnovej funkcionalis-
tickej architektúry zachránil aj pre 
ďalšie generácie. Sekcia kultúrneho 
dedičstva ministerstva kultúry zača-
la konať v septembri 2007. O tri me-
siace, 12. novembra vyhlásila za ná-
rodnú kultúrnu pamiatku len súbor 
piatich reliéfov (kosec, kočiš, murár, 
kováč, oráč) tvoriacich významnú 
výzdobu tejto budovy. V rozhodnutí 
konštatuje, že kritériá národnej kul-
túrnej pamiatky spĺňa celá budova, 
avšak „správny orgán by vyhlásením 
budovy za kultúrnu pamiatku nepri-
merane obmedzil dobromyseľne na-
dobudnuté práva vlastníka stavby,  
a preto vo verejnom záujme vyhlásil 

za kultúrnu pamiatku len jej výtvarnú 
výzdobu.“ Ministerstvo vychádzalo zo 
skutočnosti, že budova má pamiat-
kovú hodnotu architektonickú, ako 
dokument vývoja architektúry verej-
ných stavieb a jej výtvarná výzdoba 
má pamiatkovú hodnotu výtvarnú, 
ako dokument sochárskej tvorby na 
Slovensku v 30-tych rokoch 20. sto-

ročia. Obmedzením práv vlastníka 
pritom myslel plánované využitie in-
vestície. Vlastník objekt nadobudol 
privatizáciou zdravotného strediska 
od Fondu národného majetku SR  
v roku 2002 za dva milióny korún. Už 
vtedy to bola výhodná cena. V deň 
rozhodnutia MK SR, 12. 11. 2007, 
spoločnosť Pro bios požiadala o za-
čatie stavebného konania. Dňa 26. 
novembra mestská časť Ružinov 
podala voči rozhodnutiu rozklad. 
Nebola však v pozícii účastníka ko-
nania, nakoľko obcou je magistrát - 
nie mestská časť Ružinov. O rozklad 
mal požiadať v danej lehote magis-
trát, ktorý sa stotožnil s názorom, že 
vyhlásená za kultúrnu pamiatku by 
mala byť celá budova. „Lehoty, kto-
ré vyplývajú zo zákona sú veľmi krát-
ke. Mesto už nemohlo podať rozklad. 
Zastávame názor, že za pamiatku mal 
byť vyhlásený celý objekt,“ uviedla 
začiatkom októbra pre denník SME 
Mária Račková z magistrátu. 

Súčasný platný stav je teda taký, 
že chránené sú len reliéfy na stenách 
radnice a vlastník musí pri prestavbe 
zachovať len sochy. Pre denník SME 
sa generálna riaditeľka spoločnosti 
Pro bios Vlasta Provazníková vyjadri-
la: „My chceme zachovať celú budovu, 
ktorú plánujeme zrekonštruovať, a zá-
roveň k nej pristavať ďalšiu časť. Dali 
sme si na tom záležať, máme všetky 
potrebné vyjadrenia od pamiatkarov. 
Pôjde o spojenie funkcionalistickej 

architektúry a architektúry 21. sto-
ročia.“ Ružinovský poslanec a pa-
miatkar Patrik Guldan takýto zásah 
odmieta. Radnica by mohla získať 
status národnej pamiatky, ak by sa 
zmenil jej vlastník. Ružinovský sta-
rosta S. Drozd preto nezavrhol myš-
lienku odkúpenia objektu pre účely 
mestskej časti. Konkrétne rozhovory  
s vlastníkom by sa mohli na túto té-
mu uskutočniť v najbližších dňoch. 
Zatiaľ je aktuálne rozhodnutie pro-
kurátora. Nekonanie mestskej čas-
ti bude spoločnosť Pro bios riešiť 
na prokuratúre, firme vzniká škoda. 
„Náhradu si budeme uplatňovať. Vyu-
žijeme na to všetky právne prostried-
ky,“ dodala pre denník SME riaditeľka 
V. Provazníková. 

Druhý rozmer
Celá kauza má aj iný rozmer.  

A to spor medzi občanom Alojzom 
Šubínom a spoločnosťou Pro bios.  
A. Šubín sú spolu s manželkou nájom-
cami 3-izbového bytu priamo v ob-
jekte radnice. V rozhodnutí Vlády SR 
č. 913 o spôsobe privatizácie zdravot-
ného strediska a privatizačnej zmlu-

vy č. 2128/2002 je nadobúdateľ Pro 
bios, s.r.o. povinný previesť 3-izbový 
byt do vlastníctva nájomcu. Nestalo 
sa tak. A splnenie tejto povinnosti je 
predmetom sporu na Okresnom sú-
de Bratislava II. Tento problém sa do-
stal až na Najvyšší súd SR, ktorý zru-
šil rozhodnutie krajského, že zmluva  
o budúcej zmluve týkajúca sa pre-
vodu bytu do majetku nájomcu bola 
vyhlásená za neplatnú. Toto kona-
nie má priamy vplyv aj na stavebné 
úpravy. Okresný súd Bratislava II prijal  

v októbri 2006 predbežné opatrenie, 
ktorým vlastníkovi ukladá povinnosť 
zdržať sa akýchkoľvek stavebných 
úprav smerujúcich k zmene alebo 
odstráneniu stavby. Najnovšie, dňa 8. 
augusta 2008 zamietol návrh Pro bios 
na zrušenie predbežného opatrenia, 
nakoľko dôvody jeho nariadenia stále 
trvajú. V rozhodnutí súdu sa o.i. kon-
štatuje: „Spôsob privatizácie bol upra-
vený privatizačným rozhodnutím, kto-
ré výslovne ukladá povinnosť predať 
byt jeho nájomcom. Na splnenie tejto 
povinnosti bola určená lehota 6 mesia-
cov – t.j. do 30. 6. 2003. Dňa 11. 3. 2003 
sa uskutočnilo rokovanie oboch strán, 
pričom odporca zásadným spôsobom 
spochybňoval prevzatú povinnosť zo 
Zmluvy o budúcej zmluve, prehlasoval 
takéto plnenie za nemožné, dovolával 
sa neplatnosti zmluvy, spochybňoval 
existenciu nájomného vzťahu. Odporca 
obdobné aktivity vyvíjal už pred odkú-
pením zdravotného zariadenia v snahe 
vyhnúť sa povinnosti odpredať byt.“

Predávali bez regulácie
Objekt prievozskej radnice sa 

pravdepodobne zaradí medzi tie  
v Ružinove, ktoré verejnosť i samo-
správa síce odmietajú – avšak legis-
latíva vytvára priestor aj pre záujmy 
investorov. Tí, ak dodržia podmienky 
a povinnosti vyplývajúce zo staveb-
ného zákona a územného plánu Bra-
tislavy, majú reálnu šancu presadiť 
svoje projekty. Tieto problémy sú vý-
sledkom toho, že pozemky alebo ob-

jekty sa predávali v minulosti do súk-
romných rúk bez regulácie výstavby  
v danom území. Za zachovanie rad-
nice sa spoločne zasadzujú ružinov-
ský starosta, ružinovskí poslanci, 
bratislavský magistrát, ministerstvo 
kultúry, verejnosť... Kto bude napo-
kon ťahať za kratší koniec, uvidíme. 
Nebezpečenstvo straty historickej pa-
miatky v Ružinove pretrváva. 

Ivan KRIŽAN
Foto: autor, denník Pravda

NÁRODNÁ PAMIATKA ALEBO STREDISKO?
Prokurátor vyzval úrad, aby obratom vyhlásil stavebné konanie
Historickou budovou radnice na Radničnom námestí v Prievoze sa zaoberal už aj okresný 
prokurátor Bratislava II. Vlastník budovy – spoločnosť Pro bios – podal podnet na nečin-
nosť stavebného úradu ružinovskej samosprávy, ktorá sa snaží budovu z dôvodu jej his-
torickej hodnoty ochrániť pred rekonštrukciou a prestavbou na zdravotnícke zariadenie. 

Radnica v budúcnosti?

Radnica v minulosti.
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V posledných rokoch zachvátil 
Ružinov doslova stavebný ošiaľ. Ne-
bolo by na tom nič neobvyklé. Stavia 
sa na celom Slovensku, čo je pozitív-
nou odpoveďou na ekonomický roz-
voj krajiny. V Ružinove sa začalo sta-
vať v mnohých prípadoch chaoticky, 
nepremyslene a bez jasných regula-
tívov. Naštartované procesy tvorby 
urbanistických štúdií a územných 
plánov zón majú predovšetkým ob-
medziť výstavbu na zelených plo-
chách, v parkoch, na športoviskách 
a vo vnútroblokoch najstarších ruži-
novských sídlisk. 

Urbanistické štúdie
Investori v minulosti skupova-

li pozemky za relatívne nízke ceny,  
a to bez regulácie. Snažili sa pozemky 
maximálne zhodnotiť, aby sa zvýšil 
ich zisk. Je to oprávnený ekonomic-
ký zámer. Preto sa zastavanosť par-
ciel hmotou pohybovala vo vysokých 
percentách. Ak investor dodržal pod-
mienky územného a stavebného ko-
nania, ktoré definuje stavebný zákon,
nemá samospráva reálne páky, ako 
stavbu nepovoliť – napriek tomu, že 
proti nej protestujú občania a nie ani 
v súlade s verejným záujmom, neho-
voriac o volebných programoch ko-
munálnych politikov. Istý poriadok 
do tohto prostredia zaviedol územný 
plán Bratislavy schválený v máji 2007. 
Pripravoval sa celých trinásť rokov. 
Mnohé otázky vyriešil k spokojnos-
ti. Nie všetky ružinovské pozemky 
zareguloval podľa predstáv starostu  
a miestnych poslancov. Jedinou ces-
tou preto ostáva regulácia územia, na 
ktorú Ružinov nastúpil. Ešte v minulom 
roku sa začal proces tvorby urbanistic-
kých štúdií na lokalitu celého Štrkovca 
a širšieho okolia ružinovskej magistrá-
ly – časti Ostredkov, Pošne a Trávni-
kov. Urbanistické štúdie pre každú sú 
už takmer hotové. Ich návrhy môžete 
nájsť aj na webovej stránke www.ru-
zinov.sk. Momentálne sa do nich za-
pracovávajú požiadavky od občanov, 
ktoré prezentovali na viacerých verej-
ných zhromaždeniach. Je predpoklad, 
že v najbližších mesiacoch by mohli 
byť vzaté na vedomie ružinovským 
zastupiteľstvom. Urbanistická štúdia 
bude potom podkladom pre zmeny 
a doplnky územného plánu Bratisla-

vy. Prvý variant sa realizoval v súlade 
s platným územným plánom, druhý 
v jeho rozpore, aby sa mohol zmeniť. 
Gestorom prípravy týchto štúdií bol 
architekt Andrej Papp z Odboru regio-
nálneho rozvoja, investícií a životného 
prostredia miestneho úradu. Ružinov-
skému ECHU vysvetlil význam tých-
to štúdií: „Urbanistické štúdie možno 
okrem spodrobnenia využiť pri prípra-
ve zmien a doplnkov územného plánu 
mesta. Sú len podkladom, neschvaľujú 
sa, ale ak miestne zastupiteľstvo vezme 
na vedomie výsledný variant urbanis-
tickej štúdie, na tomto podklade možno 
vypracovať, prerokovať a schváliť Ná-
vrh zmien a doplnkov územného plánu 
mesta.“ 

Napriek tomu, že ružinovská sa-
mospráva štúdie schváli, v konečnom 
dôsledku bude záležať na magis-
tráte, či zmenu podporí. Bratislavskí 
poslanci sa zaoberali informáciou  
o možných akútnych zmenách a dopln-
koch územného plánu. Nachádzajú sa  
v nich aj tzv. ružinovské „ochranárske“ 

požiadavky. Zlé jazyky tvrdia, že reál-
ne sa tieto zmeny do územného plánu 
v najbližších dvoch rokoch nepremiet-
nu. Prípravu a realizáciu urbanistic-
kých štúdií prednostne podporoval 
starosta Drozd. 

Územné plány zón
Poslanci pod taktovkou V. Mikuša 

(Občianske kluby) preferovali regulá-
ciu územia formou územných plánov 
zón. Výhodou je relatívna rýchlosť rea- 
lizovaných zmien a možnosť vyhlásiť 
v hraniciach zóny stavebnú uzáveru. 
Plány zón však nemôžu byť v rozpore 
s územným plánom Bratislavy, doká-
žu však podrobnejšie regulovať kon-
krétnu parcelu – a to obmedzeným 
percentom zastavanosti alebo povin-
nosti zachovania zelených plôch aj na 
„rozvojových“ pozemkoch. Architekt 
Papp vysvetlil: „Územné plány zón sú 
spodrobnením územného plánu obce. 
Po schválení sa stávajú najpodrobnejším 

územnoplánovacím dokumen-
tom, lebo sú robené, na rozdiel 
od územného plánu mesta, na 
parcelu. Prostredníctvom územ-
ných plánov zón stavebný zákon 
zabezpečuje vykonávanie územ-
ného plánu mesta. Hovorí o tom 
§ 25 stavebného zákona: Návrh 

územného plánu, ktorého obsah nie je  
v súlade so záväznou časťou územ-
noplánovacej dokumentácie vyššieho 
stupňa alebo príslušnými všeobecne 
záväznými právnymi predpismi, nie je 
možné schváliť. Pokiaľ by prišlo k schvá-
leniu napriek takémuto rozporu, schvá-
lenie územného plánu je v celom roz-
sahu neplatné. Z hľadiska špecifických
problémov Ružinova je význam územ-
ného plánu v tom, že v území, kde sa 
územný plán pripravuje, je možné vydať 
rozhodnutie o stavebnej uzávere.“

Predstavitelia Ružinova sa po 
dlhých diskusiách napokon dohodli  
a regulovať sa bude oboma spôsobmi. 
Starosta využil možnosť začatia proce-
su stavebnej uzávery v štyroch lokali-
tách, ktoré sa po zapracovaní ďalších 
podnetov rozšíria o ďalšie dva funkčné 
celky v okolí Ružinovskej ulice. 

