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1 až 4-izbové byty,garážea prenajímateľné priestory v obchodnom strediskuv RUŽINOVE

Polyfunkčný objekt RETRO momentálne vo výstavbe. Objekt sa nachádza na Nevädzovej ulici 

v Ružinove v priamom dotyku s Parkom Rumančekova. K díspozicii bude bývanie vo viac než 

300 bytoch a obchodné stredisko so športovým centrom na ploche 20.000 m2. 

Viac informacii na www.RETROONLINE.sk, prípadne u predajcov projektu.
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RUŽINOV – Až sedem hodín 
rokovali poslanci miestneho 
zastupiteľstva na svojom 23. 
riadnom zasadnutí 26. mája. 
Najviac času zhltla diskusia  
o urbanistickej štúdii Mlyn-
ské nivy – západ a dopravno –  
inžinierkej štúdii o konci Ruži-
novskej ulice a jej pripojeniu  
na diaľnicu a letisko. 

Poslanci o štúdiách disku-
tovali prvý raz. Celkovo privítali 
tieto iniciatívy mestskej časti, 
avšak mali isté výhrady. Štúdie 
neschválili, s tým, že sa im budú 
ešte venovať. Podporili však hos-
podárenie mestskej časti v roku 
2009, keď schválili záverečný 
účet s prebytkom. Podporili tiež 
rozdelenie materskej školy Ban-

cíkova 2 na dva samostatné 
právne subjekty. Vzali na vedo-
mie rozbory činností zriaďova-
teľských organizácií Ružinovský 
dom seniorov, Ružinvoský špor-
tový klub a ružinovská knižnica 
a infomarívne správy o ich hos-
podártení. 

Viac na 4. strane
(red)

TRÁVNIKY – Starosta Ružinova 
Slavomír Drozd spolu s generál-
nym riaditeľom stavebnej spo-
ločnosti Metrostav SK 15. mája 
symbolickým prestrihnutím tri-
kolóry oficiálne sprístupnili tré-
ningovú halu zimného štadióna  
V. Dzurillu korčuliarskej verej-
nosti. „Sme radi, že hala bude 
konečne slúžiť športovcom  
a verejnosti,“ uviedol staros-
ta Ružinova. V novej hale sa 
okamžite začal aj tréningový 
proces. Trénovať v nej budú kra-
sokorčuliari Slovana Bratislava,  
hokejové mládežnícke kluby  
HK Ružinov a HC Slovana Bra-
tislava, ako aj ružinovská verej-

nosť v rámci verejného korčuľo-
vania. Súčasťou tohto nového 
objektu je aj hala pre olympijský 
šport curling – vôbec prvá na 
Slovensku. 

Viac 15. strane
(red)

NIVY –  Pri príležitosti 90. výro-
čia úmrtia jedného z najznámej-
ších Slovákov v histórii nášho 
národa Milana Rastislava Šte-
fánika odhalili pred Sloven-
ským národným divadlom (SND)  
4. 5. 2009 jeho sochu. Pa-
mätník je kombináciou sochy 
Štefánika v leteckej uniforme 
a nad ním je na vyššom pilieri 
umiestnený lev ako symbol čes-
koslovenských légií. Na otvorení 
sa prítomným hosťom prihovoril 
predseda vlády Robert Fico, ako 
aj predstaviteľ francúzskej vlá-
dy. Na ceremoniáli sa zúčastnil 
aj starosta Ružinova Slavomír 
Drozd. Málokto totiž vie, že Šte-
fánik stojí už na území mestskej 
časti Ružinov. 

Viac na 7. strane 
(ik)

Štefánik stojí v Ružinove

Oficiálne otvorili tréningovú halu

Ružinovskí poslanci rokovali
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K o n e č n e . 
Nekonečný 
príbeh s vý-
stavbou novej 
t réningovej 
haly Vladimí-
ra Dzurillu sa 
skončil. Ešte 
koncom apríla vydal ružinovský 
stavebný úrad rozhodnutie o pred-
časnom užívaní tohto objektu, kto-
ré nadobudlo právoplatnosť začiat-
kom mája. Preto starosta Slavomír 
Drozd prestihol symbolickú pásku 
15. mája tohto roku. Tréningová 
hala, vybudovaná podľa najmo-
dernejších technológií, bude ko-
nečne slúžiť tým, pre ktorých bola 
postavená: profesionálnej i laickej 
korčuliarskej verejnosti. 

Realizácia tohto projektu ne-
bola jednoduchá. Len predbežnú 
koaludáciu vydali aj preto, že po-
zemky pod halou sú stále zapísa-
ne na liste vlastníctva susednej 
fakultnej nemocnice. Súdny spor  
o ne medzi nemocnicou a magis-
trátom trvá už vyše trinásť rokov. 
Našťastie sa nová tréningová hala 
nestala rukojemníčkou tohto spo-
ru a proti rozhodnutiu sa nemocni-
ca neodvolala.  „Majetkovoprávne 
problémy sa pri výstavbe objavili. 
Objekt sme museli dokončiť, aby 
neostal neodstavaný a nerozkradli 
ho. O to radšej sme symbolic-
kú trikolóru prestrihli,” povedal 
pre Ružinovské ECHO starosta  
S. Drozd. Celoročnú ľadovú plochu 
začali okamžite využívať krasokor-
čuliari, hokejisti, ale i netradiční 
curlingoví hráči. Súčasťou haly je 
totiž aj prvá curlingová hala na 
Slovensku. Na oficiálnom otvorení 
ružinovský starosta opäť verejne 
prezentoval svoj zámer vybudovať 
v tejto lokalite športovo-relaxačné 
centrum nadmestského charakte-
ru. Celý zimný štadión (starú i novú 
halu) ponúkol magistrátu, aby na 
nej mohol hrať extraligu HC Slovan 
Bratislava. Za získané prostriedky 
a v spolupráci s hlavným mestom 
by na vedľajších pozemkoch vy-
budoval multifunkčnú športovú 
halu na loptové hry a plaváreň  
s 50-metrovým bazénom. Spo-
lu so Štrkoveckým jazerom by  
v Ružinove vzniklo priam športové 
centrum. Na to však musí magis-
trát odkúpiť novú tréningovú halu  
a poskytnúť na tento projekt su-
sedné pozemky. Zatiaľ však ani 
jedno neurobil. 

Vybudovať športovo-relaxačné 
centrum nie je o politike a politi-
koch.  Je o ľuďoch, Bratislavčanoch, 
ktorí ho jednoducho potrebujú. 
Veď hlavné mesto nemá vhodnú 
plaváreň pre verejnosť. Mohol by 
to byť projekt štátu, samosprávy  
a súkromného investora. Potom 
by symbolické pásky strihali  
viacerí – nielen ružinovský sta-
rosta...

Maroš SMOLEC
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Vypracovanie štúdie fi-
nancuje spoločnosť Europolis 
Harbour City zastrešujúca ma-
jiteľov pozemkov v dotknutom 
území, ktorí by tu chceli stavať, 
no bráni im v tom územný plán 
mesta Bratislavy. Štúdia navr-
huje zmeniť územie zo stabili-
zovaného na rozvojové, s čím 
súhlasí aj mestská časť. Ako 
povedal starosta Ružinova Sla-
vomír Drozd, zámerom mest-
skej časti je chrániť prostredie 
ružinovských sídlisk, no záro-
veň umožniť aj rozvoj, najmä  
v bývalých priemyselných zó-
nach. „Preto sme sa pustili aj 
do urbanistickej štúdie Mlyn-
ské Nivy – západ,” uviedol. 
Autori štúdie architekti Roman 
Talaš a Ľubomír Klaučo prezen-
tovali svoju víziu premeny tohto 
územia na modernú mestskú 
štvrť podľa hesla Domy medzi 
stromami. Ako uviedli, štruktú-
ra územia je daná vlastníckymi 
vzťahmi k pozemkom. Z nich 
vyplýva štruktúra komunikácií, 
verejných priestorov a zelene 
zamýšľanej novej mestskej 
štvrte, ktorá by mala mať poly-
funkčný charakter. Zdôraznili, 
že zeleň má byť až na 22 per-
centách územia, pričom sa ráta 
aj s vytvorením nového parku 
na severnej strane Prístavnej 
ulice, kde dnes stoja garáže. 
Množstvo zelene má byť aj na 

ulici Mlynské Nivy, ktorá sa má 
premeniť na mestský bulvár.

Štúdia počíta s tým, že v tej-
to lokalite nájde trvalé bývanie 
takmer 9 000 obyvateľov, podľa 
názoru poslancov však nerieši 
potrebnú občiansku vybavenosť. 
„Má tam byť vyše 3 000 bytov, 
preto by nemala chýbať ani ob-
čianska vybavenosť vrátane 
základnej školy,” upozornila po-
slankyňa Eva Guldanová (KDH). 

„Nikto sa nepýtal, aké požiadavky 
má mestská časť,” vyhlásil posla-
nec Valentín Mikuš (OK), podľa 
ktorého štúdia mestskej časti 
„nedáva nič”, čím mal na mysli 
občiansku vybavenosť. Na potre-
bu základnej školy, občianskej 
vybavenosti a väčšieho podielu 
zelene poukázal aj poslanec Ivan 
Boháč (SMER-SD). Za schválenie 
štúdie napokon hlasoval jediný 
poslanec, ostatní sa zdržali hla-

Oba materiály predložila na 
prerokovanie miestneho zastu-
piteľstva prednostka Miestneho 
úradu Bratislava-Ružinov Alena 
Kaňková. Ako uviedla, návrh  
záverečného účtu bol spra-
covaný v súlade so zákonom  
o rozpočtových pravidlách územ-
nej samosprávy. Predložená  
výročná správa hodnotí výsled-
ky hospodárenia mestskej časti  
v podmienkach uplatňovania 
pravidiel v prerozdeľovaní výno-
su dane z príjmu fyzických osôb 
v súlade s príslušnými zákonmi 
a Štatútom hlavného mesta SR 
Bratislavy.

Rozpočet mestskej časti 
Bratislava-Ružinov na rok 2008 
bol schválený až 24. júna mi-
nulého roka. Do schválenia roz-

počtu mestská časť hospodári-
la v hospodárskom provizóriu,  
t. j. podľa rozpočtu predchádza-
júceho roka, pričom výdavky po-
čas rozpočtového provizória ne-
smeli v jednotlivých mesiacoch 
prekročiť jednu dvanástinu cel-
kových výdavkov rozpočtu obce 
predchádzajúceho roka. 

Rozpočet na rok 2008 
bol zostavený ako vyrovnaný  
v celkovej výške príjmov a vý-
davkov 639 miliónov 967-tisíc 
korún. Reálne podmienky hos-
podárenia počas hospodárske-
ho provzória i priebeh hospodá-
renia po schválení rozpočtu si 
vyžiadali úpravu niektorých príj-
mových i výdavkových položiek. 
Preto miestne zastupiteľstvo 
25. novembra 2008 schválilo 

zmenu rozpočtu, pričom roz-
počet bol zvýšený tak v príj-
movej, ako aj výdavkovej časti  
na 654 miliónov 677-tisíc korún.

Mestská časť musela v mi-
nulom roku z vlastných rozpočto-
vých zdrojov vykryť aj náklady na 
zber, prepravu a separovanie od-
padu, pretože mesto Bratislava 
poskytlo mestskej časti dotáciu 
na nakladanie s odpadmi vo výš-
ke iba necelé štyri milióny korún. 
V minulom roku sa uskutočnili aj 
viaceré investičné výdavky. Naj-
väčšou investičnou akciou mest-
skej časti aj v minulom roku bolo 
financovanie modernizácie Ruži-
novskej arény Vladimíra Dzurillu 
vo výške 31 miliónov 825-tisíc 
korún.

Juraj HANDZO

Vypracovanie tejto štúdie 
vyvolalo prerokovávanie urba-
nistickej štúdie Ružinovská ulica 
– východ. Ako uviedol ružinovský 
architekt Andrej Papp, na území 
východne od Ružinovskej ulice 
sa plánujú významné investí-
cie, ktoré povedú k jej zvýšené-
mu dopravnému zaťaženiu. Ide 
najmä o projekt Pharos (na po-
zemkoch oproti Avion Shopping 
Parku sa na 56 hektároch pri-
pravuje megaprojekt za miliardu 
eur, ktorý zahŕňa administratív-
ne priestory; obchodno-zábavné 
strediská, hotelové a kongreso-
vé priestory, poznámka autora). 
Zvýšené nároky na dopravu si 
vyžiada aj projekt 4. kvadrantu 
letiska zameraný na nákladnú 
leteckú dopravu, zvýšenie osob-
nej dopravy na letisku a ďal-
šie investície. Ďalej sa v štúdii 
zohľadnili aj ďalšie súvislosti, 
ako je plánovaná dostavba diaľ-
ničnej križovatky s Galvaniho 
ulicou, vybudovanie diaľnice D4 
(nultý okruh) a pripojenie letiska 
na koľajovú dopravu. „Základná 
otázka je: Koľko dopravy pribud-
ne na Ružinovskej, ak sa povolí 
jej predĺženie na letisko?” kon-
štatoval A. Papp.

Spracovateľ štúdie dopravný 
inžinier Ľuboš Čižmár vysvetlil 
širšie súvislosti, ktoré sa zohľad-
nili pri jej vypracovávaní. Stručne 
zhrnuté, záver je, že zaťaženie 
Ružinovskej ulice po jej prípad-
nom predĺžení nebude výrazné, 
pretože medzitým vzniknú nové 
komunikácie, ktoré z nej pre-
vezmú časť dopravnej záťaže.

Niektorí poslanci v rozprave 
vyjadrili nad štúdiou pochyb-
nosti. „Na Ružinovskej ulici sa  
už dnes tvoria zápchy, najmä 
ráno,” namietol poslanec Pe-
ter Hrapko (SMER-SD). „Už len 
prepojenie Ružinovskej s kom-
plexom Pharos vyvolá zvýšenie 
dopravy,” konštatoval poslanec 
Ján Laca (OK). Štúdiu napokon 
zastupiteľstvo neschválilo, keď 
získala podporu iba štyroch po-
slancov.

Juraj HANDZO

Schválili hospodárenie v roku 2008
RUŽINOV – Poslanci ružinovského miestneho zastupiteľstva na svojom zasadnutí 26. mája  
jednomyseľne schválili záverečný účet mestskej časti Bratislava-Ružinov za rok 2008 spolu  
s výročnou správou o hospodárení mestskej časti za rovnaké obdobie.

Štúdia Mlynské Nivy – západ 
na prvýkrát neprešla

RUŽINOV -- Viac ako dve hodiny diskutovali ružinovskí mestskí poslanci o urbanistickej štúdii 
zóny Mlynské Nivy – západ, ktorá rieši územie vymedzené Prievozskou, Bajkalskou, Prístav-
nou a Plynárenskou ulicou. Nakoniec ju neschválili.

Štúdiu 
predĺženia 
Ružinovskej 
neodobrili

RUŽINOV -- Dopravno-inži-
niersku štúdiu, ktorej úče-
lom je okrem iného preveriť, 
aké dôsledky na dopravu by 
malo predĺženie Ružinov-
skej ulice smerom k Letis-
ku M. R. Štefánika, poslan-
ci ružinovského miestneho 
zastupiteľstva 26. mája ne-
schválili.
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„Spolu s výchovno-vzelávacími cieľmi 
ponúkame i kresťanské vzdelanie s hlbo-
kým vzťahom k pravým hodnotám a úcte 
k životu,“ povedala riaditeľka školy Mária 
Švantnerová. Na škole učitelia prezentujú 
nové poznatky vedy, filozofie, vyučujú sa tri 
cudzie jazyky. „Kultúrna gramotnosť patrí  
k doménam školy,“ hovorí riaditeľka. Škola 
sa však snaží vypĺňať deťom aj voľný čas. 

Patrónom školy je svätý Vincent. Jeho 
meno nesie i neďaleký moderný kostol 
ružinovsko-prievozskej farnosti. Kresťan-
ského ducha na škole žiakom, ale i 56 
pedagógom a 21 zamestnancom garantu-
jú práve kňazi z tejto farnosti. „V stopách 
svätého Vincenta sa všetci snažíme kráčať 
cez lásku a pomoc. Náboženská výcho-
va premieňa teóriu na prax prostredníc-

tvom misijných zbierok, pomoci rodinám  
v núdzi, cez adopciu na diaľku, misijné bur-
zy, tehličky pre Sudán, zbierky pre chorých, 
opustených i nadaných,“ vysvetľuje Mária 
Švantnerová.

Škola vznikla v roku 1994 ako prvá  
a dodnes jediná cirkevná základná škola  
v Ružinove. Od školského roku 2001/2002 
k základnej škole pribudlo aj cirkevné štvor-
ročné gymnázium. V lete roku 2003 sa zá-
kladná škola a gymnázium zlúčili do jednej 
školy nazvanej Gymnázium a základná ško-
la sv. Vincenta de Paul. Od 1. septembra 
2006 sa škola premenovala na Spojenú 
školu sv. Vincenta de Paul a od školského 
roku 2007/2008 pribudlo aj osemročné 
gymnázium.

Radovan PAVLÍK

Hlavnou témou konferencie bola globál-
na hospodárska kríza a jej dopady. Kríza vý-
znamne ovplyvňuje život na Slovensku. Po 
niekoľkých rokoch hospodárskeho rastu do-
sahujúce historické maximá je Slovensko, 
rovnako ako celá Európa a svet, vystavené 
vážnym dôsledkom krízy. Ľudia sa cítia ohro-
zení, obávajú sa straty zamestnania  
a sociálneho štandardu, ktorý veľ-
mi ťažko nadobúdali. Moderné po-
litické sily neboli nikdy vystavené 
takejto skúške. Musia spoločne 
reagovať na dôsledky krízy. 

Úloha sociálnej demokracie 
v období hlbokej finančnej krízy 
je nazastupiteľná. Hodnoty soli-
darity, sociálnej spravodlivosti a 
viera v úspešnosť efektívneho, 
sociálneho a rozumne interve-
nujúceho štátu sú programy, ako 
najlepšie reagovať na dôsledky 
krízy.  Proti kríze je potrebné bojo-
vať vo finančnej oblasti, zamest-
nanosti, sociálnej oblasti a pod-
porou hospodárskeho rastu. Európska 
komisia predpokladá Slovenskej republi-
ke v roku 2010 najvyšší hospodársky rast  
v celej eurozóne na úrovni 0,7 percenta,  
v rámci celej Európskej únie tretí najvyšší 
po Poľsku a Švédsku (obe krajiny 0,8 per-
centný rast). Európska komisia predpokla-
dá, že v roku 2009 13 zo 16 krajín eurozóny 
prekročí 3-percentný deficit verejných finan-
cií. Slovensko, má našťastie, priaznivý vývoj 
aj v celkovom zadlžení, ktoré v roku 2009 

bude iba na úrovni 32,2 percenta HDP, čo je 
tretie najnižšie zadlženie v celej eurozóne. 
Medzi ďalšie opatrenia na zlepšenie tejto 
situácie patria: podpora realizácie tzv. PPP 
projektov, egektívnejšie využívanie vysoké-
ho medzinárodného hodnotenia Slovenska, 
transparentné využívanie eurofondov, pod-

pora domácej produkcie, investovanie do 
systémov energetických úspor, znižovanie 
vládnej spotreby, presadzovanie finančných 
záujmov štátu v sprivatizovaných podnikoch 
cez Fond národného majetku SR, vybudova-
nie cenovej politiky, zjednotenie odvodov, 
garantovanie platby všetkých sociálnych prí-
spevkov, podporovanie štátnej bonifikácie 
úrokových sadzieb pre mladých manželov  
a posilnenie postavenia nezamestnaného.

(ri)

Škola svätého Vincenta oslávila  
15. narodeniny

POŠEŇ – Spojená škola sv. Vincenta de Paul oslávila v máji svoje pätnáste narode-
niny. Žiaci, pedagógovia i rodičia si výročie pripomenuli na slávnostnej svätej omši, 
ktorú slúžil generálny vikár Bratislavskej arcidiecézy Ján Formánek a tiež akadé-
miou. Za pätnásť rokov sa škola so 650 žiakmi vyprofilovala na jednu z najväčších 
cirkevných škôl na Slovensku.

Sociálna demokracia 
proti svetovej kríze

V polovici mája sa v hoteli City Hotel Bratislava v Ružinove konala medzinárodná 
konferencia zameraná na protikrízové opatrenia. Niesla názov Sociálna demokra-
cia proti svetovej hospodárskej kríze. Vystúpili na nej známi európski politici: pred-
sedníčka rakúskeho parlamentu Barbara Prammerová, podpredseda frakcie eu-
rópskych socialistov Hannes Swoboda, bývalý predseda českej vlády Jiří Paroubek  
a slovenský premiér Robert Fico.

Predstavitelia sociálnej demokracie zo strednej Európy. 