 Ivan KRIŽAN
Vizualizácie: MÚ Ružinov

REGULÁCIA ÚZEMIA SA ZAČALA
Starosta Ružinova vyhlásil konanie o stavebnej uzávere
Starosta MČ Bratislava-Ružinov S. Drozd podpísal oznámenie o začatí územného konania 
o stavebnej uzávere pre štyri ružinovské lokality – Štrkovecké jazero, časť Ružinovskej uli-
ce a  Trnávku. Konanie o dočasnom zákaze alebo obmedzení stavebnej činnosti sa naštar-
tovalo 24. októbra verejnou vyhláškou. Inštitút stavebnej uzávery sa využil v hraniciach 
navrhnutých na obstarávanie tzv. územných plánov zón. Ružinov sa po dlhých rokoch ko-
nečne rozhodol regulovať územie. 

HRANICE ÚZEMIA ŠIRŠÍCH VZAHOV

HRANICE RIEŠENÝCH ÚPN-Z

HRANICE RIEŠENÝCH UŠ

UPN-Z 
1. Štrkovecké jazero
2. Polyfunkný areál - Trávniky 
3. Ružinovská ulica - západ
4. Ružinov - centrum 
5. Ružinovská ulica - východ

1.

2.
3. 5.4.

UPN-Z 
Trnávka - stred

HRANICA ÚZEMIA ŠIRŠÍCH VZAHOV

HRANICA RIEŠENÉHO ÚPN-Z

HRANICE ÚFC

ÚFC1

ÚFC2

ÚFC3

UPN-Z 
Trnávka - stred

HRANICA ÚZEMIA ŠIRŠÍCH VZAHOV

HRANICA RIEŠENÉHO ÚPN-Z

HRANICE ÚFC

ÚFC1

ÚFC2

ÚFC3

HRANICA ÚZEMIA ŠIRŠÍCH VZŤAHOV

HRANICA RIEŠENÉHO ÚZEMNÉHO PLÁNU ZÓNY

HRANICE ÚZEMNO-FUNKČNÉHO CELKU

HRANICA ÚZEMIA ŠIRŠÍCH VZŤAHOV

HRANICA RIEŠENÉHO ÚZEMNÉHO PLÁNU ZÓNY

HRANICE URBANISTICKÝCH ŠTÚDIÍ
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Písal sa rok 1969 a vy ste stáli 
na stupienku najvyššom. Váš gól 
rozhodol o víťazstve nad španiel-
skou Barcelonou. Spomeniete si 
ešte na tie pocity?

V Slovane Bratislava som pôsobil 
krátko. Hrával som dva roky a už sa 
mi podarilo nastúpiť vo významnom 
medzinárodnom zápase a ešte k to-
mu so silným európskym súperom. 
Bol som vtedy mladý chalan. Som 
rád, že sa mi pošťastilo streliť gól  
a pomôcť tak získať cenné víťazstvo 

pre bývalé Československo. Sú to 
moje najkrajšie futbalové spomien-
ky. Onedlho to bude štyridsať rokov. 
Stále tie pocity vo mne rezonujú. Bol 
to jeden z mojich najväčších úspe-
chov a myslím si, že aj úspechov ce-
lého československého klubového 
futbalu doteraz.

Zúčastnili ste sa na Majstrov-
stvách sveta v Mexiku v roku 1970. 
Domov ste sa vrátili bez medaily. 
Nemrzelo vás to? 

V Mexiku bolo v roku 1970 naše 
futbalové mužstvo takmer v najlep-
šom zložení, aké kedy malo vo svo-
jej histórii. Ibaže tam sa stalo niečo, 
s čím sme nepočítali. Prípravné pria-
teľské zápasy, či už v Luxembursku 
alebo Nórsku, sme hrali vo výške na 
úrovni mora. Potom prišlo Mexiko, 
ktorého štadión je situovaný vo výš-
ke 2 400 metrov nad morom. Vôbec 
sme neboli na takéto podmienky 
pripravení. Ťažko sa nám dýchalo. 
Skrátka, fyzicky to bolo nad naše sily. 

Viacerí naši súperi tam prišli o me-
siac skôr, aklimatizovali sa za ten čas. 
Vysokohorské prostredie nám veľ-
mi skomplikovalo situáciu. Pätnásť, 
dvadsať minút sme to ešte zvládli, 
no ostatný čas – do konca zápasu to 
bolo hotové utrpenie. Napriek tomu 
možno túto našu účasť na majstrov-
stvách sveta považovať za úspech. Je 
to zvláštny a nádherný pocit zúčast-
niť sa na takomto špičkovom podu-
jatí. Našim súčasným futbalistom sa 
to v poslednom čase nedarí, aj keď 
sa o to pokúšajú už roky.

Váš o 30 minút starší brat Jozef 
Čapkovič reprezentoval Českoslo-
vensko a stal sa majstrom Európy 
v roku 1976. Nebolo vám ľúto, že 
tam nemôžete byť aj vy?

Nie, nie je mi to ľúto. My sme si 
nikdy navzájom nezávideli, práve 
naopak. Veľmi som mu fandil, keď 
hral finálový zápas. Ten titul majstrov
Európy som mu doprial rovnako ako 
celému nášmu tímu.

Ak sa niekto narodí ako jedno z dvojičiek, takmer po celý život sa o ňom hovorí v množnom 
čísle. Tento údel sprevádza aj nedávnych jubilantov – šesťdesiatnikov Ing. JÁNA ČAPKOVI-
ČA a jeho brata Jozefa (obaja na fotografiách). Títo súrodenci v 70-tych a 80-tych rokoch
patrili medzi hviezdne stálice československej futbalovej reprezentácie. Ján odohral dvad-
sať jeden medzištátnych zápasov, dvakrát získal Československý pohár, päť krát Sloven-
ský pohár, viackrát Interpohár, trikrát bol futbalovým majstrom Československej republi-
ky. Vari najväčším úspechom počas jeho desaťročného pôsobenia v slávnom tíme Slovana 
Bratislava bolo víťazstvo Bratislavy nad FC Barcelona vo finále Pohára víťazov pohárov vo
švajčiarskom Bazileji. Ružinovské ECHO požiadalo túto legendu o rozhovor. 

ŠPORT I ŽIVOT TREBA „HRAŤ“ FÉROVO 
Futbalista, ktorý za celú športovú kariéru nedostal žltú kartu – Jozef Čapkovič

Slovenské futbalové legendy - bratia Čapkovičovci - s loptou v rukách, ktorá je ich osudom.
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Vy ste síce vekom - teda minú-

tami mladší – ale reprezentačne 
starší. Čím to bolo?

Obaja sme rovnako nastúpili do 
Slovana v roku 1967. Ja som v ná-
rodnom mužstve začal hrať ako 20-
-ročný a Jozef až 26-ročný. Preto ten 
časový rozdiel v reprezentácii.

Raritou bolo, že vy dvaja ste 
sa ani raz za celú svoju športovú 
reprezentáciu nestretli spoločne 
v národnom tíme. Panovali vtedy 
také zákony, že príbuzní nesmú 
hrať v tom istom zápase?

Nepovedal by som, že v tom bo-
la politika, rozhodnutia futbalového 
zväzu alebo čosi také. Skôr to súvisí 
s tým, že keď som ja svoju kariéru  
v reprezentácii končil, Jozef ju iba 
začínal. Takže keď sa dostal do repre-
zentácie brat, ja som bol asi pre zo-
stavovateľov národného mužstva už 
nepotrebný.

Počas vašej hráčskej karié-
ry ste precestovali s futbalom 
takmer celú zemeguľu. Nikdy vás 
nenapadla myšlienka zostať hrať  
v zahraničí – teda emigrovať? Niek-
torí športovci i umelci tak konali. 

Tak na také čosi som nikdy ani 
len nepomyslel. Ja s bratom sme 
boli hrdí na to, že sme Slováci a na-
priek tomu, že sme obaja mali veľa 
príležitostí odísť, alebo jednoducho 
sa nevrátiť, nikdy sme tak neurobi-
li. Dostal som viacero ponúk z dob-
rých futbalových klubov v západnej 
Európe, vždy som sa vrátil domov.  
A rád.

S bratom Jozefom ste si navlas 
podobní. Nepletú si vás ľudia na-
vzájom? 

Ako ktorí. Tí, čo nás dobre pozna-
jú už nie. Ale keď sme boli mladší, 
stávalo sa nám to často. Dokonca aj 
pri futbale. Ba aj v „nároďáku“ najprv 
chceli Jožka. Mysleli si, že hrá ľavé 
krídlo, tak ho tam postavili. Neviem 
ako hral, nevidel som to, ale neskôr 
sa vystatoval, že mi vybavil miesto. 
Ľavé krídlo som totiž odjakživa hral 
ja.

Ktovie, akoby to bolo dopadlo, 
keby sme hrali spolu v reprezentač-
nom mužstve. Schyľovalo sa k tomu 
v Teheráne, ale Jozef si práve vtedy 
musel liečiť zranené koleno. Takže 
som tam išiel len ja. Onedlho sme 
obaja museli nastúpiť na vojenskú 
službu. 

Slúžili ste ju spolu v jedných 
kasárňach?

Ani to nie. Cestovali sme síce jed-
ným vlakom, no iba istý úsek. O Jo-

zefa prejavila záujem Dukla Praha, ja 
som šiel na výber do Tábora na päť-
mesačnú náhradnú vojenskú službu. 
Napokon z nej boli celé dva roky. Bol 
som vari najstarší vojak z celej Var-
šavskej zmluvy - mal som takmer 32 
rokov, keď som ju skončil. Naša po-
dobnosť mala aj svoje výhody. Keď 
som prišiel na „opušťák“, požičal som 
si od brata občiansky preukaz, aby 
som mohol chodiť v civile. Jozef bol 
vtedy doma, lebo si predtým zlomil 
spánkovú kosť, takže ho od vojen-
činy oslobodili. A práve vtedy sme 
založili tradíciu nosenia fúzov. Začal  
s tým Jozef. Takže istý rozdiel v našom 
zovňajšku nastal, no iba dovtedy, 

pokým som sa aj ja nevrátil domov.  
V rámci našej absolútnej podoby 
„vyrašili“ zakrátko bajúzy aj pod mo-
jím nosom. 

Mali ste povesť najrýchlejších 
hráčov, a nielen to – vynikali ste 
čistotou hry, čiže žiadne prešľapy. 
Ovplyvňuje športová férovosť aj 
postoje v osobnom živote?

Už od malička, aj keď sme beha-
li za loptou na obyčajnej lúke v Pe-
tržalke, ba aj po parkoch a vlastne 
všade, kde sme si ako decká mohli 
kopnúť do lopty, sme sa pohybova-
li oveľa rýchlejšie ako naši kamaráti 
a vrstovníci. Boli sme pomerne ma-
lí, až v tínedžerskom veku sme sa 
zrazu vytiahli do výšky. Brat hrával 
útočníka a postupne prešiel až na 
post stredného obrancu. V národ-
nom mužstve bol stopérom, čiže 
hral na poste stredného obran-
cu. Ja som hral ľavé krídlo. Za ce-
lú svoju športovú kariéru som ani 
raz nedostal žltú kartu, teda nikdy 
som nebol disciplinárne potresta-

ný. Som presvedčený, že šport sa 
dá robiť aj férovo. A či sa tieto vlast-
nosti prenášajú aj do civilu? Zrejme 
to bude mať niečo spoločné aj so 
životom v súkromí, i keď poznám aj 
výnimky.

Čo si myslíte, prečo je náš fut-
bal v súčasnosti tak na chvoste vo 
svetových štatistikách?

Keby som to vedel, dostal by 
som asi Nobelovu cenu.

Zhoršili sa podmienky pre fut-
bal ako taký, zhoršili sa podmien-
ky pre výchovu nových, kvalitných 
kádrov?

Veľkú úlohu zohrávajú aj finan-
cie. Naši mladí nádejní hráči nema-
jú trpezlivosť, aby sa dopracovali  
k špičkovým výkonom v našej re-
publike. Odchádzajú hrať do za-
hraničia aj do slabších klubov, kde 
majú lepšie finančné zabezpečenie,
ale menej priestoru na rozvoj a zdo-
konaľovanie svojho futbalového ta-
lentu. Problém je aj v tom, že nemá-
me dostatok kvalitných trávnatých  
a umelých ihrísk, kde by mohli tré-
novať. Priškrtené financie sa už dlhší
čas mstia na výsledkoch súčasných 
futbalových klubov.

Pracujete ako tajomník  
v Športovom klube polície (FC ŠKP 
Dúbravka), čiže bývalej Červenej 
hviezde, kde ste obaja vyrástli. 
Baví vás úradnícka robota?

Nie je to len sedavá úradnícka 
práca. Ešte do minulého roka som 
si aj zabehal, trénoval som mladých 
hráčov. Odkedy sa mi zhoršili prob-
lémy s kĺbmi, už robím iba adminis-
tratívnu prácu. Starám sa o činnosť 
futbalového klubu, o športovo-tech-
nické záležitosti a množstvo ďalších 
vecí, týkajúcich sa chodu tohto klu-
bu. Robím to už takmer tridsať rokov 
a baví ma to. Vlastne táto práca je aj 
mojím koníčkom.