Slavomír Drozd, 
starosta (Smer-SD)
Ja, samozrejme, túto 
možnosť veľmi vítam. 
My ako ružinovská sa-
mospráva sme spravili 
všetko pre to, aby sme 
mohli spustiť prevádzku 
tejto haly, ktorá sa dá 

vďaka použitej technológii využívať celo-
ročne. Vznikajú tak nové časové možnosti 
pre hokejistov, krasokorčuliarov, pre curlnig 
-- ale aj pre verejné korčuľovanie v určitých 
hodinách počas sobôt a nedieľ. Hala bude 
prostredníctvom Ružinovského športové-
ho klubu k dispozícii aj materským školám  
a školám na učenie korčuľovania. 

Peter Hrapko 
(Smer-DS)
To, že môže ružinovská 
verejnosť vužívať trénin-
govú halu na štadióne  
Vladimíra Dzurillu, vní-
mam pozitívne. Čo však 
nevnímam pozitívne, je 

celková výška nákladov, ktorú nás investícia do 
tejto haly stála -- bola taká vysoká, že by sme za 
tieto prostriedky mohli rekonštruovať niekoľko 
ciest alebo opraviť niekoľko škôl. Mám dojem, 
že takéto investície by boli pre Ružinovčanov  
prínosnejšie.

Peter Ščasný 
(OK) 
Ja túto skutočnosť vítam 
podobne ako široká ve-
rejnosť v Ružinove, pre-
tože táto druhá plocha 
tu chýbala už dlhé roky, 
vzhľadom na to, že bol 

veľký záujem o ľadovú plochu, ktorá však 
bola iba jedna. Je dobré, že po dokončení 
môže by využívaná aj táto nová ľadová plo-
cha jednak pre verejnosť, jednak pre kluby,  
ktoré na nej trénujú.

Lucia Virsíková 
(KDH)
To, že novú ľadovú plo-
chu môže využívať aj 
široká verejnosť, sa dá 
hodnotiť v každom prí-
pade iba pozitívne.

Juraj HANDZO

A N K E T A
Tým, že ružinovský stavebný úrad 
povolil predčasné užívanie objektov 
novej prístavby  Zimného štadióna 
Vladimíra Dzurillu, Ružinovčania, 
ale aj ostatní Bratislavčania získali 
novú možnosť korčuľovania. Sta-
rostovi Ružinova a trom poslancom 
ružinovského miestneho zastupi-
teľstva sme  položili otázku: Ako 
vnímate fakt, že ružinovská verej-
nosť môže konečne používať novú 
tréningovú halu Zimného štadióna 
V. Dzurillu?



Na miestnom úrade sa stre-
tli zástupcovia ružinovskej sa-
mosprávy, VÚC, architekti, pred-
stavitelia ministerstva dopravy, 
Slovenskej plavby a prístavov  
a spoločnosti Verejné prístavy. 
Napriek pozvaniu sa predstavi-
telia Magistrátu hlavného mesta 
SR Bratislavy nezúčastnili. Pri-

tom – ak by UŠ bola schválená 
– je podkladom na zmeny územ-
ného plánu Bratislavy, ktorý je  
v kompetencii práve magistrátu 
a mestských poslancov. 

Križovatka ciest
„Je to územie, ktoré je málo 

urbanizované a akoby bolo 

zabudnuté. Vnímame ho ako 
rozvojové. Stretávajú sa v ňom 
všetky dôležité komunikácie: že-
leznica, diaľnica, riečna doprava 
a letecké cesty,“ uviedol ružinov-
ský starosta. Predstavitelia ar-
chitektonických kancelárií, ktorí 
budú dodávateľmi projektovej 
dokumentácie, podporili jeho 
názor tým, že súčasný prístav je 
umiestnený v širšom centre Bra-
tislavy, čo je na škodu. Mohol by 
sa posunúť južnejšie pod Slov-
naft a jeho súčasné územie by 
sa mohlo urbanizovať na obytné, 
administratívne a polyfunkčné 
bloky. S touto víziou však hostia 
akosi stotožnení neboli. P. Čáky 
z Ministerstva dopravy SR uvie-
dol, že prístav sa musí zachovať 
v súčasnej podobe. Okrem toho 
sa na úrovni vlády pripravuje štú-
dia o jeho ďalšom využití, ktorá 
môže byť schválená do jedného 

roka. Odporučil samospráve, aby 
počkala na jej vyhotovenie. Jeho 
názor podporili aj predstavite-
lia prístavu – Slovenskej plavby  
a prístavy a spoločnosti verejné 
prístavy. Vláda koncepciu prí-
stavu predstaví už počas roka 
2010. 

Ruská železnica
Podľa predstaviteľov minis-

terstva treba prihliadať aj na 
ďalší veľký projekt, ktorým je 
dotiahnutie tzv. ruskej široko-
rozchodnej železnice až do bra-
tislavského prístavu, kde by sa 
spracovávalo 17 – 22 miliónov 
ton tovaru. Na záver sa všetci 
prítomní uzniesli, že príprava UŠ 
je vhodná. Treba ju však pripra-
vovať v súlade s ostatnými kon-
cepciami, aby nebola duplicitná. 

(red)
Foto: Ružinovské ECHO

6

P
U

B
L

IC
IS

T
IK

A

Lokalita, ktorú zahŕňa štúdia.

Územný plán zóny Trnávka – 
Stred rieši územie zhruba ohrani-
čené Bulharskou ulicou, existujú-
cou železničnou traťou, ulicou Na 
križovatkách a Galvaniho ulicou. 
Schválený územný plán hlavného 
mesta SR Bratislavy celú túto loka-
litu zaraďuje medzi stabilizované 
územia, pričom jej veľkú časť tvorí 
málopodlažná zástavba. Túto okol-
nosť bolo potrebné rešpektovať aj 
pri tvorbe územného plánu zóny.

„Čo má byť zmyslom územné-
ho plánu zóny, keď ide o stabili-
zované a z veľkej časti už zasta-
vané územie? Cieľom územného 
plánu zóny je ochránenie hodnôt, 
ktoré si toto územie do dnešných 
dní zachovalo, ochránenie existu-
júcich parkov a zelených plôch, 
ako aj minimalizácia dostavby,“ 
uviedol architekt Peter Vaškovič, 
ktorý viedol riešiteľský kolektív. 

Plusy a mínusy
Územný plán zóny rieši 

problematické miesta tohto 
územia, medzi ktoré patria naj-
mä križovatky ulíc Krasinského 

– Trnavská – Maximiliána Hella  
a Slovinská – Bulharská, do kto-
rej je začlenená aj Krasinského 
ulica. Za ďalší problém materiál 
označuje hustú sieť obslužných 
komunikácií, ktoré sú znehod-
nocované parkujúcimi autami. 
Za plusy územia možno jedno-
značne považovať jestvujúce 
parky, konkrétne Rapošov park 
a park na Vietnamskej ulici, ze-
lené plochy na Okružnej ulici  
a významné stavby – kostol  
a dom kultúry. Územný plán zóny 
ráta s úpravami na prvej z uve-
dených križovatiek a s vybudova-
ním okružnej križovatky v lokalite 
Slovinská – Bulharská, ktorá by 
zároveň vytvorila akési centrálne 
námestie so zeleňou a dláždený-
mi plochami. Okrem toho navr-
huje dostavbu areálu saleziánov 
Dona Bosca a zjednosmernenie 
existujúcich komunikácií centrál-
nej časti Trnávky, čo by okrem 
iného umožnilo vytvorenie väč-
šieho počtu parkovacích miest. 
Návrh územného plánu zóny 
zachováva existujúce zelené 

plochy, pričom hľadá možnosti 
prepojenia dvoch spomenutých 
parkov prostredníctvom zelene  
v areáli Základnej školy Vrútocká. 
Navrhuje aj miesta možnej novej 
výstavby, medzi ktoré sa okrem 
areálu saleziánov Dona Bosca 
zaraďujú aj plochy orientované 
do Bulharskej ulice a lokalita 
zvaná Slnečný dvor neďaleko 
areálu Základnej školy Vrútocká. 
Ako zdôraznil P. Vaškovič, územ-
ný plán zóny rieši predovšetkým 
uličné čiary, aby nedochádzalo  
k zužovaniu ulíc. Na celom úze-
mí ráta s málopodlažnou zástav-
bou, pričom stavby môžu byť zvý-
šené maximálne o 15 percent.  
S vežiakmi sa tu teda neráta.

Čo trápi obyvateľov
Obyvatelia Trnávky, ktorých 

na prerokovanie územného plá-
nu zóny Trnávka – Stred prišlo 
niekoľko desiatok, sa v diskusii 
zaujímali predovšetkým o budo-
vu bývalej škôlky na Pavlovičovej 
ulici, ktorá dlhé roky pustne. Ako 
uviedol P. Vaškovič, na tomto 

mieste by mohol stáť iný objekt 
plniaci funkcie občianskej vyba-
venosti s maximálne štyrmi nad-
zemnými podlažiami. Ružinovský 
architekt Andrej Papp v tejto sú-
vislosti podotkol, že územný plán 
zóny Trnávka – Stred sa tvorí aj 
na základe obáv, že by na tomto 
mieste mohla vyrásť príliš veľká 
stavba. Na verejnom preroko-
vaní územného plánu zóny sa 
osobne zúčastnil aj majiteľ po-
zemku a investor, ktorý chce na 
ňom stavať. Osobne ubezpečili 
obyvateľov, že zamýšľaná stavba 
bude skutočne mať maximálne 
štyri nadzemné podlažia, pričom 
v parteri by mali byť obchody  
a vyššie podlažia by mali plniť 
administratívne účely. Dodajme, 
že Trnávka – Stred je jednou zo 
štyroch lokalít, v ktorých ruži-
novská samospráva presadzuje 
stavebnú uzáveru. Ďalšími tromi 
sú územie v okolo Štrkoveckého 
jazera, zóna Ružinovská ulica – 
Východ a lokalita v okolí križovat-
ky ulíc Ružinovská – Bajkalská.

Juraj HANDZO

Kvalita života ostane zachovaná

UŠ Pálenisko – Domovské role

Centrálna časť Trnávky, v ktorej prevažujú rodinné domy a pýši sa pomerne veľkými zelenými plochami, sa nemá 
stať miestom, kde by mohli vyrásť výškové budovy. Neráta s tým ani územný plán zóny Trnávka – Stred, ktorý bol  
v uplynulých dňoch predmetom verejného prerokovania s občanmi.

Mestská časť Bratislava-Ružinov sa rozhodla zaobstarať realizáciu ďalšej urbanistickej štúdie (UŠ) – tentoraz  
v ružinovskej lokalite Pálenisko po oboch stranách cesty smerujúcej od Prístavného mosta k Slovnaftu. Nedáv-
no poslanci miestneho zastupiteľstva schválili UŠ Vlčie hrdlo, ktorá uvažuje o novom prístave pre Bratislavu. UŠ 
Pálenisko – Domovské role hraničí s prístavom. Starosta Ružinova S. Drozd preto pozval na pracovné stretnutie 
všetkých potenciálnych účastníkov tohto konania.