Šampióni vášho kalibru si dali 
postaviť vily s bazénmi a kurtami. 
Vy bývate v obyčajnom panelá-
ku na Bajzovej ulici, váš brat tiež  
v paneláku v Petržalke. Ste spo-
kojný so životom v Ružinove?

Dobre sa mi tu býva, takže som 
spokojný. Je to takmer centrum 
mesta, potrebnú vybavenosť máme 
poruke. Ani nad tým veľmi nešpeku-
lujem, čo by som mohol mať, keby... 
Viem, že dnes majú naši mladí ko-
legovia iné príjmy a iné nároky ako 
sme mali my. Vtedy však bola iná 
doba, vonku sa hrať legálne nedalo  
a doma sa na športe nikdy neda-
lo zarobiť. Pokiaľ viem, ani jeden  
z mojich vrstovníkov-hráčov nezbo-
hatol a nebýva vo vile. My sme žili 
športom kvôli športu, kvôli záľube, 
samozrejme nerobili sme to celkom 
zadarmo, ale tie peniaze stačili tak 
akurát na prežitie. A ja som úprimne 
rád, že som ten vrcholový, reprezen-
tačný šport mohol robiť.

Anna SLÁVIKOVÁ
Foto: redakcia

Jozef Čapkovič so vztýčeným prstom ako aktívny pracovník v slovenskom futbale.
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Dnes má bývalá bratislavská najsil-
nejšia strana z pôvodných približne 1200 
členov necelých 500. Predseda SDKÚ-DS 
Mikuláš Dzurinda 4. októbra na ustano-
vujúcej konferencii nového Regionálne-
ho zväzu vyhlásil, že jeho strana je v Bra-
tislavskom kraji opäť zjednotená, pevná  
a akcieschopná.  

Čas na zmenu
Celý proces naštartovalo zverejne-

nie výzvy Nastal čas na zmenu, v ktorej 

signatári uviedli, že vo vedení SDKÚ-DS 
nastal historický čas na zmenu. SDKÚ-
-DS mala podľa nich prejaviť modernosť 
a otvorenosť. Vo vyhlásení ďalej uvádza-
li, že zmena je potrebná napriek tomu, 
že „počas jedného desaťročia sa vďaka 
SDKÚ-DS a Mikulášovi Dzurindovi na jej 
čele zmenilo Slovensko na úspešnú a de-
mokratickú krajinu.“ Následne stranícky 
súd vylúčil zo strany prvých štrnástich 
signatárov výzvy bratislavskej krajskej 
organizácie. 

Rozpustili zväzy

Tým sa trenie v SDKÚ-DS neskon-
čilo. Prezídium SDKÚ-DS odobralo  
v marci licenciu 32 miestnym zväzom 
strany v Bratislave a rozpustilo ich. 
„Prezídium konštatovalo, že doteraj-
šie štruktúry v Bratislave sú nefunkčné  
a porušujú naše pravidlá,“ povedal vte-
dy M. Dzurinda. Ústredná rada SDKÚ-
-DS následne zmenila stanovy strany. 
Podľa tých novelizovaných platí, že ak 

prezídium strany zruší miestny zväz, 
každý člen, ktorý bol v ňom registro-
vaný, je povinný do 15 dní požiadať 
písomne o novú registráciu. Ak člen 
nepožiada o novú registráciu alebo 
bude jeho nová registrácia odmiet-
nutá, pretože prezídium SDKÚ-DS 
uzná pochybnosti riaditeľa krajskej 
agentúry alebo generálneho sekre-
tára, členstvo v SDKÚ-DS takému-
to členovi zaniká. Proti rozhodnutiu  
o odmietnutí novej registrácie sa mô-
že bývalý člen SDKÚ-DS odvolať na 
stranícky kongres, pričom odvolanie 
nemá odkladný účinok. Po tejto nove-
lizácii stanov museli členovia SDKÚ-
-DS v Bratislave požiadať o preregis-
tráciu. Viacerí o ňu neprejavili záujem 
a viacerým ju stranícka centrála odo-
prela. Centrála strany tak neumožnila 
preregistrovať sa napríklad známemu 
Romanovi Vavríkovi.

SDKÚ-DS SA STAVIA NA NOHY
V Bratislave prišla pravica o viac ako polovicu svojich členov
Najsilnejší poslanecký klub v Miestnom zastupiteľstve v Ružinove – SDKÚ-DS, sa rozpa-
dol kvôli straníckym nedorozumeniam. Tie vyústili do vylúčenia viacerých predstaviteľov 
modrých v Bratislave zo strany. Následne sa spustil masívny proces odchodov jednotli-
vých členov. 

V. Jančošeková: 
Klub sa zmenšil, ale nerozpadol

Klub SDKÚ-DS stratil tento rok postave-
nie najpočetnejšieho klubu v ružinovskom 
miestnom zastupiteľstve. Na jeho čele dnes 
stojí poslankyňa Viktória Jančošeková, ktorú 
sme požiadali o rozhovor.

Ako hodnotíte rozpad klubu SDKÚ-DS  
v miestnom zastupiteľstve v Ružinove?

Klub SDKÚ-DS sa zmenšil, ale nerozpadol. Je-
ho členmi sú ľudia, ktorí majú záujem o poctivé pl-
nenie mandátu, ktorý dostali od voličov a zdieľajú 
hodnoty, na ktorých naša strana funguje. Máme záujem o takých členov, 
ktorí vstupujú do komunálnej politiky kvôli ľuďom. Po vyše pol roku, kedy 
sa SDKÚ-DS rozlúčila s istými politikmi so zvláštnymi metódami politiky, sa 
mi k tomu nežiada viac dodať. Bratislavská organizácia SDKÚ-DS je konsoli-
dovaná a chceme pracovať na novej modrej politike v Bratislave, ktorá bude 
postavená na dôveryhodných a profesionálnych ľuďoch. Bude to politika  
v prospech ľudí.

Ako sa dianie v bratislavskej SDKÚ-DS prejavilo na činnosti 
vášho klubu v miestnom zastupiteľstve?

Vrátili sme sa k diskusii. Voliči nám nedali dôveru kvôli tomu, aby sme 
sa zaoberali sami sebou. Uvedomujeme si veľkú zodpovednosť, ale aj veľ-
ké výzvy. Pravidelne a často sa stretávame, či už na úrovni klubu alebo 
Miestneho zväzu SDKÚ-DS, rozprávame sa s Ružinovčanmi a diskutujeme 
s odborníkmi na najcitlivejšie témy, ktorými Ružinov ži-
je. Radi by sme ešte do konca tohto roka zorganizovali 
stretnutie poslancov a predstaviteľov SDKÚ-DS s Ruži-
novčanmi.

Aké sú priority poslancov SDKÚ-DS do konca 
volebného obdobia?

V prvom rade sa budeme snažiť o to, aby občan opäť 
nadobudol dôveru a vieru v to najzákladnejšie - teda v to, 
že zmyslom politiky je slúžiť ľuďom. Nie je možné, aby ľu-
dia cítili bezmocnosť pri formovaní rozhodnutí samosprá-
vy. Hlas občana musí byt vypočutý. Chceme sa usilovať, aby Ružinov bol 
bezpečným a kvalitným miestom pre bývanie a život. Budeme tiež dozerať 
na to, ako sa používajú verejné financie a do čoho sa investujú. Vďaka na-
šej iniciatíve na poslednom zastupiteľstve, ktorú podporili aj ostatné kluby, 
sa debatovalo o výstavbe v Ružinove, konkrétne o výstavbe polyfunkčnej 
budovy RETRO. Na náš podnet sa 27. októbra uskutočnil kontrolný deň na 
hokejovom štadióne V. Dzurillu.

V. Mikuš: 
Máme ambíciu byť alternatívou modrých

Valentín Mikuš vedie v Miestnom zastupiteľ-
stve v Ružinove Občiansky klub, ktorý vznikol 
odchodom poslancov z SDKÚ-DS. Ešte done-
dávna bol bratislavským krajským šéfom mod-
rých. Ružinovskému ECHU poskytol interview.

Je Občiansky klub pokračovateľom politiky 
SDKÚ-DS, s ktorým išla v Ružinove do volieb?

Politika Občianskeho klubu sa nelíši od toho,  
s čím sme išli v roku 2006 do volieb. Sme prakticky 
pokračovateľmi politiky, ktorú krajská organizácia 

SDKÚ-DS, ktorej som bol viac ako rok predsedom, robila. My sa s ňou stotož-
ňujeme. My sme boli tvorcami politiky na toto obdobie v komunále. Odídení 
členovia SDKÚ-DS, ktorí sú poslancami v Občianskych kluboch po celej Brati-
slave, budú pokračovať v pravicovej politike.

Ste najsilnejším poslaneckým klubom v Ružinove. Aké sú vaše     
priority do konca volebného obdobia?

Prioritou Občianskeho klubu v Ružinove, ale prenáša sa to aj do celého 
mesta a župy, je byť viac občiansky. Keďže nemáme stranícku príslušnosť bu-
deme sa viac orientovať na potreby občana a nie strany.  Najväčšou prioritou 
je, aby bola regulovaná výstavba, či na území Ružinova, ale aj celej Bratislavy. 
To znamená využívať čo najviac inštitút územného plánovania a územné plá-
ny zón, aby bolo všetkým jasné, čo sa v danom území dá, alebo nedá.

Chcú poslanci Občianskych klubov kandidovať aj 
v nasledujúcich voľbách v roku 2010?

Komunálne voľby sú o osobách. Ide o priame voľby 
kandidátov. Aj v minulosti nás ľudia volili ako osoby, aj 
keď pomáhala značka, ktorá bola za menom. Komunálna 
politika, ale nie je o straníckosti. Aj postojom, keď v apríli 
vznikol tlak centrály SDKÚ-DS na krajskú organizáciu, aby 
sme presadzovali v mestských podnikoch určité záujmové 
skupiny, pričom my sme to odmietli, sme ukázali, že takáto 
politika do komunálu nepatrí. My určite budeme kandido-
vať. Ja som poslancom od roku 1994 a program som plnil 

do bodky. Budem sa určite, a aj moji kolegovia, uchádzať o dôveru voličov aj 
v najbližších voľbách. Dnes by však bolo predčasné hovoriť v akom zoskupe-
ní budeme kandidovať.

Máte ambíciu postaviť alternatívu SDKÚ-DS v Bratislave?
Klamal by som, keby som povedal, že nie. Áno, máme takú ambíciu, ale 

nielen proti SDKÚ-DS, ale aj proti silnému Smeru-SD.

Stranu pripravil Radovan PAVLÍK

Počty poslancov v MZ Ružinova
 Občiansky klub 11
 KDH   8
 SDKÚ-DS   6
 Smer-SD    3
 ĽS-HZDS   1
 Strany zelených   1
 Nezávislý   1

SLOVENSKO - REFLEXIE



V parčíku (ak to tak ešte mož-
no nazvať) na Radničnom námestí  
v Prievoze je celý deň obsadené. Nie 
preto, že by sa tu nachádzali zaují-
mavé atrakcie, ktoré sem lákajú ľudí 
z okolia. Dôvod je iný. Čas tu trávia 
najmä skupinky ľudí, ktorí sem už od 
rána merajú cestu z Centra pre liečbu 
drogových závislostí na Hraničnej, 
ktoré je odtiaľto vzdialené tri zastáv-
ky trolejbusom linky 208. Obyvatelia 
sú znechutení. Títo prevažne mladí 
ľudia popíjajú pivo, fajčia, kričia po 
sebe, častujú sa nadávkami. Pritom 
sem so sebou vodia svoje malé deti. 
A to nie je zďaleka všetko. 

Drogy, ale nič sa nedeje 
„My čo sme tu, sa liečime na meta-

done, sme radi, že sme sa drog zbavili,“ 
hovorí jedna z mladých žien, ktoré 
tu trávia svoj čas. Ostatní svorne pri-
kyvujú. Na otázku, či aj „kolegyňa“, 
ktorá sedí so skleným pohľadom na 
vedľajšej lavičke, je na tom rovnako, 
odpovedá: „Ona k nám nepatrí, je tu 
prvýkrát.“ „Osádka“ parčíka ďalej po-
kračuje rôznymi historkami ako tam 
chodia dve „ľahšie ženy“ z Petržal-
ky, ktoré si za kríkom pichajú drogy. 