Uprostred Trnávky nevyrastú žiadne výškové budovy

Slavomír DROZD: Je to málo urbanizované územie, akoby bolo zabudnuté



„Je to eufória...splnenie toho, 
čo sme si predsavzali,“ povedal 
pár minút po odhalení Štefáni-
kovho pamätníka Ján Fuska, kto-
rý je predsedom Nadácie Milana 
Rastislava Štefánika. 

Zároveň dodal, že aj sám Šte-
fánik hovorieval, že ak sa aspoň 
šesť ľudí o niečo systematicky 
usiluje, tak sa to podarí. „A nás 
bolo deväť,“ s úsmevom dodal 
profesor Fuska. 

Pamätník za účasti oficiál-
nych predstaviteľov Slovenska, 
Českej republiky aj Francúzska 
odhalil premiér Robert Fico 
presne 90 rokov od tragickej 
Štefánikovej smrti. „Štefánikova 
socha na Dunaji je iba prvý krok 
k splácaniu historického dlhu 
vlastným osobnostiam,“ pove-
dal v príhovore predseda vlády. 
„Napriek kontroverziám som 
presvedčený, že socha prichá-

dza na jedno z najprestížnejších 
miest,“ vyslovil počas ceremoni-
álu bratislavský primátor Andrej 
Ďurkovský. Reagoval tak na pro-
testy časti občanov, ktorí sú pre-
svedčení, že socha má stáť na 
Námestí slobody. 

Návrat do Bratislavy
Umiestnenie pamätníka 

schválili mestskí poslanci ešte 
v roku 2003. Postavili ho tak  
v osi novostavby Slovenského 
národného divadla na budúcom 
námestí štvrte Eurovea, ktorá 
je ešte stále vo výstavbe. „Ná-
mestie vyústi do nábrežnej pro-
menády,“ povedala Patrícia Hra-
dilová zo spoločnosti Ballymore, 
ktorá je investorom komplexu 
Eurovea. Pamätník sa tak záro-
veň dostal do Ružinova, keďže 
Eurovea sa nachádza ešte na 
jej území, a nie v Starom Meste, 
akoby sa mohlo zdať. „Je to prav-
da, je to v Ružinove a ja som rád, 
že je to v Eurovei. A dúfam, že aj 
tento pamätník sa stane mies-
tom stretávania mladých ľudí,“  
vyslovil po odhalení diela spokoj-
nosť starosta Ružinova Slavomír 
Drozd. 

Pamätník je súsoším. Tvorí 
ho socha Štefánika ako letca  
a lev, ktorého ho sem premiest-
nili spred budovy Slovenského 
národného múzea na Vajanské-
ho nábreží. Štefánik je vysoký 
7,4 metra, váži 5, 5 tony a  stojí 
na pylóne s výškou 2,7 metra. 
Lev má výšku 3,8 metra, hmot-
nosť 5,8 tony a pylón pod ním je 
vysoký 18,9 metra. „Mimocho-
dom, pod celým námestím sú 
garáže, takže je to mimoriadne 
náročná stavba,“  poznamenal 
Ján Fuska. 

Súsošie je znovupostavením 
toho, ktoré inštalovali v roku 

1938 na dnešnom Námestí  
Ľ. Štúra a jeho autorom bol 
český sochár Bohumil Kafka.  
„Pôvodne socha Štefánika  
vznikla pre svetovú výstavu  
v Paríži v roku 1933 a jej dvoj-
tretinová veľkosť bola prvý raz 
aj v Paríži predvádzaná,“ doplnil 
Fuska. 

V roku 1940 leva z poli-
tických dôvodov z Námestia  
Ľ. Štúra odstránili a v komu-
nistických päťdesiatych rokoch 
musel ísť preč aj Štefánik. Jeho 
sochu neskôr roztavili. Lev sa 
koncom 80. rokov ocitol pred 
spomenutým múzeom  ako sú-
časť pamätníka založenia Čes-
koslovenska. Súčasný Štefánik 
je kópiou Kafkovej sochy, pri-
čom Nadácii M. R. Štefánika sa 
podarilo bezplatne získať na jej 
znovuvytvorenie autorské prá-
va. Bronzový odliatok bol zreali-
zovaný v rokoch 2006 – 2007 
za podpory hlavného mesta, 
ministerstva kultúry a sponzo-
rov. Sochu odlievali v českom 
Blansku. Pamätník je doplnený 
o text Pittsburskej dohody, ktorá 
v roku 1918 vytvorila základ na 
vznik Československa. 

Návrat s protestmi
Osadeniu pamätníka pred-

chádzali aj protesty niektorých 
občanov. Okrem umiestnenia 
v novej lokalite, dokonca pred 
divadlom, kritizovali stvárnenie 
Štefánika ako pilota-montéra 
a nie generála, takisto jeho si-
tuovanie pod úrovňou českého 
leva, a teda nadradenosti zvie-
raťa nad človekom i českého 
národa nad slovenským. Pod-
ľa Jána Fusku z Nadácie M. R. 
Štefánika však ide o umelecké 
zobrazenie sochárom Kafkom, 
ktorý Štefánika veľmi dobre po-
znal a nejde o českého leva, ale 
leva legionárskeho. Podľa jeho 
slov si Štefánik želal návrat do 
vlasti ako pilot a noha vysunutá 
vpred znamená, že ešte nič nie 
je skončené. 

Miroslava ŠTROSOVÁ
Foto: autorka

Osem inšpektorov od nového 
roka monitoruje Ružinov v súvis-
losti s predpismi správania či 
všeobecne záväznými nariade-
niami na verejných priestoroch. 
Ich pondelkové pripomienky 
mierili aj na firmy, ktoré v Ruži-
nove udržujú čistotu, trávniky, 
vozovky, kanalizáciu či smeti. 
Také výtlky padli do pléna niekoľ-
kokrát, keďže ,,práca asfaltérov 
napríklad v časti Nivy je lajdác-

ka; robotníci tam ten asfalt na-
kydajú, nezarovnajú a dokonca 
ani nepozametajú zvyšky,” upo-
zornil inšpektor pre lokalitu Nivy.  
Tu môže miestny úrad firmu pria-
mo napomenúť a problém elimi-
novať.

Už dlhé roky omieľané kose-
nie trávnikov je stále aktuálne, 
keďže mnohé plochy nepatria 
pod správu miestneho úradu. 
Na základe toho sa zvažuje, že 

by firma, pracujúca pre miest-
ny úrad, kosila aj tie pozemky, 
ktorých správcom je napríklad 
hlavné mesto. To je však zatiaľ 
len teória, keďže by sa zaťažila 
miestna pokladnica o výdavky 
navyše. Stretnutie sa nevyhlo 
ani čiernym skládkam, hoci boj  
s nimi postupuje malými krôčik-
mi. Polícia totiž nemôže byť vša-
de a ,,vynesenie skrine, záchodu 
či iného smetia je sekundová 

záležitosť,” komentoval veliteľ 
mestskej polície Ružinova Ivan 
Lahučký. A na sieť kamerových 
systémov financie zatiaľ nie sú, 
čiže problém je otvorený.

Aj iné nepríjemnosti – od bla-
ta na vozovkách po vysokú vodu 
v súvislosti so zlou kanalizáciou 
– boli vypočuté a rozdiskutova-
né. Keďže je inšpektor ,,opera-
tívny človek, ktorý dáva svoje 
podnety aj podnety občanov na 
miestny úrad, ktorý môže zasiah-
nuť,” ako poznamenal starosta, 
je opodstatnené mať takýchto 
ľudí v teréne, aby priamo z dia-
nia – zo sveta Ružinova pravidel-
ne nosili čerstvé správy.

(sm)
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Socha Štefánika v Ružinove
Od 4. mája tohto roka má oficiálne Milan Rastislav Štefánik opäť veľký pamätník v Bratislave.  
So štátnou poctou ho slávnostne odhalili na zatiaľ stavenisku novej štvrte Eurovea pri dunajskom 
nábreží, ktoré je súčasťou našej mestskej časti Ružinov.

Inšpektori čistoty v akcii
Stretnutie starostu a zástupcov miestneho úradu s inšpektormi verejného poriadku v pondelok  
18. 5. otvorilo rozsiahlu diskusiu o problematických skutočnostiach na verejných priestoroch. In-
špektori opísali  negatívne javy a dianie v tej-ktorej ružinovskej lokalite a hneď navrhli aj riešenia.



8

T
É

M
A

 M
E

S
IA

C
A

REVITALIZÁCIA PARKU RUMANČEKOVA II
Park na Rumančekovej ulici, nachádzajúci sa na zvýšenej úrovni pri bývalom obchodnom dome Jadran a základnej 
škole na Nevädzovej ulici, je v dezolátnom stave. Miestny úrad v Ružinove zaevidol viaceré podnety od občanov, 
žijúcich v danej lokalite, ktorí sa sťažovali, že v zanedbanom parku sa schádzajú podozrivé osoby ničiace verejný 
majetok a rušiace nočný pokoj. Na to nás oslovila spoločnosť Weon group, a.s, ktorá pripravila projekt kompletnej 
rekonštrukcie parku a revitalizácie parkovej zelene.

V čísle 5 mesačníka Ružinov-
ské ECHO sme preto uverejnili 
informatívny článok o tejto ponu-
ke, ako aj 2 ilustračné fotografie  
z pripraveného projektu. Na to 
nám Ružinovčan Peter Fusek na-
písal: „V Ružinovskom Echu som 
sa dočítal, že Weon Group má re-
vitalizovať park na Rumančekovej 
za 730 000 eur. Rozumel by som 
tomu jedine, že by Weon park aj 

zaplatil. V opačnom prípade by 
som rád poznal proces, ktorým sa 
vybral WEON a jeho štúdia parku, 
ktorý my ako obyvatelia Ružinova 
máme zaplatiť.“ Na vysvetlenie 
uvádzame, že iniciatíva rekon-
štrukcie a revitalizácie parku na 
Rumančekovej ulici vzišla zo spo-
ločnosti Weon group. Mestská 
časť Bratislava-Ružinov nevypísala 
zatiaľ žiadne výberové konanie na 

dodávku prác a služieb súvisiacich 
s rekonštrukciou parku. Všetky vlo-
žené prostriedky do tvorby projektu 
a iných činností dosiaľ boli financo-
vané zo súkromných zdrojov, nie  
z pokladnice mestskej časti. 

Rekonštrukcia parku a kom-
pletná revitalizácia jeho zelene 
je snahou mestskej časti, aby 
sa vyriešili aj problémy, ktoré sa  
v zanedbanom parku v posledných 

mesiacoch objavili. Samozrejme, 
spoločnosť Weon group pripravuje 
projekt, ako by mal park vyzerať. 
Po ukončení projektovej doku-
mentácie tento návrh umiestnime 
na www.ruzinov.sk, aby sa mohli  
k nemu vyjadriť občania danej loka-
lity. Zatiaľ publikujeme ďalšie vizua-
lizácie, ktoré máme k dispozícii. 

(red)
Vizualizácie: WEON Group, a.s.
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Ružinovská medzištátna 
skupinová cyklotúra predbehla 
o niekoľko dní tradičný podu-
najský maratón pre rekreačných 
cyklistov, ktorého trasa vedie už 
mnoho rokov zo Slovenska cez 
Maďarsko a Rakúsko späť do 
Bratislavy. Cyklistická sezóna 
sa na jar opäť rozbehla v plnom 
prúde v celej Bratislave a okolí. 

Rekreačná jazda
Rekreačná cyklistika sa  

v posledných dvoch desaťročiach 
stala masovo rozšírenou a obľú-
benou najmä pre svoju časovú a 
finančnú nenáročnosť. Človek ne-
musí byť hneď extrémnym špor-
tovcom a diaľkovým cyklistom, 
aby si užil čas strávený na kole-
sách poháňaných vlastnou silou. 
Ako pri každom športe, aj v cyklis-
tike ide najmä o to, aby si každý 
uvedomil, na čo mu stačia sily. 
Potom bude na cyklotrasách me-
nej takých tragických smrteľných 
kolapsov, aký sa naposledy udial 
v apríli na hrádzi pri Dunaji, keď 
cyklista päťdesiatnik podľahol 
srdcovému infarktu priamo na 
dráhe. Rekreačná jazda na bicyk-
li si vyžaduje iba takú námahu, 
akú je jazdec schopný zo seba 
vydať bez nepríjemných násled-
kov. Jej vplyv na zdravie, kondíciu 
a náladu človeka pri rozumnom 
dávkovaní je očividný už po nie-
koľkých čo i len krátkych výletoch 
do okolia. V opačnom prípade, ak 
to nadšenec preženie, svalová 
horúčka je to najmenšie, čo ho 
upozorní, že zdravá miera je dô-
ležitejšia, ako nárazovo našliapa-
né kilometre v tabuľke osobných 
rekordov. V Bratislave pribúdajú 
cyklistické cesty postupne a po-

merne pomaly, ale dá sa pove-
dať, že situácia sa každým rokom 
nebadane zlepšuje. Amsterda-
mu, Mníchovu či blízkej Viedni sa 
počtom kilometrov cyklistických 
trás tak skoro nevyrovnáme, ale 
to platí aj v iných oblastiach kva-
lity mestského prostredia, nielen  
v segmente cyklistickej infraštruk-
túry. Ako hovorí Lesia Richterová 
z ružinovského miestneho úradu: 
„Ružinovská cyklistická tangenta 
sa začína pri konečnej električiek 
na Astronomickej ulici a vedie  
v dĺžke asi sedem kilometrov 
po Ružinovskej cez Tomášikovu 
na Bajkalskú, kde sa pripája na 
podunajskú cyklistickú magis-
trálu pod Prístavným mostom.“ 
Podobne ako v prípade iných 
komunikácií, aj cyklistické cesty  
v hlavnom meste budujú a spra-
vujú vo svojich katastroch čias-
točne jednotlivé mestské časti  
a v prípade mestských komuniká-
cií ich má na starosti magistrát, 
ktorý je zastúpený organizáciou 
STARZ.  Problém môže niekedy 
nastať v prípadoch, ak vedie ko-
munikácia cez pozemok, ktorý 
patrí súkromnému vlastníkovi. To 
sa stalo minulý rok v máji a júni, 
keď majiteľ poveril istú SBS, aby 
ohradila pozemok v lodenici za 
Slovnaftom, kde sa nastupuje 
na cyklistickú magistrálu vedú-
cu po hrádzi až do Gabčíkova  
a ďalej. Správa povodia Dunaja 
má na starosti asfaltové cesty ve-
dúce po hrádzach popri veľtoku. 
Frekvencia pohybu na týchto ma-
gistrálach je počas pekných dní 
často intenzívnejšia, ako výskyt 
chodcov na korze v centre mes-
ta. Prináša to so sebou aj viaceré 
dosť vážne problémy. 

Zbytočné kolízie
Kolízie, ktoré sa na hrádzach 

stávajú každoročne, sú zväčša 
spôsobené zásadným neporozu-
mením mnohých ľudí účelu cyklis-
tických ciest. Cyklisti, pochopiteľ-
ne, vedia, na čo sú určené cesty, 
po ktorých sa pohybujú. Vedia to 
aj korčuliari, ktorých pohyb po vy-
hradených trasách s cyklistami 
nekoliduje, ide o vzájomnú tole-
ranciu, ale chodci v skupinách 
s kočíkmi, psíčkari, motorkári, 
štvorkolkári a automobilisti na 
cyklistické trasy rozhodne nepat-
ria. Najhoršia je zrážka s blbcom, 
hovoril Jan Werich, ale toto kon-
štatovanie nikomu nepomôže, 
ak ho na vyhradenej cyklistickej 
ceste ohrozí niekto, kto sa tam 
vôbec nemá vyskytovať. Niekoľko 
krížov pri asfaltkách na hrádzi pri-
pomína miesta zrážok so smrteľ-
nými následkami. Kolízia motorky  
a bicykla sa na biskupickej hrádzi 
skončila smrťou oboch aktérov  
a nebol to ojedinelý prípad. Kríž pri 
ceste život nikomu nevráti a nie je 
ani ospravedlním vinníka, ktorý 
tam s motorkou nemal čo robiť... 

Rodičia s kočíkmi a pobehujú-
cimi malými deťmi by si tiež mali 
uvedomiť, že ohrozujú nielen svoje 
ratolesti a že hrádza je vyhradená 
pre celkom iné účely. No a po hrá-
dzi voľne pobehujúce psiská, to je 
už úplná katastrofa! Zákonodarco-
via vyhnali cyklistov z lesných ciest 
a chodníkov, nikto však flexibilne 
neupravil zákony, ktoré by chránili 
ľudí na bicykloch. Pravda, ak ne-
rátame novelu cestného zákona, 
ktorá umožňuje policajtom trestať 
cyklistov, ak nemajú mimo obce 
prilbu a reflexnú vestu. 

Je jasné, že cyklisti sa majú 
vo vlastnom záujme chrániť sami 
a musia dodržiavať zákony platné 
na cestách, ale počet cyklistov 
usmrtených na medzimestských 
komunikáciách vinou bezohľad-
ných automobilistov narástol  
v posledných rokoch nie pre to, že 
obete nemali prilby, ale pre niečo 
celkom iné. Cestné pirátstvo je 
pre cyklistov vyslovene vražedné. 
Dodržiavanie zákonov má byť sa-
mozrejmosťou, pridanou hodno-
tou by mala byť slušnosť a ohľa-
duplnosť z každej strany. Najmä 
ak si pripomenieme, že každý  
z cyklistov je v bežnom živote bez 
bicykla chodcom, prípadne za vo-
lantom auta aj vodičom.

Alkohol nie
Cyklistické trasy vedú popri 

rôznych bufetoch, ktoré môžu po-
skytnúť chvíle oddychu, ale ak už 
je cyklista smädný či dokonca de-
hydrovaný, nech rýchlo zabudne 
na doplnenie tekutín s obsahom 
alkoholu. Ohrozenie seba aj iných 
má pre cyklistu rovnaké právne 
následky ako v prípade, keby pod 
vplyvom alkoholu šoféroval auto. 
O zdravotných následkoch v prípa-
de zrážky či pádu z bicykla netre-
ba veľa hovoriť, treba však na ne 
myslieť skôr, ako sa stanú krutou 
realitou, aby sa z príjemne stráve-
ného času na bicykli nestala noč-
ná mora s trvalými následkami...

(Poznámka redakcie: V moni-
torovaní ružinovských a bratislav-
ských cyklotrás budeme pokračo-
vať seriálom reportáží aj v ďalších 
vydaniach Ružinovského ECHA.)

Roman KALISKÝ-HRONSKÝ
Foto: www.cyklotrasy.sk

LETO NA BICYKLI – PRVORADÁ JE BEZPEČNOSŤ
Stál som v slnečný jarný deň na križovatke Miletičovej a Prievozskej. Zrazu okolo mňa prešlo blikajúce policajné 
auto a tesne za ním sa hnal peletón cyklistov vedených mužom na historickom „velocipéde“. Hoci už mali na sema-
fore červenú, pomalší cyklisti ešte prechádzali cez križovatku. Vodiči v autách počkali, kým neprejde posledný one-
skorenec. Húf cyklistov bol ten istý, ktorý som chvíľu predtým videl zoradený na štarte pred ružinovským miestnym 
úradom. Cyklisti smerovali z Bratislavy do vzdialeného cieľa v moravskom Znojme v rámci partnerského podujatia 
Greenbike Ružinov Znojmo tour 2009.

Chodci, psíčkari, motorkári, štvorkolkári a automobilisti na cyklotrasy nepatria

Stretnutie cyklistov.

Hrádza patrí cyklistom.
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DO PRIEVOZU SA NASŤAHUJÚ VYSOKOŠKOLÁCI
V niekoľko rokov prázdnom školskom areáli medzi Mierovou ulicou a Mlynskými Luhmi v Prievoze už začali stavebné 
práce. Trvať majú asi rok. Rekonštrukciu tentoraz začal vlastník – Univerzita Komenského v Bratislave – aby tam vy-
budoval nové  školské zariadenie. Čiže, žiaden obytný, administratívny či polyfunkčný objekt tu nevznikne.

Školský areál v Prievoze 
pozostáva z troch pavilónov. 
Od marca už vo všetkých vidieť 
stavebné práce. Univerzita Ko-
menského v Bratislave (UK) ako 
vlastník objektov sa pustila do 
komplexnej obnovy. „Robíme 
rozsiahlu rekonštrukciu areálu, 
pretože chceme, aby sem priš-
la naša nová fakulta,“ potvrdil  
zachovanie funkcie rektor Uni-
verzity Komenského v Bratisla-
ve František Gahér. Naposledy 
sa tu učili študenti Pedagogic-

kej fakulty Univerzity Komen-
ského. Tí sa presťahovali do 
priestorov na Račianskej ulici.
Po rekonštrukcii sa zo sídla 
na ulici Odbojárov presunie do 
Prievozu Fakulta sociálnych  
a ekonomických vied, ktorá 
vznikla v roku 2002 a je naj-
mladšou fakultou UK.

„Budú tu predovšetkým vý-
učbové priestory a kancelárie 
pre pedagógov, bude tu sídliť 
dekanát fakulty,“ spresnil rektor 
Gahér. 