„Minule si tu jedna pichala a dostala 
odo mňa poriadnu nakladačku,“ háji 
svoj zmysel pre spravodlivosť naj-
hlučnejšia zo žien. To, že drogy tu nie 
sú ničím výnimočným, rozhorčene 
potvrdzuje aj okoloidúca mamička  
s kočíkom: „Pred malými deckami si tu 
vymieňajú skladačky.“ Napriek tomu, 
policajti z „okresu“ na len pár metrov 
vzdialenej Osvetovej ulici tu drogy 
nikdy nenašli. „Drogy sme tam zatiaľ 
nezaznamenali, resp. neboli zadržané 
osoby, ktoré by prechovávali omamné 
látky,“ vraví Viliam Adamec, šéf po-
riadkovej polície Okresného riadi-
teľstva policajného zboru v druhom 
bratislavskom okrese. Skúsenosti  
s nájdením drog popiera aj veliteľ 
ružinovskej mestskej polície Ivan 
Lahučký. Nespravodlivo dotknutí sa 
cítia byť aj „metadonisti“: „Prečo po-
licajti nekontrolujú tých, čo tu robia  
s drogami? Tá Jana s Martinou sem no-
sia drogy a nás tu šacujú. To nevadí ľu-
ďom, ale my im vadíme?!,“ zvyšuje hlas 
muž, ktorý drží na rukách malé dieťa. 
Mladá žena zasa dodáva: „My vieme, 
že by sme sem nemali chodiť, ale kam 
máme ísť? Naše deti si tu môžu pobe-
hať, ale tiež sa bojíme striekačiek.“ 

Odpadky sa rozhadzujú samé 
Okoloidúcim prekáža aj ďalší 

fakt, ktorý sa už stal koloritom parku 
na Radničnom námestí. Po zemi sú 
rozhádzané cigaretové ohorky, vieč-
ka od pivových fliaš, rôzne papieriky,
obaly od potravín, prázdne „blistre“ 
od Diazepamu. Odpadky sú pohá-
dzané za plotom, medzi nimi aj po-
užité jednorazové plienky. Skupinka 
z parčíku svorne tvrdí, že napriek to-
mu, že sú tam s malými deťmi, plien-
ky ani iné odpadky tam nevyhadzu-
jú. Plienky sa pritom často ocitnú aj 
za plotom rodinného domu, ktorý sa 
24 hodín denne „prizerá“ na toto bi-
zarné divadlo. 

Vinníci, za ktorých ich obyvatelia 
označujú, všetko zvaľujú na bezdo-
movcov: „My sem prídeme po nočnej 
a bordel tu je. My keď odídeme, je tu 
čisto a vzápätí prídu starci a už je to na 
nás!,“ spoločne sa rozhorčujú nad ne-
spravodlivým pohľadom ostatných 
ľudí. Ich najspoľahlivejšou odpove-
ďou na všetko je, že čo oko práve ne-
vidí, to vlastne neexistuje. 

Šéf ružinovských mestských po-
licajtov Ivan Lahučký potvrdzuje 
akúsi bezmocnosť inštitúcie, ktorá 

má strážiť verejný poriadok. „Môže-
me ich akurát pokutovať za pitie alko-
holu na verejnosti a to, že robia nepo-
riadok. Väčšinou povedia, že nemajú 
peniaze na zaplatenie pokuty, všetko 
to riešime dohovorom, prípadne vyká-
zaním z parčíka. To by tu musela stáť 
hliadka v jednom kuse, možno by to 
pomohlo, ale nemám toľko policajtov, 
aby som tu nechal jedného človeka 
stáť,“ vysvetľuje Lahučký. Okrem to-
ho tvrdí, že problémom v parku nie 
sú bezdomovci, ktorí by tu robili ne-
poriadok. 

Pestrá mozaika odpovedí
Zvyknú tu vysedávať aj iné „so- 

ciálne prípady“, ktoré si chodia kupo-
vať lacné víno do vedľajšej večierky 
alebo do Lidlu. Jeden z mužov, ktorí 
v parčíku už skoro ráno trávi čas na 
miernej hladine alkoholu, vraví, že 
sem chodia tzv. vyberači kontajne-
rov, ktorí vyhádžu smetiaky, vezmú 
si z nich, čo sa zíde a odpadky ne-
chajú na zemi. S alkoholickým hu-
morom ešte dodáva: „Fľaše od vína 
tu nechávajú partizáni.“ Jeho triez-
vy mladší kamarát, ktorý na lavičke  
a s nohami v odpadkovom povlaku 
posedáva, ochotne rozpráva: „Bývam 
tu v Prievoze a stretávam sa tu s ľuďmi. 
Zastavil som sa tu, aby som si pokecal 
s kamarátom. On nie je bezdomovec, 
je zamestnaný a má svoj byt. Ani ja 
nie som bezdomovec.“ Ako vraví, sám 
je znechutený z toho, ako to v parku 
vyzerá. Podľa neho má byť parčík pre 
všetkých, ale už nie je. Na otázku, pre-
čo si prišiel posedieť medzi odpadky, 
odpovedá, že ho boleli kríže. 

Pestrú mozaiku odpovedí dotvá-
ra aj mladý muž zo skupinky „meta-
donistov“. Zapojil sa do našej disku-
sie s veliteľom mestských policajtov 
a okoloidúcej mamičky s kočíkom: 
„My sem chodíme na malinovku.  
A čo je to tu vaše? Však si to kúpte do 
vlastníctva. Ja normálne robím, teraz 
som na „péenke“ a mám dve hodiny 
vychádzku.“

Riešenie v nedohľadne
Šéf poriadkovej polície Viliam 

Adamec nemá riešenie problému, 
ktorý obťažuje obyvateľov Prievozu: 
„Tie osoby sa zdržiavajú na verejnom 
mieste, takže je možné ich akurát 
kontrolovať, pokutovať za rušenie 
verejného poriadku.“ Dopĺňa aj, že  
v zime sa možno z parku stiahnu. Ve-
liteľ Ivan Lahučký zasa navrhuje, že 
by mohlo pomôcť nainštalovať sem 
bezpečnostnú kameru. Je viac než 
pravdepodobné, že problém sa zasa 
presťahuje na iné miesto. 

Miroslava ŠTROSOVÁ
Foto: M. VESELSKÝ

NIKTO ZA NIČ NEMÔŽE
Bizarné divadlo na Radničnom námestí v Prievoze
Obyvatelia Trávnikov si určite spomínajú na to, ako na Muškátovej ulici celé dni pri pra-
šiakoch postávali skupinky prevažne mladých ľudí, ktorí tu „zaparkovali“ po návšteve 
Centra pre liečbu drogových závislostí na susednej Hraničnej. Popíjali pivo, často na seba 
pokrikovali. Na Muškátovej je už síce pokoj, ale problém sa presunul na iné miesto. Do 
Prievozu. 
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Môže to znieť ako klišé, ale stále je 
pravdou, že najlacnejšia energia je tá, 
ktorú nemusíme vyrobiť. ECB v pred-
chádzajúcom období vykonalo rozsiahle 
meranie spotrebiteľského správania sa 
a nakladania majiteľov bytov s dodávka-
mi tepla. V prieskume sa potvrdilo, že pri 
vykurovaní stále robíme chyby, za ktoré 
ročne platíme tisíce korún navyše.

Chyby pri vykurovaní
Výsledky meraní potvrdili doterajšie 

odhady užívateľského správania sa oby-
vateľov bytových domov – o úsporách 
treba prestať rozprávať a radšej začať 
konať. Teploty v bytoch sa blížili alebo 
prekračovali hodnotu 25 stupňov Cel-
zia počas celého dňa. Byty boli zbytočne 
prehriate. Samozrejme, odzrkadlilo sa to 
vo finančnom vyúčtovaní za dodávky 
tepla. Neexistovali rozdiely medzi miest-
nosťami podľa ich použitia. Ideálne tep-
loty v obývaných miestnostiach sa pri-
tom pohybujú v rozmedzí od 18 do 20, 
v kúpeľni do 22 stupňov. Počas noci mô-
že teplota klesnúť aj na 16 stupňov. Zní-
žiť výhrevnosť radiátorov je vhodné aj 
v čase neprítomnosti ľudí v domácnos-
ti – keď sú ich obyvatelia v práci alebo 
v školách. Práve aktívnym prístupom ku 
kontrole vykurovania počas dňa podľa 
potreby pritom možno dosiahnuť výraz-
né úspory bez obmedzenia komfortu.

Vetranie
Veľkou záťažou pre peňaženky je 

vetranie. Dlho otvorená „vetračka“ je 
pozostatok doby, keď teplo bolo lacné. 

Dnes je už takéto mrhanie teplom neo-
spravedlniteľné. Lepšiu výmenu vzdu-
chu zabezpečí periodické otváranie ok-
na dokorán na niekoľko minút. Takéto 
vetranie nespôsobí vychladnutie stien 
a podlahy a z hygienického hľadiska vy-
hovuje. S príkladom naozaj nesprávneho 
vetrania sa výskumníci z ECB stretli aj na 
Slovensku – počas zimy mali v jednom 
z bytov „vetračku“ otvorenú priemerne 
20,5 hodiny denne. Podľa všetkého ju 
zavreli len vtedy, keď išli na dovolenku. 

Práve v tomto byte si pritom potrpeli na 
vysokú teplotu vzduchu – pod 24 stup-
ňov neklesli nikdy. Odzrkadlilo sa to na 
ich spotrebe tepla, ktorá bola o 40 per-
cent vyššia než priemer v tomto panelo-
vom dome.

Odporúčané teploty 
V obývacej izbe je zo zdravotného 

hľadiska najvhodnejšia teplota 20 až 
22°C, v detskej izbe 20 až 21°C, v spálni 
17 až 18°C, v kúpeľni 23 až 24°C a v chod-
be a predsieni 16 až 18°C. Tieto teploty 
treba dodržiavať len keď sú v miestnos-
tiach ľudia.

Uvedené rady, samozrejme, nena-
hrádzajú riešenia, ktorými sú zateplenia 
bytov, resp. celých bytových domov, po 
ktorých je zníženie nákladov na teplo 
evidentné. Tieto rady však napomôžu 
ušetriť, aj keď váš dom zateplený nie je. 
Okrem toho mnohí obyvatelia aj zateple-
ných domov plytvajú teplom zbytočným 
luxusom – ako je prekurovanie miest-
ností, permanentné vetranie a podobne. 
Ušetriť sa dá vždy. Treba byť dôslední. 

(hll)

Peniaze na zateplenie
Rada je jednoduchá: Zateplite.
Horšie je to, keď ju rozmeníme na drobné. Hluk, prach či lešenie pri dome sa ešte 

dajú zniesť; veď robotníci raz odídu a ostane vynovená fasáda domu. Iné je to s pe-
niazmi.

Zateplenie prinesie úsporu nákladov na vykurovanie. Hoci hovoríme (v závislos-
ti od východiskového stavu paneláku) o desiatkach percent odpočítaných z účtu za 
teplo, úspora len vo veľmi zriedkavých prípadoch extrémne zlého technického stavu 
domu dokáže vykryť náklady na zateplenie.

Čo robiť? V spolupráci so správcom domu treba osloviť aj Štátny fond rozvoja 
bývania (požičiava peniaze za symbolický úrok) aj ministerstvo výstavby, ktoré zas 
dotuje opravy niektorých systémových vád na dome (väčšinu z nich rieši práve zatep-
lenie). Tieto štátne peniaze si však nemožno nárokovať. Takmer vždy si bude bytov-
ka musieť požičať a banku bude, rovnako ako spomínané štátne inštitúcie, zaujímať 
tvorba fondu opráv. Podporné mechanizmy sú pre tých, ktorí chcú riešiť problém. 

Bankárom ide o záruky, že požičané peniaze sa im 
vrátia. Majitelia domov teda musia zvýšiť platby do 
fondu opráv. Často o 1000 – 1500 korún na byt me-
sačne. Tu nepomôže ani konštatovanie, že za pár de-
siatok tisíc si do vlastníctva odkúpili majetky s mili-
ónovou hodnotou. A že štát dobre vedel čo a najmä 
prečo predáva.

Penzisti sa na vec musia pozerať pragmaticky. 
O pomoc treba požiadať aj deti – budúcich dedičov. 
Byt raz bude ich a jeho hodnota v opravenom dome 
stúpne. Nech sa pričinia.

Pre mladé rodiny, ktoré žijú od výplaty k výplate 
a od materskej k materskej, je rád ešte menej. Nemr-
hajte zbytočne teplom ani teplou vodou. A presaďte 
v spoločenstve, aby sa vaše úspory rozpočítali najmä 
v prospech vášho rodinného rozpočtu, nie v prospech 
celého domu.        Vojtech Hollan

VETRANIE – ZBYTOČNÝ LUXUS 
Ako najlepšie ušetriť pri vykurovaní našich domácností
„V prípade nespokojnosti s energetickou náročnosťou prevádzky vášho domu alebo by-
tu, ktorá sa najčastejšie prejavuje veľkými účtami za plyn, elektrinu alebo dodávky tepla, 
odporúčame začať s neinvestičnými krokmi pre dosiahnutie úspor,“ radí Monika Rothová 
z projektu Energetického centra Bratislava (ECB) Úspory energie – bezplatné energetické 
poradenstvo pre domácnosti. Výhodou je, že nemusíte investovať vysoké finančné čiast-
ky do rekonštrukcie bytov alebo domov a efektivita je evidentná. Podstatou je rozumné 
nakladanie s teplom, ktoré dáva šancu naplno využiť  potenciál úspor pri prípadnej re-
konštrukcii vykurovacej sústavy.

Desatoro pre nižšie účty za teplo
1. Rozdiel jedného stupňa Celzia predstavuje šesť per-

cent v spotrebe tepla. Najtriviálnejším riešením úspor 
je teda teplejšie oblečenie a stlmenie kúrenia. Možnosť 
regulovať kúrenie však závisí od toho, či sú na radiáto-
roch termostatické ventily a či je vykurovacia sústava 
hydraulicky vyregulovaná.

2. Riadenie spotreby podľa potreby. Miestnosť, v ktorej sa 
viac ako hodinu nebudeme zdržiavať, stačí temperovať 
na teplotu 17-18 stupňov. Pre celý byt to platí napríklad 
v čase, keď sme v práci, prípadne na dovolenke.

3. Utesnením okenných škár sa dá s relatívne malými 
nákladmi ušetriť 6 až 10 percent nákladov na kúrenie. 
Škáry medzi rámom a stenou sa vypĺňajú izolačnými 
penami a tmelmi. Do styku medzi okennými krídlami a 
rámom sa väčšinou dajú (ak to dovoľuje technický stav 
pántov a kovaní) vložiť samolepiace tesniace profily. 
Podobné metódy platia aj na vchodové dvere. Profesio-
nálne riešenie ale prináša výmena okien a dverí.