Kompletná oprava
Budovy kompletne zrekon-

štruujú vo vnútri, aby dosiahli 
štandard moderných objektov. 
Vymenia okná, obnovia fasády. 
„Nebudeme nič nadstavovať, 
ani pristavovať, ale musíme 
vymeniť krov, keďže sa ukáza-
lo že je na 80 percent červo-
točový,“ vysvetľuje František 
Gahér. Plochy na parkovanie 
popri budovách sú nedostatoč-
né, preto univerzita vybuduje 
parkovisko. Vznikne v centrál-

nej časti priestoru na mieste 
prízemného domu, ktorý v uply-
nulých dňoch zbúrali. Súčasťou 
školského areálu zostane starý 
rodinný dom s adresou Mlynské  
Luhy 2. „Ten musí zostať, preto-
že tam máme nájomníčku, ktorá  
v dome býva,“ potvrdil rektor 
UK. Zachované budú aj vyras-
tené stromy okolo budúceho 
parkoviska. Rekonštrukčné prá-
ce by sa mali skončiť v prvom 
štvrťroku 2010. Potom príde na 
rad sťahovanie Fakulty sociál-
no-ekonomických vied. Celkový 
objem investovaných peňazí do 
obnovy vysokoškolského areálu 
má podľa rektora dosiahnuť pri-
bližne tri milióny eur. 

Práce sa posunuli 
Obnova areálu na Mlyn-

ských Luhoch mala byť pôvodne 
už dokončená. „Na rekonštruk-
ciu vydali právoplatné stavebné 
povolenie v roku 2007,“ potvr-
dila Dagmar Zárišová, vedúca 
stavebného úradu v Ružinove. 
„Začalo sa už raz robiť, asi pred 
viac ako rokom. Dodávateľ, kto-
rého sme vybrali riadnou súťa-
žou, nás však chcel dobehnúť. 
Za práce navyše si pýtal za 
mesiac asi dvadsať miliónov 
korún. Nepovažovali sme to za 
opodstatnené, pretože nechcel 
dodržať jednotkové ceny. Tak 
sme s ním zrušili zmluvu a vy-
písali nové výberové konanie na 
dodávateľa, no a to určitý čas 
trvá,“ vysvetlil zdržanie Franti-
šek Gahér. 

Miroslava ŠTROSOVÁ
Foto: autorka

Obnova areálu Univerzity Komenského v Bratislave sa konečne po rokoch začala

Strecha jednej z budov „padla za obeť” červotočom.

Príprava na výmenu okien zo strany dvora.Obývaný rodinný dom zatiaľ nezbúrajú.
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MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-RUŽINOV 
A RUŽINOVSKÝ ŠPORTOVÝ KLUB

organizuje pre ružinovské deti

DETSKÝ LETNÝ POBYT PRI MORI
v malebnom prímorskom letovisku KATORO, App. Sol Polynesia

U M A G
C H O R V Á T S K O

UMAG patrí k miestam s neobyčajne dobrými klimatickými podmienkami stvorenými na rekreáciu, šport a relaxačné pobyty. Pláže  
a pešie zóny pri pobreží sú upravené, more a čistý vzduch bez škodlivých alergénov a smogu. 

Ubytovanie je zabezpečené v letovisku KATORO, asi 3 km od centra mesta Umag, v moderne vybavených 3 – 5 lôžkových apart-
mánoch Sol Polynesia so sociálnym zariadením. Sú umiestnené v príjemnom prostredí borovicového hája popri morskom pobreží vo 
vzdialenosti cca 300 m od mora. Strava je formou plnej penzie 3 x denne s celodenným pitným režimom. Morské pláže sú čiastočne 
kamenisté s upravenými betónovými plochami na slnenie. K dispozícii je otvorený bazén so sladkou vodou. V komplexe sa nachádza 
reštaurácia, trh, ambulancia, supermarket, pizzeria, samoobslužná reštaurácia, bufet na pláži, stánky s rôznou ponukou a za poplatok 
tobogán. V bezprostrednej blízkosti sa nachádza ihrisko na futbal, volejbal, plážový volejbal, trampolíny, minigolf.

Pobyt je určený deťom s trvalým bydliskom v MČ Bratislava-Ružinov, v ročníkoch narodenia od 1995 do 2001 vrátane (vo veku od 8 – 14 
rokov), ktoré vedia plávať. Program detí je zameraný na oddych, relaxáciu a pobyt pri mori spojený s plávaním pod odborným dohľadom.

Účastnícky poplatok pre deti s trvalým bydliskom v MČ Bratislava-Ružinov je

185,- € 
príspevok Mestskej časti Bratislava-Ružinov je 208,- €

V cene pobytu je zahrnuté: ubytovanie, strava 3x denne, doprava, pitný režim,
komplexné cestovné poistenie, odborný dohľad. 

Termíny:
 
Odchod autobusu Pobyt Príchod na Slovensko
1.turnus 03.07.2009 04.07. - 11.07.2009 12.07.2009
2.turnus 10.07.2009 11.07. - 18.07.2009 19.07.2009
3.turnus 17.07.2009 18.07. - 25.07.2009 26.07.2009
4.turnus 24.07.2009 25.07. - 01.08.2009 02.08.2009

Prihlasovanie:

Prihlášky a propozície budú uverejnené v júnovom vydaní Ružinovského ECHA a budú k dispozícii na webovej stránke RŠK: www.
ruzinovskysportovyklub.sk od 7. mája 2009, taktiež aj vo vestibule MÚ Bratislava- Ružinov (na Mierovej 21 ), v kancelárii Ružinovského 
športového klubu 2. poschodie č. 205, (v budove MÚ Bratislava-Ružinov), v areáloch spravovaných RŠK- Areál netradičných športov 
na Pivonkovej ulici a v Areáli hier Radosť Štrkovec. Vyplnené prihlášky môžete odovzdať : osobne v termíne od 18.5.09 do 12.6.09 
v dňoch: pondelok v čase 9,00 - 12,00 a 13,00 - 18,00 hod. a v stredu v čase 8,00 - 12,00 a 13,00 - 17,00 hod. v priestoroch MÚ 
Bratislava-Ružinov – kancelária RŠK č. 205 alebo zaslať poštou do 10.6.2009 na adresu: Ružinovský športový klub, Mierová 21, 827 
05 Bratislava. 

Po ukončení registrácie prihlášok (15.6.2009), RŠK odošle zákonnému zástupcovi oznámenie o výbere dieťaťa do letného pobytu 
spolu s ďalšími pokynmi a tlačivami potrebnými na prihlásenie dieťaťa. Zoznam detí do letného pobytu bude od 15.06.2009 na www.
ruzinovskysportovyklub.sk – aktuality a na oznamovacej tabuli vo vestibule MÚ Bratislava-Ružinov, Mierová 21, Bratislava.

Kritériami na zaradenie dieťaťa do pobytu sú: ročníky narodenia od 1995 do 2001 vrátane, plavec a trvalý pobyt  
v MČ Bratislava-Ružinov. Ďalšími podmienkami účasti sú platný cestovný pas, potvrdenie lekára o zdravotnom stave, 
uhradenie poplatku poštovým peňažným poukazom alebo prevodom na účet RŠK (č. ú. 2665704028/1100). 

Informácie:

O pobyte a prihlasovaní sa môžete informovať na t. č. 02/48 28 45 03.
a na našej internetovej stránke www.ruzinovskysportovyklub.sk 
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MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-RUŽINOV 
A RUŽINOVSKÝ ŠPORTOVÝ KLUB

P R I H L Á Š K A

V LETOVISKU KATORO – APP. SOL POLYNESIA

UMAG  –  C H O R V Á T S K O  2009

Meno a priezvisko dieťaťa................................................................ Dátum nar. : .............................

Adresa: ................................................................. Číslo cestovného pasu dieťaťa: ...........................

Prihlasujem svoje dieťa do turnusu  č. : ................ od ........................ do................... 2009

Meno a priezvisko zákonného zástupcu: ...........................................................................................

Kontaktná adresa zákonného zástupcu : ..........................................................................................

Telefónne číslo matky: ............................................ Telefónne číslo otca: ........................................

Dieťa sa zúčastnilo predchádzajúcich letných pobytov organizovaných RŠK:

(zodpovedajúce zaškrtnúť  x)

¨   Áno           (v roku:    ¨   2005            ¨   2006            ¨   2007              ¨            2008)

¨   Nie

Plavec:

¨   Áno   ¨   Nie

Čestné prehlásenie: Podpísaním prihlášky súhlasí zákonný zástupca s tým, aby organizátor spra-
coval  osobné údaje s cieľom ponuky služieb v súlade so zákonom č. 428/2002 Z. z. O ochrane 
osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Vyhlasujem, že všetky uvedené údaje sú pravdivé.

V Bratislave dňa ......................... 2009                    Podpis zákonného zástupcu:
     
_______________________________________________________________________________

Prevzal (zodpovedný pracovník):

Dňa:

"



Rekonštrukcia Zimného šta-
dióna O. Nepelu, ktorý je domov-
ským stánkom klubu HC Slovan 
Bratislava, potrebná na organi-
záciu hokejových majstrovstiev 
sveta v roku 2011, spôsobila 
situáciu, že extraligový Slovan 
by mal najbližšie dve sezóny 
pôsobiť v Ružinove na štadióne 

V. Dzurillu. Preto jeho prístavba 
– nová tréningová hala – prišla 
vhod. Ak však chce Slovan hrať 
v Ružinove, musí sa dohodnúť 
 s mestskou časťou, respektí-
ve by mal celý štadión prevziať 
do svojej správy magistrát  
a Ružinovu refundovať vložené 
prostriedky do jeho moderni-

zácie. Tie sa odhadujú na 6,6 
milióna eur. Magistrát má zá-
ujem o celý objekt, zatiaľ však 
oficiálne o štadión nepožiadal. 
„Ak by hlavné mesto prevzalo 
oba štadióny a Ružinovu zapla-
tilo vložené prostriedky, tie by 
sme použili na výstavbu plavár-
ne a športovej haly hneď vedľa 
zimného štadióna. Magistrát 

sa musí vyjadriť, ako to teda 
bude. Nechceme existovať ďa-
lej v neistote!“ uviedol starosta  
S. Drozd v relácii TV Ružinov 
Ružinovská aréna. Dôležité na-
teraz však je, že zimný štadión 
môže používať profesionálna i 
laická korčuliarska verejnosť. 