4. S oknami úzko súvisí aj vetranie. Ideálne je otvoriť ráno 
a večer okno dokorán na niekoľko minút. Čím je vonku 
chladnejšie, tým rýchlejšie sa vymení vzduch v miest-
nosti. Nechať si celý deň otvorenú „vetračku“ je nezmy-
selný luxus. Po zotmení sa oplatí stiahnuť závesy, role-
ty či žalúzie. Ak nezakrývajú radiátor, významne znížia 
straty tepla cez okno.

5. S úsporami sa spája aj tepelná pohoda. Je to stav, keď 
v miestnosti nie je ani príliš teplo, ani zima. Nastáva pri 
rovnováhe teploty, vlhkosti a intenzity výmeny vzdu-
chu. Na tepelnú pohodu vplýva povrchová teplota 
stien – preto je dobré zatepliť. Pomôže však aj zvýšenie 
relatívnej vlhkosti vzduchu. Prirodzeným zdrojom vlh-
kosti v byte sú rastliny alebo bielizeň sušená v interiéri.

6. Radiátory bývajú umiestnené do výklenkov v stenách. 
Tam, kde je radiátor, teda veľká časť tepla slúži na vykú-
renie ulice. Jednoduchým riešením je umiestnenie izo-
lácie s reflexnou vrstvou medzi stenu a radiátor. Môže 
to byť aj stará karimatka s reflexnou fóliou, ktorá bude 
do izby odrážať tepelné žiarenie.

7. Radiátor má ostať voľný. Nesmú ho zakrývať ani záclo-
ny, ani nábytok.

8. Kto má to šťastie, že okná jeho bytu smerujú na juh, 
môže v zime využívať slnko, aby mu vyhrievalo byt. Len 
mu v tom nesmie brániť zaťahovaním roliet.

9. Umývanie riadu. Väčšej rodine sa oplatí umývačka 
riadu, ktorá je úspornejšia, než manuálne umývanie. 
V prípade, že umývačky nieto, je úspornejšie oplacho-
vať riad napríklad v samostatnom dreze napustenom 
vodou, než pod tečúcou teplou vodou.

10. Sprcha je lacnejšia, než kúpeľ (o 50-70 percent, podľa 
individuálnych zvyklostí). Použitie úsporných sprcho-
vých hlavíc prináša ďalšie úspory.
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Zhoreli traja ľudia
Je preto na mieste pripomenúť 

občanom, že ustanovenie zákona  
o ochrane pred požiarmi ukladá fy-
zickým osobám: „...konať tak, aby 
nedošlo k vzniku požiarov pri pre-
vádzkovaní palivových spotrebičov, 
elektrotepelných spotrebičov, zaria-
dení ústredného vykurovania a iných 
spotrebičov, pri skladovaní, ukladaní  
a používaní horľavých látok a pri ma-
nipulácii s otvoreným ohňom.“ Podce-
ňovanie požiarneho nebezpečenstva, 
nedostatočná ostražitosť a ľahostaj-
nosť majú za následok veľakrát po-
žiare i s tragickými následkami. Verný 
obraz zlyhania ľudského faktora nám 
dáva štatistika požiarovosti. Za ob-
dobie od 1. 1. 2008 do 30. 9. 2008 na 
území hlavného mesta SR Bratislavy 
vzniklo 893 požiarov, ktoré spôsobi-
li škody za 112 miliónov korún. Pri 
týchto požiaroch bolo zranených 21 
osôb a tri osoby boli usmrtené. Me-
dzi najčastejšie príčiny požiarov pat-
rili: manipulácia s otvoreným ohňom 
v 390 prípadoch, fajčenie v 192 prípa-
doch, deti 16 prípadov a iná nedba-
losť a neopatrnosť dospelých.

Päť požiarov pri kúrení
V období od 1. januára 2008 do 

30. septembra 2008 bolo na území 
hlavného mesta SR Bratislavy za-
znamenaných päť požiarov súvi-
siacich s vykurovaním, pri ktorých 
vznikli škody za 55 000 korún. Vy-
kurovacie obdobie prináša zvýšené 
riziko vzniku požiarov, ktorých naj-
častejšími príčinami je zlý stav vy-

kurovacích telies, dymovodov a ko-
mínov, prekurovanie vykurovacích 
telies, používanie horľavých kva-
palín na vykurovanie a vysýpanie 
žeravého popola do horľavých ná-
dob a do blízkosti horľavých mate-
riálov. Z uvedenej štatistiky vyplýva,  
že opatrnosti nie je nikdy dostatok  
a preto, vážení Ružinovčania, prijmi-
te od hasičov niekoľko rád, aby sme 

v nastávajúcom zimnom období 
mali požiarov čo najmenej:

Praktické rady
 neprekurujte vykurovacie tele-

sá, neskladujte a nesušte v ich 
nebezpečnej blízkosti horľavé 
materiály a nenechávajte ich  
v činnosti bez dohľadu,
 nepoužívajte k zakurovaniu 

horľavé kvapaliny, naftu, pet-
rolej, benzín a pod.,
 dbajte na to, aby šporáky a pe-

ce boli umiestnené na nehorľa-
vej podložke o rozmeroch da-
ných v návode na používanie 
vykurovacieho telesa, a aby 
dymovody boli zaústené do so-
púcha odborným spôsobom,
 pri kozuboch s otvoreným 

ohniskom ak je podlaha miest-
nosti horľavá, musí sa chrániť 
ochrannou podložkou; pred 

ohniskom kozuba neumiestňo-
vať na podlahe horľavé mate- 
riály, koberce, kožušiny, horľa-
vé dekoračné predmety,
 popol z vykurovacích telies vy-

sýpajte zásadne do nehorľa-
vých a uzatvárateľných nádob,
 dbajte na to, aby neboli pone-

chávané v prevádzke bez do-
hľadu také spotrebiče, ktorých 
technické vyhotovenie vyža-
duje trvalý dohľad, ako napr. 
elektrotepelné vykurovacie te-
lesá bez automatickej regulá-
cie,

 zabezpečte si pravidelné čiste-
nie komínov a vykonanie kon-
troly komínov a udržiavajte ich 
v dobrom technickom stave,
 dodržujte predpismi stano-

vené zásady pre skladovanie  
a používanie horľavých kvapa-
lín, kovových tlakových nádob 
na propán-bután, tuhé palivá  
a iné materiály.

Len zvýšenou opatrnosťou a dô-
sledným dodržiavaním týchto rád 
predídete vzniku požiarov vo vašich 
príbytkoch a predídete mnohým 
tragickým dôsledkom a škodám na 
majetku.

Okresné riaditeľstvo 
Hasičského a záchranného 

zboru v Bratislave
 Medzititulky: Ružinovské ECHO

Ilustračné foto: Mirka ŠTROSOVÁ

POZOR NA POŽIARE!
Vo vykurovacom období sa nebezpečenstvo zvyšuje 
Zimné vykurovacie obdobie z hľadiska ochrany pred požiarmi možno považovať za ob-
dobie so zvýšenou požiarovosťou. Toto obdobie nie je možné presne vymedziť dátumom 
pre celé územie Slovenskej republiky, ale je rôzne a to podľa polohy a nadmorskej výšky 
a iných geografických faktorov. Z uvedeného dôvodu z hľadiska protipožiarnej preven-
cie sa sledujú len charakteristické príčiny požiarov pre toto obdobie, počas celého kalen-
dárneho roka. Je pozoruhodné, že aj v letnom ročnom období sa vyskytujú požiare v sú-
vislosti s vykurovaním, resp. prikurovaním elektrotepelnými spotrebičmi a to najmä pri 
krátkodobom náhlom ochladení.

TATRA REAL a.s. 
organizuje 

DRAŽBU GARÁŽE č. 022  
na Mierovej ulici č. 167/
A,B,C v k.ú. RUŽINOV

Najnižšie podanie: 300 000,-Sk. 
Termín dražby: 24. 11. 2008 o 10:00 hod.
v Dome Techniky, Škultétyho 1, Bratislava

Info: +421/2/572 672 11, 
www.tatrareal.sk

Hľadám podnájom a možnosť uby-
tovania sa v súkromnom dome u 
staršej pani /pána/, ktorá by uvítala 
aj spoločnosť môjho 11-ročného sy-
na, slušného a dobrého žiaka. 

Som zamestnaná, slušná, poriadku-
milovná a v prípade potreby ochotná 
pomôcť s prácami v domácnosti. 

Prosím, kontaktujte ma na tel. 
čísle: Orange: 0908 988733, T-mo-
bile: 0902 260 353

Nedávny požiar na Mierovej ulici.

RADÍME
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Užite si zábavu a vysokú 
rýchlosť s komfortnými 
službami aj u vás doma:  
– Ružinov
– Petržalka

Magio 
digitálna 
televízia

Rýchly 
a spoľahlivý 
4G internet

Lacné
telefonovanie

Bývajte 
komfortne!

Viac informácií získate:
  T-Centrum Bratislava 
AUPARK, POLUS, Obchodná 2, 
Jarošova 1, Furdekova 16

  0800 123 456 
  www.t-com.sk/comfort

T-Com služby 

na optike

MAGIO_KOMFORT_IV_BA_RUZINOVSKE ECHO_205X134.indd   1 30.9.2008   19:10:07
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Každému sa aspoň raz stalo, že na 
výrobku, ktorý si zakúpil sa po použí-
vaní objavili chyby, prípadne výrobok 
prestal fungovať. Rovnako sa mnohí  
z nás stretli aj s nekvalitne poskytnutou 
službou. Pri uplatnení reklamácie podľa 
Občianskeho zákonníka alebo Zákona 
na ochranu spotrebiteľa boli niektorí 
viac, iní menej úspešní. Uznanie rekla-
mácie záviselo od predávajúceho. Ak ju 
ten neuznal, tak spotrebiteľ mal mož-
nosť obrátiť sa na Slovenskú obchodnú 
inšpekciu a v tom najhoršom variante 
na súd. 

Zmeny k lepšiemu
Táto možnosť je však slovenským 

spotrebiteľom cudzia. Podľa výsled-
kov prieskumu, ktorý sme v roku 
2005 urobili spolu s agentúrou MVK 
vo veci neuznanej reklamácie, by sa 
na súd obrátili iba ak by šlo o hodno-
tu nad 100 000 korún. Nad reklamá-
ciou výrobku alebo služby vo výške 10 
– 20 000 korún väčšina respondentov 
mávla rukou, čo zdôvodňovali dĺžkou 
súdnych sporov a nedôverou v súdy. 
Z vyhodnotenia výsledkov ďalej vy-
plynulo, že väčšina spotrebiteľov sa 
vzdáva možnosti uplatnenia si rekla-
mácie za nekvalitný výrobok a službu. 
Priznávali si nevedomosť o zákonoch 
určujúcich spôsob reklamácie, ako aj 
nedostatok odvahy, zručností a času. 
Dosť nepriaznivé vysvedčenie pre slo-
venských spotrebiteľov... Túto situáciu 
však môžu zmeniť tak samotní spo- 
trebitelia, ako aj účinná legislatíva. 
Najnovšia právna úprava o reklamá- 
ciách možno prispeje k dodaniu odvahy  
v prípade potreby uplatniť si ju v praxi. 
Novela zákona 250/2007 Z. z. prináša  
v reklamačnom procese veľké zmeny.

Reklamačný poriadok
V každej prevádzke musí byť prí-

stupný reklamačný poriadok a v pra-
covnom čase pracovník, ktorý bude 
oprávnený reklamácie vybavovať. Ten 
spisuje reklamačný protokol, popis 
chýb výrobku v ňom by si mal spot-
rebiteľ vo vlastnom záujme skontro-
lovať. 

Pri reklamovaní výrobku alebo služ-
by počas prvého roka môže predávajú-
ci reklamáciu zamietnuť len na základe 
odborného posúdenia chyby. Náklady 
spojené s odborným posudzovaním 

hradí predajca, nie je možné nimi za-
ťažiť spotrebiteľa. V druhom roku pri 
reklamovaní si v prípade jej neuznania 
predajcom musí odborné posúdenie 
chyby hradiť spotrebiteľ. Zaujímavos-
ťou je, že ten, kto reklamáciu neuznal, 
musí v protokole spotrebiteľa upozor-
niť, kde môže výrobok na odborné po-
súdenie zaslať. V prípade, že odborný 

posudok uzná chybu výrobku, spotre-
biteľovi predajca uhradí náklady spo-
jené s odborným posudkom. Reklamo-
vané chyby elektronických spotrebičov  
a áut môžu posudzovať iba autorizova-
né servisy. Posúdenie v nich počas ce-
lých dvoch rokov hradí predajca. V prí-
pade, že predajca poskytuje päťročnú 
záručnú dobu, počas dvoch rokov pla-
tia bežné podmienky pre reklamáciu. 
Po nich si podmienky ďalšieho postupu 
určuje predávajúci. 

Prísne na predajcov
Pre lepšiu orientáciu v zmenách 

pri uplatňovaní reklamácie podstat-
né zmeny zverejňujeme v celom pa-

ragrafovom znení. Novela zákona  
č. 250/2007 Z. z. (účinná od l.11.2008) 
v paragrafe 18 určila: 
 „že predávajúci je povinný spotrebite-

ľa riadne informovať o podmienkach 
a spôsobe reklamácie, vrátane údajov 
o tom, kde môže reklamáciu uplatniť  
a o vykonávaní záručných opráv. Re-
klamačný poriadok musí byť na viditeľ-

nom mieste dostupnom spotrebiteľovi 
(odsek 1). 

 Spotrebiteľ môže uplatniť reklamáciu 
v ktorejkoľvek prevádzkarni predáva-
júceho, v ktorej je prijatie reklamácie 
možné s ohľadom na predávané vý-
robky alebo poskytované služby, alebo 
u určenej osoby, ktorá je povinná rekla-
máciu vybaviť (odsek 2).

 V prevádzkarni a u určenej osoby podľa 
odseku 2 musí byť počas prevádzkovej 
doby prítomný zamestnanec poverený 
vybavovať reklamácie. Pri skupinových 
zájazdoch musí predávajúci zabezpečiť 
v mieste zájazdu nepretržitú prítomnosť 
poverenej osoby oprávnenej vybavovať 
reklamácie po celý čas zájazdu (odsek 3). 

 Ak spotrebiteľ uplatní reklamáciu, 
predávajúci alebo ním poverený za-
mestnanec alebo určená osoba je 
povinný poučiť spotrebiteľa o jeho 
právach podľa všeobecného predpisu 
(Občiansky zákonník, § 622, a 623), 
na základe rozhodnutia spotrebiteľa, 
ktoré z týchto práv spotrebiteľ uplat-
ňuje, je povinný určiť spôsob vyba-
venie reklamácie podľa § 2, písm. m/ 
do troch pracovných dní ihneď, v zlo-
žitých prípadoch najneskôr do troch 
dní odo dňa uplatnenia reklamácie,  
v odôvodnených prípadoch, najmä ak 
si to vyžaduje zložité technické zdô-
vodnenie stavu výrobku alebo služby, 
najneskôr do 30 dní od uplatnenia re-
klamácie (odsek 4). 

 Predávajúci je povinný na požiadanie 
orgánu trhového dozoru preukázať kó-
piu potvrdenia o prijatí reklamácie, dô-
vody, pre ktoré nie je možné rozhodnúť 
o spôsobe vybavenia reklamácie ihneď 
a pre ktoré nie je reklamáciu možné vy-
baviť ihneď po určení spôsobu vybave-
nia reklamácie, zaslanie alebo výsledky 
odborného posúdenia a kópiu dokladu 
o vybavení reklamácie (odsek 5). 

 Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku 
uplatnil počas prvých dvanástich me-
siacov od kúpy, môže predávajúci vy-
baviť reklamáciu zamietnutím len na 
základe odborného posúdenia. Bez 
ohľadu na výsledok odborného posú-
denia nemožno od spotrebiteľa vyža-
dovať úhradu nákladov na odborné 
posúdenie ani iné náklady súvisiace  
s odborným posúdením (odsek 6).

 Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku 
uplatnil po dvanástich mesiacoch od 
kúpy a predávajúci ju zamietol, osoba, 
ktorá reklamáciu vybavila, je povinná  
v doklade o vybavení reklamácie uviesť, 
komu môže spotrebiteľ zaslať výrobok 
na odborné posúdenie. Ak je výrobok 
zaslaný na odborné posúdenie určenej 
osobe, náklady odborného posúdenia, 
ako aj všetky ostatné s tým súvisiace 
účelne vynaložené náklady znáša pre-
dávajúci bez ohľadu na výsledok od-
borného posúdenia (odsek 7).

 Predávajúci je povinný pri uplatnení 
reklamácie vydať spotrebiteľovi po-
tvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená 
prostredníctvom diaľkovej komuniká-
cie, predávajúci je povinný potvrdenie 
o uplatnení reklamácie doručiť spotre-
biteľovi ihneď. Ak nie je možné doručiť 
ho ihneď, musí sa doručiť bez zbytoč-
ného dokladu, najneskôr však spolu  
s dokladom o vybavení reklamácie 
(odsek 8).

 Predávajúci je povinný o vybavení re-
klamácie vydať písomný doklad naj-
neskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia 
reklamácie (odsek 9).

Stranu pripravila 
Jana MIKLOVIČOVÁ

(Združenie občianskej sebaobrany)
Ilustračné foto: mrs

REKLAMÁCIE PO NOVOM
Novela zákona zvýhodňuje radových spotrebiteľov
Jedným zo základných práv spotrebiteľa je uplatnenie reklamácie na chybný výrobok  
a nekvalitnú službu. Použitie tohto práva v praxi znamená nielen základnú orientáciu  
v príslušnej právnej norme ale aj komunikačnú zručnosť. Keďže zmeny v reklamačných 
postupoch, ktoré poslanci NR SR odhlasovali v septembri začali platiť 1. novembra 2008, 
radi by sme vás na niektoré z nich upozornili.

Rodičia sa zúčastnili na zájazde, na ktorom im predvádzali údajne znač-
kové hrnce. Podpísali nejaké potvrdenie, že si ich kúpia, majú ich poslať na 
dobierku. Od známych viem, že cena tovaru nezodpovedá kvalite výrobku, 
ktorý príde poštou, zrejme ide o iný druh. Čo sa stane, ak zásielku rodičia od-
mietnu prevziať? 

V predajoch mimo obchodného priestoru (odborný termín pre tento druh 
predaja), resp. pri prezentačných zájazdoch prichádza k niekoľkým porušeniam 
zákona. Neraz ide o klamlivú reklamu a zavedenie spotrebiteľa do omylu s pod-
vodným konaním. Dokázať to je možné iba na súde. Upozorňujeme že účastníci 
zájazdov by si mali prečítať a porozumieť textu, ktorý podpisujú. Vyskytli sa prí-
pady, že podpísali aj zmluvu o pôžičke, a tak sa im kúpa nekvalitného tovaru ešte 
viac predražila. Vaši rodičia môžu odmietnuť prevziať dobierkovú zásielku. S tohto 
počinu im nič nevyplýva. Odporúčame vám skontrolovať doklad, ktorý podpísali. 
Ak je to zmluva o kúpe, do siedmych dní majú možnosť ju vypovedať bez udania 
dôvodu. Ak lehotu nestihli, treba vypovedanie zmluvy oprieť o relevantný dôvod. 

OTÁZKY A ODPOVEDE
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Na pozvánke na v poradí 2. spo- 
trebiteľskú tribúnu okrem údajov kde 
sa koná, boli aj štyri čísla, ktoré uvá-
dzala jednoduchá veta – Kód zdra-
vého života. Na prvý pohľad čísla 

0-30-5-120-80 ničím neupútali a bez 
vysvetlenia by asi nikto ich význam 
neodhalil. Rovnako ako aj ich význam 
pre zdravie jednotlivých generácií. 
Premeniť zoskupenie štyroch nezná-
mych čísiel do reality je cieľ, o do-
siahnutie ktorého sa snažia svetoví 
a slovenskí kardiológovia. Dôvodom 
je skutočnosť, že na Slovensku podľa 
Svetovej zdravotníckej organizácie 
zomrie na tento druh ochorenia 508 
zo sto tisíc ľudí. V krajinách vyspelej 
európskej „pätnástky“ je to 221 úmr-
tí na sto tisíc obyvateľov – čiže o po-
lovicu menej. Pričom horšia situácia 
ako na Slovensku je iba v Rumunsku, 
v Bulharsku a v krajinách bývalého 
Sovietskeho zväzu. 

Slováci umierajú častejšie
Alarmujúce sú aj štatistické úda-

je, ktoré hovoria, že kardiovaskulár-
ne ochorenia zabíjajú Slovákov čas-
tejšie ako diagnózy onkologické. Je 
to dostatočný dôvod na hľadanie 
východísk z tejto situácie. Tie nie-
koľko rokov neúnavne hľadajú čle-
novia Slovenskej kardiologickej spo-
ločnosti a Slovenskej nadácie srdca. 
Jeden z nich, doc. MUDr. Gabriel 
Kamenský, PhD. bol ten, ktorý Ruži-
novčanom dešifroval kód zdravého 
života. V nadväznosti na to vysvetlil 
dôvody poznania hodnôt krvného 
tlaku a podrobne informoval o ri-

zikách, ktoré spôsobujú kardiovas-
kulárne – srdcovocievne ochorenia  
a poskytol návod na prevenciu. „Aké 
je to jednoduché,“ povzdychol si je-
den z prítomných. Nula symbolizuje 

stop cigaretám, tridsiatka zasa ča-
sovo vymedzuje pravidelnú dennú 
pohybovú aktivitu, päťka je hodnota 
cholesterolu v krvi, čísla 120 a 80 sú 
optimálne hodnoty krvného tlaku. 
Premietnuté do praxe to znamená, 
že stačí byť nefajčiarom, pre aktív-
ny pohyb si počas dňa nájsť tridsať 
minút. Stačí aj svižná prechádzka, 
či pešo prejsť aspoň časť cesty z 
práce. MUDr. Kamenský uviedol aj 
zaujímavé porovnanie – v hodno-
tách hladiny cholesterolu v krvi vo 
svetových tabuľkách máme relatív-
ne dobré umiestnenie. Dosiahnuť 
optimálnu hodnotu krvného tlaku, 

to chce už celé množstvo zásahov 
do životných návykov. V číselnom 
kóde zostali už iba dve čísla a práve  
o nich ako o najrizikovejších fakto-
roch docent povedal veľa dôležitých 
informácií. 

Merali tlak
Súčasťou podujatia bolo aj me-

ranie krvného tlaku, takže na malej 
skupine sa mohlo zistiť ako na tom  
s týmto faktorom Ružinovčania sú. 
Až na jeden prípad „sa namerané 
hodnoty u prítomných dali považovať 
za dobré“, povedal na záver MUDr. 
Anton Dlesk, ktorý za nadáciu zdra-
vého srdca robil merania. Motiváciou 
urobiť niečo pre svoje zdravie v ob-
lasti predchádzania srdcovocievnym 
ochoreniam bolo nielen rozšifrova-
nie kódu zdravého života, ale aj ve-

ľa ďalších informácií z vyhodnotenia 
štatistických údajov z meraní hodnôt 
krvného tlaku u mladých i starších, 
ktoré urobila Slovenská nadácia srd-
ca spolu so Slovenskou kardiologic-
kou spoločnosťou. Zo skupiny detí  
a mladistvých od 15 do 24 rokov 
malo z nich až 50 % hodnoty nad 
normou, zo skupiny nad 64 rokov 
malo vyššie hodnoty 88 %, pričom 
viac ako polovica neberie žiadne 
lieky. Možno práve preto, že krvné-
mu tlaku nevenovali pozornosť. Pri 
relatívne dobrom zdraví si mnohí 
neuvedomujú, že tento najrizikovej-
ší faktor je tichý a zákerný. Často sa 
prejaví až finálnym prejavom – in-
farktom, či mozgovou príhodou. „Ve-
novať pozornosť prevencii je jedinou 
možnosťou ako urobiť niečo pre svo-
je zdravie. Robíme pre to veľa aktivít, 
od Národného kardiovaskulárneho 
programu, ktorý sa zameriava na kli-
nické programy a úpravu legislatívy  
a rovnako aj na edukáciu obyvateľ-
stva,“ povedal na záver svojej pred-
nášky docent Kamenský. 

Vzdelaný spotrebiteľ
Treba veriť, že pre prítomných  

a čitateľov tejto reportáže bude úsi-
lie kardiológov výzvou na to, aby si 
osvojili kód zdravého života natoľko, 
že do svojho spôsobu života zaradia 
aj aktivity, aby sa k jeho číslam pri 
meraniach aspoň priblížili. Tým sa 
naplní aj úsilie Združenia občianskej 
sebaobrany, ktorá zorganizovaním 
podujatia sleduje cieľ Informova-
ný Ružinovčan = zdravý a vzdelaný 
spotrebiteľ. Preto sa v podujatí spo-
jili dve témy, ktoré majú jedno spo-
ločné – byť aktívny vo všetkom, čo 
zlepšuje kvalitu života. O potrebe 
mať vedomosti a zručnosti pri ob-
hajovaní svojich spotrebiteľských 
práv sa hovorilo v prvej časti podu- 
jatia. Účastníci boli vyzvaní, aby 
informácie získané z podujatia aj  
v písomnej forme šírili vo svojom 
okolí. 

 Jana MIKLOVIČOVÁ
 Foto: Pavel GABRIŠKA

KÓD ZDRAVÉHO ŽIVOTA
Ružinovčania diskutovali so známym kardiológom o srdci
S lekárom sa zvyčajne stretávame v ordinácii, v horšom prípade v nemocničnej izbe. Vtedy 
sa už ocitneme v situácii, keď sa dialóg s lekárom sústreďuje na našu chorobu a možnosti 
jej liečby. Stretnúť lekára v spoločenskom oblečení v prednáškovej sále a počúvať pútavé, 
laikom zrozumiteľné informácie zo špecializovaného medicínskeho odboru – kardiológie 
– tomu sa hovorí príležitosť. Desiatky tých, ktorí si ju nenechali ujsť a prišli, odchádzali  
v októbri z ružinovského Domu kultúry nadmieru spokojní. 

G. Kamenský počas svojej prednášky. 

Meranie tlaku prítomných účastníkov. 