(ik)
Foto: Metrostav SK
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OFICIÁLNE OTVORILI NOVÚ HOKEJOVÚ HALU
„Verím, že Slovan Bratislava bude v Ružinove na budúci rok oslavovať titul majstra Slovenska v hokejovej extralige,“  
uviedol ružinovský starosta pri oficiálnom otvorení tréningovej haly zimného štadióna V. Dzurillu. Slová smeroval generál-
nemu manažérovi klubu M. Krajčimu, ktorý sa otvorenia zúčastnil. Potom poďakoval starostovi za túto verejnú výzvu.

Starosta Ružinova Slavomír Drozd si želá, aby v Ružinove oslavoval Slovan titul

Starosta drží kľúč od tréningovej haly, ktorú postavila spoločnosť Metrostav SK.

Na otvorení sa zúčastnili poslanci MZ aj zamestnanci úradu.

INFORMÁCIA PRE RODIČOV
Mestská časť Bratislava-Ružinov, tak ako každý rok, aj v tomto roku bude organizovať počas letných prázdnin „letný tábor  
na Slovensku“ pre deti základných škôl zo sociálne slabších rodín.

Podmienky: žiadateľ – rodič alebo zákonný zástupca – môže prihlásiť svoje dieťa na Miestnom úrade, Mierová 21, 827 05 Bratislava-
Ružinov, na referáte sociálnej politiky č. dverí 10, na prízemí, do 10. 6. 2009.

Doklady, ktoré je potrebné predložiť:
platný občiansky preukaz s trvalým pobytom na území mestskej časti Bratislava-Ružinov• 
doklad o poberaní dávky v hmotnej núdzi • 
potvrdenie o poberaní prídavkov na deti • 
potvrdenie o návšteve základnej školy• 

Mestská časť Bratislava-Ružinov tiež prispeje počas letných prázdnin na integračný pobyt rodičom alebo zákonným zástup-
com zdravotne postihnutých detí so sprievodcom, najviac do výšky 332,– €/10.000,– Sk, v liečebnom zariadení, ktoré si 
vyberie rodič.

Podmienky: žiadateľ – rodič alebo zákonný zástupca – môže požiadať o príspevok na Miestnom úrade, Mierová 21, 827 05 Bratislava-
Ružinov, na referáte sociálnej politiky č. dverí 10, na prízemí, do 10. 6. 2009.

Doklady, ktoré je potrebné predložiť:
platný občiansky preukaz s trvalým pobytom na území mestskej časti Bratislava-Ružinov,• 
platný doklad zdravotne postihnutého dieťaťa so sprievodom (ZŤP-S)• 
predfaktúra, alebo zálohová faktúra s tým, že po ukončení pobytu predložíte kópiu konečnej faktúry• 

Informácie: č.tel.:48284285



14

IN
Z

E
R

C
IA

pod zášt
itou starostu MČ Ružinov Ing.Slavomíra Drozda

Reklamný partner:Hlavný partner:

Mediálny partner:

Prihlasovanie 

   Súťaž netradičných
bezmotorových plavidiel  
   Súťaž netradičných
bezmotorových plavidiel  

    9:00 - 19:00 - turnaj v plážovom futbale

      16:00 - 18:00 - súťaž netradičných 

      bezmotorových plavidiel, vodná show 

  18:00 - 21:00 - vyhodnotenie najlepších plavidiel,

vystúpenie skupiny Mango Salseros, HEX

inzercia_90x270mm.pdf   19.5.2009   12:58:12
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Je niečo po pol ôsmej ráno. 
Nachádzame sa na Štrkovci. Aj 
Ružinovčanov čaká práca. Ran-
ná prechádzka niektorých z nich 
so psíkom pôsobí už napohľad 
promptnejšie. Avšak ružinovský 
inšpektor v sprievode s mestskou 
políciou začína pracovať: ,,Dobrý 
deň, som inšpektor verejnej čis-
toty, poverený miestnym úradom 
v Ružinove, aby som vás poučil 
o podmienkach chovu a držania 
psov v mestskej časti Ružinov.“ 
Úvodné slová kontrolóra verej-
ných priestorov štrkoveckí psíč-
kari ešte ako-tak akceptovali. 
Horšie to bolo s odpoveďami na  
nasledujúce otázky.

Totožnosť psov
Prvá vec, ktorá zaráža, je ob-

čiansky preukaz... Načo mať na 
krátkej prechádzke so psom do-
klad o svojej totožnosti? Reakcia 
na otázku môže znieť aj tak, že 
,,to je teda fakt volovina, veď tu, 

kúsok odtiaľto, bývam,“ ako sa 
vyjadrila jedna z majiteliek psa. 
Tak teda, ,,poprosím, nadiktujte 
mi osobné údaje – meno, dátum 
narodenia a bydlisko, nech si 
overím, či ste skutočným majite-
ľom psa a či je váš pes zaevido-
vaný na úrade,“ zasahuje inšpek-
tor. Aj v iných situáciách platí, 
že občan má mať vždy pri sebe 
nejaký doklad o svojej totožnos-
ti. Nemusí to byť ,,občiansky“, 
stačí mať napríklad električenku 
alebo pas. Na prechádzke musí 
mať doklad o svojej totožnosti aj 
sám psík. Ide o evidenčné číslo 
alebo známku. Najlepšie, keď 
psíkovi visí na krku. Ak ju nemá, 
chovateľovi hrozí pokuta vo výš-
ke šestnásť a pol eura. Pokiaľ 
by sa zistilo, že psík nie je zaevi-
dovaný, majiteľ musí zaplatiť až 
stošesťdesiat päť eur.

Poďme k ďalším všeobecne 
záväzným nariadeniam (VZN) – 
takzvaným „vézedenkám“: vrec-

ko na zbieranie exkrementov 
má mať psíčkar pri „venčení“ so 
sebou. S vreckami sme z piatich 
stretli troch, čo je lepší výsledok, 
ako v prípade spomínaných ob-
čianskych preukazov. Na druhej 
strane, zbieranie psích výkalov 
Ružinovčanov nebaví – je to, 
podľa skúseností inšpektora, 
,,najväčší problém, a tak najčas-
tejší priestupok“. Miestny úrad je 
väčšinou na jar bombardovaný 
desiatkami sťažností od obča-
nov – hlavne rodičov malých detí 
– ktorí poukazujú ne množstvo 
psích exkrementov v trávnatých 
porastoch verejnej zelene. „Kde 
sa majú naše deti hrať, keď ne-
môžu behať po tráve, aby náho-
dou nespadli do...,“  uvádzalo sa 
v jednom liste pre starostu Ruži-
nova. „Táto situácia nie je poteši-
teľná. Mestská časť dosiaľ vždy 
na jar raz ročne povysávala špe-
ciálnym veľkým vysávačom psie 
exkrementy v najznečistenejších 
lokalitách Ružinova. Sťažnosti 
sa množili, preto sme od toho 
roka nastúpili na nový režim. Vy-
sávať by sme chceli každý štvrť-
rok.   Zaplatíme za to 11,85 eur 
za hodinu vysávania mobilným 
vysávačom. Miestny úrad Ruži-
nov vynakladá ročne na čiste-
nie psích exkrementov nemalé 
finančné prostriedky. Pravidelne 
dopĺňame vrecúška do košov, 
ktorých sme v Ružinove osadili 
94. Ročne to stojí 54 970 eur   
(1 656 000 Sk),“ vysvetlil na 
margo starosta Ružinova Sla-
vomír Drozd. Aj ďalšia mestská 
časť v Bratislave má podobný 
problém s nadmerným výskytom 
psích exkrementov na zelených 
plochách. Jej zástupcovia roz-
hodli a presne stanovili, na kto-

rých plochách sa psy môžu voľ-
ne prechádzať, a na ktorých nie.  
K takémuto opatreniu sa Ruži-
nov zatiaľ nechystá. 

Brať nohy na plecia?
Pes nemôže voľne pobeho-

vať na verejných priestoroch. Aj 
za toto porušenie hrozí sankcia 
šestnásť a pol eura. Ak pes ni-
koho v prítomnosti inšpektora 
či mestskej polície neohrozil, 
majiteľ má šťastie, lebo ušetril 
ďalších pár eur. Jeden zo psíč-
karov pred políciou doslova 
,,zdrhol“. Psa nemal na vôcke 
a neuposlúchol výzvu polície. 
Pokuta ,,utečenca“ neminie, 
ak polícia zistí jeho osobné 
údaje. V tomto prípade zisti-
la. Porušenie predpisu zo VZN 
o chove a držaní psov môže 
pokutovať iba mestská polí-
cia. Tá vo svojej náplni práce 
pravidelne na majiteľov psov 
striehne. Inšpektori sú tu zase 
na to, aby ľudí upozorňovali  
a napomínali, teda sankciu 
udeliť nemôžu. Oni takú prá-
vomoc nemajú. Rešpektovanie 
inšpektorov sa však odporúča, 
keďže si môžu mestskú políciu 
kedykoľvek prizvať na pomoc.

Takže ,,to by sme mali poku-
tu šestnásť a pol eura,“ oznámil  
inšpektor

Psíčkari pozor, aj na pre-
chádzke so svojím miláčikom 
môžete natrafiť na nenápadné-
ho pána, ktorý nás začne poúčať  
o podmienkach a predpisoch 
chovu. A nie je to mrzutý sused 
odvedľa. Je to inšpektor verej-
ného poriadku. 

Sylvia MIKLOŠOVÁ
 Foto: Ružinovské ECHO

ZA NEPORIAROK MILÁČIKOV AJ POKUTA
Od tohto roka ružinovský miestny úrad zamestnal osem inšpektorov verejného poriadku. Ich úlohou je kontrolovať 
dodržiavanie všeobecne záväzných nariadení na verejných priestoroch týkajúcich sa verejného poriadku a čistoty. 
Svoju pozornosť sústreďujú aj na psíčkarov.

Väčšina majiteľov psov nedodržiava povinnosti pri „venčení“ svojich miláčikov

Určite by nikto z nás nechcel stetnúť na ulici takéhoto psa bez náhubku.
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Štefan Moravčík (1943) je rodák z Jakubova na Záhorí. Po maturite na JSŠ v Malackách študoval  
filozofiu-históriu na FF UK v Bratislave. Pracoval vo vydavateľstve TATRAN, v Univerzitnej knižnici, na 
Zväze výtvarníkov a vo vydavateľstve Slovenský spisovateľ. Od roku 1995 je ako pracovník Matice slo-
venskej šéfredaktorom mesačníka Slovenské pohľady. Píše poéziu i prózu, básničky a rozprávky pre deti.  
Knižne debutoval básnickou zbierkou Slávnosti baránkov (1969), nasledovala kniha veršov O veľkej 
zmyselnosti bielych ovečiek (1970), potom – po rokoch zákazu publikovania – Čerešňový hlad (1979)  
a Tichá domácnosť (1981). Popri všadeprítomnej tematike lásky zaujme čitateľa jeho poézia i množstvom 
neologizmov, novotvarov. V knihe Erosnička (1981) prináša erotiku ako zdravý prejav senzibility človeka, 
Moravianska Venuša (1984) sa hlási k záujmu o národnú históriu. Ešte napísal: Maľované jarmá (1984), 
Pŕhľavie (1989), Idiotikon (1989), Ľudský sendvič (1991), Vlčie hrdličky (1996), Med omšových lúk (1998), 
Intímnik (2000) a iné. V prozaickej tvorbe vychádza najmä z rodného Záhoria (Sedláci, V Kiripolci svine 
kujú, Tajná kniha Záhorákov a iné). Pre deti napísal okrem mnohých iných aj knižku veršov Chcete vidieť 
zlatú Bratislavu?
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Do Bratislavy ste z rodného 
záhoráckeho Jakubova prišli 
po maturite študovať filozofiu 
a dejepis ako osemnásťroč-
ný. Ako ste vtedy vnímali toto 
mesto a jeho atmosféru?