Pozvánka
V poradí štvrtá a piata SPOTREBITEĽSKÁ PORADŇA, ktorú 

organizuje ružinovský miestny úrad v spolupráci so Združením 
občianskej sebaobrany (ZOS) sa budú konať vždy v priestoroch 
učebni (1. poschodie) hotela PTK ECHO na Prešovskej ulici 37 od 
15:30 do 17:30 hodiny. Termíny sú 19. novembra 2008 a 11. de-
cembra 2008. Rady o reklamáciách nekvalitných výrobkov budú 
bezplatne poskytovať odborníci z oblasti ochrany spotrebiteľov. 
Otázky zasielajte aj eletronicky na sebaobrana@hotmail.com 
alebo listom do schránky s označením Spotrebiteľská poradňa 
vo vchode Miestneho úradu BA-Ružinov až do konca novembra. 
Následne bude prostredníctvom mesačníka Ružinovské ECHO 
na tieto otázky odpovedané. 
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 Čas sa nedá zastaviť. Ani vrátiť 
späť. V auguste 2008 oslávili naše elo-
kované triedy na Gemerskej ulici 50. 
výročie založenia. Písal sa rok 1958. 
Materská škola (MŠ) bola dvojtriedna 
pod vedením riaditeľky Angely Juha-
nusovej. Zo začiatku bola v prevádzke 
iba 1. trieda s kapacitou 20 detí, kto-
rých postupne pribúdalo. Pre veľký 
počet detí sa musela otvoriť aj 3. trie-
da. Školu navštevovalo 92 detí. 

 Od samého začiatku sa za-
mestnanci stretávali s problé-                             
mom nedostatočného zariadenia, 
neupraveného okolia. Bolo tu mnoho 
nadšencov, ktorí sa rozhodli pomôcť. 
Významnou udalosťou bolo v roku 
1962 otvorenie kuchyne. Výchovno-
-vzdelávaciu činnosť vykonávalo 
zhruba tridsať pedagógov. Škola vy-
chovala a poskytla vzdelanie takmer 
trom generáciám detí. V priebehu 50 

rokov existencie zariadenia sa v rám-
ci pracovného kolektívu vystriedali 
mnohí zamestnanci. Všetkým patrí 
úcta a vďaka. 

 Z bohatej a rôznorodej činnosti 
možno spomenúť vzájomné priateľ-
ské stretnutia detí s pracovníkmi ply-
nární, vystúpenia detí a rodičov na 
obvodnej spartakiáde, výlety detí do 
Limbachu, na Červený Kameň, do Jel-
ky, oslavy Dňa matiek, fašiangov, kar-
nevaly a ďalšie podujatia. V roku 1964 
si deti odchádzajúce do školy vystavili 
svoje prvé tablo a robia to pravidelne 
dodnes. Materská škola mala spriate-
lenú školu v Čechách, v Habru. Posie-
lali si ukážky výchovno-vzdelávacej 
práce, práce detí, fotografie, pozdra-
vy. Deti sa zúčastnili na škole v prírode 
v Čifároch-Pate, v Repišti pri Sklených 
Tepliciach, Modre – Harmónii, v Trs-
tenskej doline. 

 Roky plynuli. Deti svoju šikov-
nosť, zručnosť a svoje vedomosti pre-
zentovali na súťaži pre dievčatá Miss 
bábika a pre chlapcov Najlepší kon-
štruktér, Malý slávik. Hudba človeka 
robí šťastnejším, ľudí spája, prinesie 
im mnoho krásnych nezabudnuteľ-
ných chvíľ. S deťmi sme hudbu počú-
vali a relaxovali pri nej.

 I naše deti sa pripravujú na život 
v Európe. Učia sa základy cudzieho 
jazyka, základy predplaveckého vý-
cviku, korčuľovania, zúčastňujú sa na 
podujatiach Ružinovského športo-
vého klubu. Plodnú spoluprácu sme 
nadviazali s Domovom sociálnych 
služieb na Pivoňkovej ulici, s mest-
skou políciou – odborom kynológie. 
Pravidelne vydávame časopis Lien-
koviny. V roku 1998 sa materská ško-
la na základe zriaďovacej listiny stala 
súčasťou strediskovej MŠ Miletičova. 

V roku 2001 sme obdržali cer-
tifikát Projektu škôl podporujúcich
zdravie. Pracujeme s projektom Med-
vedík Nivea. 

 V poslednom období sa vďaka 
finančnej pomoci samosprávy vý-
razne zlepšila estetizácia vnútorných 
priestorov našich elokovaných tried. 
Zameranie školy sa rokmi profilovalo
na plnenie úloh dramatickej a este-
tickej výchovy. Naše deti môžu tráviť 
celý deň v elokovaných triedach v prí-
jemnom, rodinnom prostredí. Záujem 
rodičov o umiestnenie detí do nášho 
zariadenia presahuje stanovenú ka-
pacitu. Veľmi si vážime, že rodičia 
nám veria a podporujú nás v našom 
snažení. V pláne máme revitalizovať 
školský dvor. V súčasnej dobe uvádza-
me reformu školstva do každodennej 
práce vo forme nového školského zá-
kona. I naša materská škola všetky 
zmeny berie ako výzvu. 

 Mgr. Marta VACHUNOVÁ
 zástupkyňa MŠ

Čas sa nedá zastaviť

Pravidelné jesenné upratovanie 
v mestskej časti Bratislava-Ružinov 
sa uskutočnilo aj tento rok. Na území 
mestskej časti bolo od 4. do 18. ok-
tóbra umiestnených spolu niekoľko 
desiatok kontajnerov. Celkovo bolo 
spoločnosťou VPS, a.s. odvezených 
v rámci jesenného upratovania 122 
veľkokapacitných kontajnerov. Zá-
roveň sa okrem objemného odpadu  
v spolupráci odoberal aj elektronický 
odpad v špeciálne pristavených ná-
dobách. Veľkokapacitné kontajnery 
boli umiestnené vo všetkých deviatich 
lokalitách Ružinova: Ostredky, Štrko-
vec, Trnávka, Prievoz, Pošeň, Trávniky, 
Starý Ružinov, Ružová dolina a Nivy. 
Ružinovčania si väčšinou pochvaľo-
vali. Objavila sa aj kritika. Obyvateľ  
s prezývkou Milan 27 napísal prostred-
níctvom web fóra na www.ruzinov.
sk nasledujúce výhrady: „Prvýkrát 
v histórii akcií zberu objemného 
odpadu boli pre obyvateľov naj-
staršieho sídliska v Ružinove – 500 
bytov a lokalitu Nivy – umiestnené 
kontajnery pre objemný odpad na 
rohu ulíc Svätoplukova a Kvačalo-
va, v skutočnosti to je parkovisko 
na Záhradníckej ulici. Neviem, kto 
túto novinku vymyslel, ale je to 
určite niekto z referátu životného 
prostredia. Predpokladám, že roz-
miestňovanie týchto kontajnerov 
pre zber veľkokapacitného odpa-
du je služba obyvateľom Ružino-
va a to najmä tým, čo nevlastnia 

autá, ktorými sa dá takýto odpad 
odviesť do zberných dvorov a po 
celý rok. Na sídlisku 500 bytov 
býva veľmi veľa obyvateľov v dô-
chodkovom veku. To si majú títo 
ľudia zobrať skriňu, či chladničku 
na chrbát a niesť ju niekoľko kilo-
metrov do kontajnera?“ Vedúca re-

ferátu životného prostredia MÚ Lesia 
Richterová pre Ružinovské ECHO za-
reagovala: „Nedá sa vyjsť v ústrety 
každému Ružinovčanovi. Rovnako 
nie je možné umiestniť veľkokapa-
citné kontajnery po celom Ružino-
ve. Obyvatelia z lokality 500 bytov 
majú výhodu v tom, že na Bajzo-

vej ulici je celoročný zberový dvor 
pre objemný odpad.“ Miestny úrad 
sa bude snažiť umiestňovať podľa 
potrieb veľkokapacitné kontajnery 
jednorázovo a operatívne podľa po-
žiadaviek občanov po preskúmaní 
opodstatnenosti ich žiadosti aj naďa-
lej. Spoločnosť OLO, a.s. nám na tento 
účel poskytlo 34 kontajnerov do 18. 
decembra.       (mrs)

Foto: autor

Ako je vidno, niekomu jesenné upratovanie poslúžilo aj na iné účely ako zbavenie sa objemného odpadu. V kontajneri na Ha-
burskej ulici na Štrkovci sa určite našlo ešte dosť použiteľných drobností. 

Kontajnery ostávajú v Ružinove
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Kraj: Nový Helios zastavili nezákonne
SME | 2. 10. 2008 | 30; Bratislava | dot

Prerušenie konania k výstavbe na mieste strediska Helios bolo v roz-
pore so zákonom. Taký je záver krajského stavebného úradu. Rozhodnu-
tie o prerušení územného konania vydal stavebný úrad v júli, investor sa 
odvolal. Ružinov uviedol, že problém bol so záväzným stanoviskom ma-
gistrátu, ktorému vypršala platnosť a nebolo jasné, či bol zámer v súlade 
s novým územným plánom. 

Plynárenská bude bez nákladných áut
Bratislavské Noviny | 9. 10. 2008 | RUŽINOV, 08; BN | mm, miv

Čitateľ Martin K. sa pozastavil nad Plynárenskou ulicou, kde sa v sú-
časnosti stavia nejaká nová stavba medzi BBC a Prievozskou ulicou. „Zau-
jímalo by ma, ako je to s používaním chodníka pri stavbe. Okrem toho, že sa 
tam rozpadáva celá cesta (asfalt je v niekoľkých miestach hlboko prasknutý, 
medzi chodníkom a cestou sú centimetrové medzery), je chodník veľmi úzky. 
Veľkú časť chodníka zaberajú stromy a medzi nimi parkujú auta. Pre chodcov 
potom v niektorých miestach zostáva iba asi pol metra,“ tvrdí náš čitateľ. 

Na sťažnosť reagoval Milan Vajda z oddelenia komunikácie a cestovného 
ruchu bratislavského magistrátu. „Situáciu na Plynárenskej ulici magistrát moni-
toruje od začiatku augusta tohto roku, keď sme zistili značnú deštrukciu vozovky 

spôsobenú stavebnou činnosťou pri výstavbe polyfunkčného komplexu TRINITY- 
stavebník NADLAN, a.s. Na danú skutočnosť sme 1. augusta 2008 upozornili mest-
skú časť Ružinov, ktorá vydala na predmetnú stavbu stavebné povolenie.” Dňa 
5. augusta 2008 bola za účasti zástupcov oddelenia dopravy magistrátu ako 
cestného správneho orgánu a dopravného inšpektorátu z predmetného úseku 
vylúčená nákladná doprava v snahe predísť ďalším možným škodám. Od zis-
tenia poškodenia sa rokuje s investorom stavby o postupe na jeho odstránení. 
Neskôr bol na základe objednávky stavebníka vykonaný a následne posúdený 
geofyzikálny prieskum, na ktorého základe boli zistené anomálie, zodpoveda-
júce poklesom vozovky, resp. kavernám. Podľa Milana Vajdu, Miestny úrad Ru-
žinov zaslal stavebníkovi výzvu, aby sa zdržal stavebných prác, ktoré by boli 
v rozpore s vydanými povoleniami na odstránenie stavieb a bez stavebného 
povolenia na stavbu „polyfunkčný komplex Trinity“.

Chodci dostali semafory
SME | 16. 10. 2008 | 28; Bratislava | dagu

Na križovatke Záhradnícka – Miletičova už fungujú semafory pre chod-
cov. Svetlá ich púšťajú cez hlavnú cestu v smere k trhovisku Miletičova 
alebo opačne k električkovým zastávkam. Križovatka Záhradnícka – Mi-
letičova má byť definitívne upravená do konca prvej etapy rozširovania
Záhradníckej ulice na štvorpruhovú. 

Twin City mešká, problémy nepripúšťa
Pravda | 14. 10. 2008 | Bratislava, 09 | (mč)

Stavebnému boomu v Bratislave dochádza pušný prach. Časť z neho 
majú v rukách úradníci, ktorí ho však investorom nevrátia skôr ako v ro-
ku 2009. Plánovanú 12 miliardovú štvrť Petržalka City od rovnomennej 
spoločnosti zabrzdil nedoriešený projekt petržalskej rýchloelektričky. 
Zasekol sa aj komplex Twin City za 17 miliárd korún (564,23 milióna eur) 
od HB Reavis.  

Pochybnosti okolo Twin City sa objavili koncom minulého týždňa, 
keď hovorca Ružinova M. Smolec na internetovej stránke mestskej 
časti oznámil, že projekt od HB Reavis má vážne problémy. „Existuje 
riziko, že výstavba Twin City sa posunie,“ pridal neskôr už v miernejšom 
tóne. Hovorca HB Reavis Roman Karabelli akékoľvek problémy poprel. 
Priznal však, že štart výstavby sa odkladá zrejme až na jar budúce-
ho roku. Spoločnosť podľa Karabelliho termín posúva len preto, lebo 
zatiaľ nemá právoplatné územné rozhodnutie. Pre oblasť ohraničenú 
ulicami Čulenova, Landererova, Košická a Mlynské nivy, v ktorej má 
časť Twin City vyrásť, totiž mestská časť Staré Mesto v týchto dňoch 
nechala spracovať územný plán zóny. Ten určí presné pravidlá pre 
všetku výstavbu v tejto lokalite. „Okrem HB Reavis tam chce stavať aj 
niekoľko ďalších investorov. Podľa našich odhadov by mohol vzniknúť 
problém s dopravným napojením. Spoločnosť HB Reavis si totiž napláno-
vala tak veľa parkovacích miest, že by celkom zahltili prístupové cesty v 
tejto lokalite,“ vysvetľovala hovorkyňa Starého Mesta Alena Kopřivová. 
Mestská časť preto navrhla pre celú zónu stavebnú uzáveru. „Tá má 
zabezpečiť len to, aby sa začalo stavať, až keď bude platiť nový územný 
plán,“ dodala Kopřivová. Plán pritom bude podľa nej hotový najskôr 
na konci tohto roka.  Na zmeny v územnom pláne potrebuje HB Reavis 
vyčkať aj v druhej časti budúceho Twin City, ktorá spadá pod mestskú 
časť Ružinova. Mestská časť výstavbu novej autobusovej stanice na-
ďalej podporuje. Ak by teraz išlo všetko podľa predpokladov, dočas-
nú autobusovú stanicu by HB Reavis mala vybudovať do leta 2009. 
Následne by začala so stavbou novej stanice za 900 miliónov korún 

(29,89 milióna eur), ktorá má byť hotová o ďalších 18 mesiacov. Zatiaľ 
investor iba zbúral staré objekty a upravil stavenisko, ktoré zahradil 
plotom. 

Oznam pre dôchodcov

Vianočná večera
Starosta mestskej časti Bratislava-Ružinov  

a poslanci miestneho  zastupiteľstva pozývajú

osamelých seniorov 
na Vianočnú večeru, ktorá sa uskutoční 

v Dome kultúry Ružinov 
dňa 23. 12. 2008 o 17:00 hod.

Atmosféru Vianoc spríjemní seniorom kultúrny program 
zostavený z vianočných kolied a piesní.

Záujemcovia sa môžu prihlásiť od 19. 11. 2008 
na Miestnom úrade Bratislava-Ružinov, Mierová 21.

Pozn. redakcie: Redakcia si vyhradzuje právo príspevky krátiť bez zmeny ich ob-
sahového významu. 

V tom čase sa práve menil. „Kraj-
ský stavebný úrad nám dal za pravdu,“ 
hovorí Oliver Čík, riaditeľ spoločnosti 
Helios. Tvrdí, že stavebný úrad nedo-
držal lehoty na konanie a potom sa 
odvolal na neplatnosť záväzného sta-
noviska magistrátu, ktorú svojou ne-
činnosťou spôsobil. Tak došlo k pol-
ročnému sklzu. Záväzné stanovisko 
malo podľa magistrátu platnosť rok. 
Hovorkyňa Eva Chudinová povedala, 
že stanovisko k výstavbe bolo kladné 

a už aj zohľadňovalo podmienky no-
vého odsúhlaseného územného plá-
nu, ktorý mal začať platiť o dva me-
siace neskôr. Rozhodnutie krajského 
stavebného úradu je právoplatné, 
spoločnosť Helios teraz žiada Ružinov 
obnoviť územné konanie. Na mieste 
dnešného jednopodlažného obchod-
ného centra chce postaviť komplex  
s novou obchodnou vybavenosťou  
a službami a 70 bytov spolu s pod-
zemným parkoviskom.

Potvrdila to Mária Račková z ma-
gistrátu. Zatiaľ funguje v provizórnom 
režime a dopravu tu riadia aj policajti. 
Termín dokončenia je polovička no-
vembra. „Dodrží sa,“ hovorí Račková. 
Dodala, že v týchto dňoch sa dokon-
čuje podoba svetelnej signalizácie. 
„Inštaluje sa vlastný radič, nové stožiare 
s návestidlami.“ Pokračujú aj práce na 
nových jazdných pruhoch. V polovici 
novembra pred ukončením výstavby 
prvej etapy majú dokončiť aj trakčné 
vedenie električiek na križovatkách 

Miletičova – Záhradnícka a Záhrad-
nícka – Jégého. Druhá etapa – obnova 
povrchu starej cesty, sa má začať na 
jar budúceho roka. Náklady by mali 
dosiahnuť 160 miliónov korún (5,311 
milióna eur). Práce na rozširovaní vy-
ťaženej Záhradníckej o ďalšie dva pru-
hy sa začali v máji tohto roka. Celkovo 
majú trvať 19 mesiacov. Prvá etapa 
sa končí v polovici novembra, druhá 
– oprava povrchu pôvodnej cesty sa 
má začať na jar.

OZNAM



INZERCIA21

Komárnická

Komarnicka_100x134_Benefit.indd   1 10/31/08   1:11:33 PM

Vodohospodárska výstavba, š. p., Karloveská č. 2, P. O. BOX 
45, 842 04 Bratislava, IČO: 00 156 752, zapísaný v Obchodnom re-
gistri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Pš, Vložka číslo: 32/B 
prostredníctvom obchodnej spoločnosti Contract Consulting s.r.o., 
so sídlom Vlárska 32, 831 01 Bratislava, IČO: 35 829 397, zapísaná 
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, 
Vložka číslo: 25854/B týmto v zmysle pokynu Ministerstva životné-
ho prostredia Slovenskej republiky z 10. Decembra 2003, č.: 3/2003-
8 v znení dodatku č. 1 vyhlasuje výberové konanie na odkúpenie 
prebytočného majetku štátneho podniku a to stavby – súpisné čís-
lo 1977 postavenej na pozemku parc. číslo: 3320/2. Nehnuteľnosť 
sa nachádza v k. ú. Ružinov a je zapísaná na LV č. 1401 (ďalej len 
„Nehnuteľnosť“). Súčasťou odpredaja Nehnuteľnosti nie je jej vnú-
torné vybavenie. Cena Nehnuteľnosti zistená na základe znalecké-
ho posudku: 26.600.000,-Sk (882.958,24 EURO). Konverzný kurz 
30,1260 Sk/€.

Termín vydávania podkladov k výberovému konaniu (ďalej len 
„Podklady“): do 20.11.2008 v sídle spoločnosti Contract Consulting 
s.r.o. v čase od 9:30 hod. do 12:00 hod. Termín podania záväzných 
ponúk uskutočnených v zmysle Podkladov k výberovému konaniu: 
do 5.12.2008 do 11:00 hod. Jednorazový nenávratný poplatok za 
vydanie Podkladov, splatný na mieste: 1.000,-Sk.

Upozornenie:   
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku.

Kontakt. osoba:
JUDr. Dionýz Stehlík
Tel. č.: +421 905 429 779
Email: contract@contract.sk 
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Pre divákov bol pripravený bo-
hatý a zaujímavý športový program, 
na pódiu sa postupne vystriedali 
ukážky z množstva bojových špor-
tov – taekwondo, zápasenie, judo, 
aikido, jiujitsu, karate, capoeira a 
sumo, ktoré predvádzali najmä deti 

a mládežníci z bratislavských a tren-
čianskych klubov a oddielov. Každý 
bojový šport bol predvádzaný samo-
statne, návštevníci mohli pozorne 
sledovať jednotlivé technické prvky, 
ktoré sú pre daný bojový šport cha-
rakteristické.

Takmer dvojhodinový program 
obsahoval všetko, čo si správne bo-
jové športy vyžadujú – súboje, úde-
ry, sebaobranu a hlavne adrenalín.

Pre návštevníkov akcie boli pri 
vstupe pripravené brožúrky, kde sa 
mohli bližšie oboznámiť s každým 
športom a taktiež v prípade záujmu aj 
kontakt na jednotlivých trénerov kaž-
dého predvedeného športu. Patrónom 
celej akcie bol náš strieborný olympio- 
nik z Atén džudista Jozef Krnáč, ktorý 
sa momentálne okrem svojej súťažnej 
dráhy venuje už aj trénerstvu a vycho-
vávaniu ďalších nádejných talentov. 
Veľmi vydarenú akciu si pochvaľoval 
každý zúčastnený, organizátori už te-
raz uvažujú o jej zopakovaní.

Vidieť toľko bojových športov 
na jednom mieste je skutočne ojedi-
nelé, preto sa podarilo sálu v Dome 
kultúry Ružinov zaplniť návštevník-
mi každej vekovej kategórie. Počas 
akcie spríjemnil atmosféru svojim 
vystúpením superstarista Martin 

Konrád, ktorý si hlavne od mlad-
ších diváčok vyslúžil veľký potlesk. 
Ale ten najväčší sa samozrejme za 
predvedené výkony ušiel samotným 
účinkujúcim športovcom.

Katarína KOSTKOVÁ
Foto: autorka

EXHIBÍCIA BOJOVÝCH ŠPORTOV
Vystúpil aj nebojovník – spevák Martin Konrád zo Superstar 

Najviac dlhodobých a krátkodo-
bých športových aktivít organizuje 
RŠK práve pre najmladšiu generáciu 
- deti materských škôl, žiakov základ-
ných škôl a osemročných gymnázií  
a stredoškolskú mládež. V zariade-
niach, ktoré má RŠK v správe, v škol-
ských areáloch a telocvičniach, sú 
deti a žiaci vedení k vytváraniu návy-
ku a potreby vo voľnom čase pravi-
delne športovať. 

Škôlky športu
Každý rok sa RŠK teší veľkému 

záujmu o kurzy korčuľovania a plá-
vania, či hokejovej škôlky pre deti  
z materských škôl mestskej časti Bra-
tislava-Ružinov.

V prenajatých priestoroch pla-
várne Slovnaftu, ako jeden z mála 
športových subjektov v Bratislave 
organizuje v rámci prevencie a od-
straňovania plaveckej negramot-
nosti škôlku plávania – kurzy pred-
plaveckej prípravy pre kolektívy detí 
materských škôl Ružinova.

Momentálne pre našich najmen-
ších prebieha na Zimnom štadióne 
Vladimíra Dzurillu škôlka korčuľova-

nia, kde deti pod vedením odbor-
ných trénerov naberajú prvé skúse-
nosti s týmto športom.

Okrem plávania a korčuľovania 
sa túto zimu pre malých športovcov 
organizuje 2. ročník škôlky lyžovania. 

V prípade priaznivých klimatických 
podmienok, sa deti počas intenzív-
neho lyžiarskeho výcviku priúčajú 
základným lyžiarskym činnostiam.

V zimných mesiacoch počas ví-
kendov bude RŠK v spolupráci s HK 

MAKOVCI opäť organizovať na Ru-
žinovskej mobilnej ľadovej ploche 
hokejovú škôlku, ktorá sa minulý rok 
stretla s pozitívnym ohlasom nielen 
u detí, ale aj u rodičov. Na záver kur-
zov korčuľovania a hokejovej škôlky 
– na otvorených hodinách, sa koná 
karneval a športové súťaže, v kto-
rých deti predvádzajú rodičom, čo sa 
naučili. Ich snaha je ocenená športo-
vým a výchovným materiálom, ktorý 
môžu celoročne využívať deti ma-
terskej školy. Samozrejme nikdy ne-
chýba ani sladká odmena a diplom  
o absolvovaní kurzu RŠK. 

Hokejbal pre všetkých
RŠK zriadil pre najmenších Ruži-

novčanov hokejbalovú prípravku pre 
deti a mládež do 15 rokov, kde sa pod 
dohľadom kvalifikovaných trénerov
na hokejbalovom ihrisku v Areáli ne-
tradičných športov deti zoznamujú  
s hokejbalom. Pokračovaním príprav-
ky je hokejbalové družstvo mládeže, 
kde môžu hrať mladí športovci do 18 
rokov. Tréningy oboch mužstiev pre-
biehajú dvakrát do týždňa. Mesačný 
poplatok za účasť v tíme ja naozaj 
symbolický. Ružinovský športový 
klub bezplatne poskytuje hráčom 
hokejky a loptičky. Počas zimných 
mesiacov v prípade nepriaznivých 
poveternostných podmienok sú za-
bezpečené tréningy v telocvični.

Katarína KOSTKOVÁ
Foto:autorka

ŠPORTOVÉ AKTIVITY SAMOSPRÁVY PRE DETI
Ružinovský športový klub pravidelne organizuje množstvo podujatí
Ružinovský športový klub (RŠK) sa o našich najmenších Ružinovčanov vzorne stará. Or-
ganizuje pre nich množstvo zaujímavých športových akcií a podujatí. Ťažiskom vykoná-
vania jeho aktivít sú športovo-rekreačné areály: Zimný štadión Vladimíra Dzurillu, Areál 
netradičných športov a Areál hier Radosť Štrkovec. 
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Toyota rozbieha akciovú ponuku

www.awf.sk

Toyota RAV4 teraz prichádza s akciovými cenami a ešte bohatšou výbavou. O vašu bezpečnosť sa postará jedinečný systém Active Drive
a 9 airbagov vrátane kolenného airbagu pre vodiča. Súčasťou výbavy tohto modelu sú tiež zatmavené zadné sklá, ovládanie
Bluetooth hands-free na volante, zadné parkovacie senzory, ochranný kryt predného nárazníka a chrómovaná predná maska.
Duálna automatická klimatizácia a zliatinové disky kolies sú v tejto výbave RAV4 samozrejmosťou. Užívajte si cestu mimo mesta 
aj po meste v pohodlí priestranného interiéru s nadštandardnými bezpečnostnými prvkami a v overenej kvalite Toyoty.
Využite výhody akciovej ponuky aj pri ďalších modeloch tejto značky. 

Príďte sa k nám presvedčiť počas testovacej jazdy.

Informujte sa tiež o možnosti financovania vášho nového vozidla prostredníctvom Toyota Financial Services Slovakia. Zobrazené vozidlo obsahuje prvky príplatkovej výbavy.
Kombinovaná spotreba/emisie CO2 Toyota RAV4 2,0 l VVT-i 5M/T 08 Edition: 8,6 l/100 km, 202 g/km. Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

Toyota tím 
štartuje akciové ceny

824 900 Sk
27 381,66 €+ možnosť odpočtu DPH

AWF Slovakia, s. r. o.
autorizovaný predajca a servis značky Toyota

Mierová ulica 135, 821 05 Bratislava
tel.: 02/45 52 55 73 – 5, e-mail: predaj@awf.sk
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