Bolo to pre mňa dedinča-
na zázračné mesto a niečo  
z toho údivu mi zostalo podnes. 
Nečudo, že starší originálni de-
dinčania sa vždy, keď idú do 
nášho hlavného mesta, vyoblie-
kajú ako na pohreb. Sviatočne.  
Moja životná trasa vedie z Hlav-
nej stanice cez korzo k Dunaju. 
Po celý život som sa jej držal, 
boli tam miesta mojich zamest-

naní (aj toho terajšieho), nádher-
ná prechádzka centrom popri 
pamiatkach, starých domoch  
a voľakedy aj popri Perličke, Mi-
chalovi a iných občerstveniach.  
Býval som na internátoch v Hor-
skom parku a na Mladej garde, 
bolo to celkom nové prostredie. 
Kamarátske stretnutia bývali  
U funusa, tam bolo živo a nie-
kedy aj divo. Ale v podstate tie  
prvé roky v meste boli dosť 
samotárske, túlal som sa  
po Starom Meste, po jeho ulič-
kách, podhradí... Až prišla prvá 
láska, a objavovanie útulných 
zátulí sa stalo ešte romantickej-
ším.

Čím vás inšpirovalo mestské  
a študentské prostredie v po-
čiatkoch vašej literárnej tvorby?

Svoje stretnutia s mestom 
som opísal vo svojej hravej kniž-
ke Mlynárka má holubičku. Je 
tam všetko, patália s meškajúci-
mi trolejbusmi, radosti i trápenia 
mladého dorastenca. Nasával 
som (okrem piva či vína) atmo-
sféru študáckych debát, otváral 
sa mi iný svet, bolo treba veľa 
doháňať. Bol som častým náv-
števníkom študovní a požičovne 
Univerzitnej knižnice, antikva-
riátu a predajne Českej knihy. 
Namiesto obeda sme vtedy cho-
dievali do antikvariátu alebo po-
zrieť sa na nové knihy. Veľa som 
čítal a písal, ale boli to len útržky, 
poznámky na okraj toho, čo sa 
predo mnou odohrávalo ako veľ-
ké divadlo. Netušil som, že raz 
budem písanie brať vážne. Až 
keď som sa neskôr osmelil a od-
niesol prvé naklepané básničky 
do Slovenských pohľadov, začal 
som sa pohrávať s myšlienkou 
na literatúru. Vtedy to bolo pre 
mňa len také cvičenie v písaní na 
stroji, ukážky som posúval mojej 
frajerke a veľmi ma povzbudzo-
valo jej kladné hodnotenie. Mala 
rada strelené, nekonvenčné veci 
v umení, tak sa jej to moje šan-
tenie celkom pozdávalo. Ona 
mi zase dávala ukážky svojich 
„machľaníc“, dievčenských kre-
sieb. Bolo to šťastné obdobie, 
písal som recenzie do Večerníka 
a tým som si získaval meno. Po-
tom prišlo obdobie spolupráce 
so študentskými časopismi Echo 
a Reflex. Tam som uverejňoval 
svoje experimenty, ale aj rozho-
vory. Košeľa sa rozopäla, pusti-
la sa do spevu – až z nej zostali 
plné koše la... Hodiny spadli zo 
steny a rozbili sa, zostali z nich 
len rčičkurčičky (namiesto ruči-
čiek). Zabŕdali sme do starcov, 
neúnavne ich provokovali, na-

príklad s Peterajom sme napí-
sali do Kultúrneho života stať  
o literárnom skanzene. Do Mla-
dej tvorby som napísal článok  
O veľkom veršovanom mamutovi. 

To vyzerá takmer ako nepekná 
generačná provokácia...

Vyvolalo to polemiku, no naj-
horšie na tom všetkom bolo, že 
starci mi to neskôr všetko vraca-
li. Ako dvadsaťročný som už bol 
vyhodený zo Zväzu spisovate-
ľov, mal som zakázané publiko-
vať a veru nikto mi nepomohol. 
Až po rokoch, keď prepustili na 
slobodu vraha a on zase zabil, 
použil to Feldek ako argumen-
tum ad bakulinum a povedal na 
výbore: Vraha ste pustili po pár 
rokoch a Moravčík je odstavený 
už skoro desať rokov, akú to má 
logiku? Tak som po útrapách 
zase dostal robotu, ale akú! Do 
Univerzitnej knižnice ma chceli 
vziať na to, aby som označoval 
zakázaných autorov, veď ich 
vraj dobre poznám, sú to na-
pospol moji kamaráti... Takéto 
peripetie ma prenasledovali. 
Napokon mi dali na starosť vy-
radené knihy, plný sklad starých 
zaujímavých publikácií, kde sa 
moji kamaráti, výtvarníci i spi-
sovatelia, pásli ako na šťavnatej 
paši, lebo tie nešťastné knižky 
boli určené na zošrotovanie. 
Niečo si vybral antikvariát, ale 
nekompletné a inak závadné 
knižky boli odsúdené na zánik. 
Znalci však až poskakovali, keď 
som im dovolil vybrať si z toho 
koláča hrozienka.

Tie roky boli aj v znamení bigbí-
tu. Málokto vie, že ste písali aj 
pesničkové texty. Boli ste sú-
časťou bigbítovej éry?

Skúšal som písať aj texty  
k pesničkám, jeden pokus sa do-
stal aj na Bratislavskú lýru, ale 
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inak som nebol veľmi úspešný, 
lebo som nepoznal noty. Prene-
chal som tú pesničkovú slávu 
na svojho kamaráta Peteraja. Ja 
som v tom čase dochádzal auto-
busom a vlakom zo Záhoria, ne-
mal som ani čas, a Kamil ma už 
čakal U Michala. Vedno sme kuli 
plány, detronizovali bardov, cítili 
sme, že ide často len o naduté 
balóny, čo raz musia prasknúť. 
To bol môj bigbít. Bim-bam, srd-
ce moje...

Zmenili ste sa v Bratislave de-
finitívne na mestský typ kavia-
renského bohéma, alebo vás 
to občas ťahá aj na dedinu? Sú 
vaše dospelé deti už typický-
mi predstaviteľmi mestského 
prostredia?

Bohémstvo bolo, ale už je to 
len minulý čas. U Michala, Krym, 
Wolkrova ulica... Režim nás re-
zal, hoci nám nerezal, tak sme 
sa utiekali do kaviarní a vinární. 
Voľakedy sa žilo družnejšie a zá-
bavnejšie, teraz sú z ľudí ostrovy 
bez štipky radosti a doberania. 
Boli to súťaživé roky, každý sa 
chcel ukázať, čo vie a zaslúžiť 
si kamarátske posedenia. Víno 
aj pivo boli lacné, stávalo sa, že 
mladý talent hodil na stôl U Mi-
chala desať korún a žil celý deň. 
Vždy sa niekto ukázal, niekto 
dostal honorár za článok či za 
knižku alebo predal obraz, tak 
bolo za čo ponúknuť priateľov. 
Sedával som s mladými, aspoň 
tak som mal pocit uznania, že 
ma niekto počúva, berie vážne. 
Teraz som už len návštevníkom 
nášho klubu spisovateľov, kde si 
dám nealko a pôsobím ako stra-
šiak v maku. 

Do rodného Jakubova necho-
dievam často, gazduje tam môj 
mladší brat Jozef, ktorý tiež píše 
pod menom Jozef Jakubovec. 
Naše záhrady a polia sú opus-
tené, nikto už nemá toľko ener-
gie, ako mali naši predkovia.  
Ja chodím cez víkendy do Kom-
jatíc pri Nitre, kde má moja žena 
dedičnú roľu, vinohrady, tam  
sa trápime raz v zelenej robo-
te, pletí, okopávaní, inokedy  
v krásnej oberačkovej nádhe-
re. Kto má vinohrad, vie, aká je  
to makačka. Deti sa chytajú  
roboty len málo, majú hlavu inde. 
Sú to už mestské tvory, motyku 
veľmi nemilujú, takže zatiaľ már-
ne čakáme, komu odovzdáme 
veslo...

Kde všade ste v Bratislave bý-
vali a tvorili? Ako a odkedy bý-

vate v Ružinove, čo vás tu teší  
a čo tu chýba?

Spomínal som už internáty, 
najmä v Horskom parku sa mi 
páčilo. Hlboká cesta, ktorá tam 
vedie, sa mi vryla hlboko do 
srdca. Možno aj preto, že mi pri-
pomínala živé dedinské prostre-
die. A jaskyňa Panenky Márie  
s ďakovnými tabuľami za pomoc  
a uzdravenie!

Býval som v Prievoze, bolo 
tam výborne, kikiríkali tam ko-
húty, národní buditelia. Ďalšie 
štácie: Duklianska, Murgašova, 
Palkovičova. V Ružinove bývam 
už vyše tridsať rokov, teší ma, 
že je tu blízko do centra a tým aj 
do práce, ba v časoch bohémy 
som túto vzdialenosť neraz pre-
šiel nocou pešo. Nevýhodou je 
strašný hluk, lebo bývame blízko 
veľkej križovatky. Keď prídeme 
z idylických tichých Komjatíc, 
dlho si nevieme zvyknúť na ten 
rachot. Páči sa mi tu spev vtá-
kov, drozdov a hrdličiek, vlastne 
všade hľadám tú svoju dedinu. 
Preto oceňujem aj blízkosť Cen-
trálneho trhoviska. Tam sa svoj-
ho času stretávali básnici a novi-
nári, umelci, ale už to zakapáva, 
každý je ako ostrov.

Hlavnému mestu ste okrem 
iného venovali (parafrázujúc 

titul knihy Bohumila Hrabala) 
knižku pre deti Chcete vidieť 
zlatú Bratislavu?. Ako v súčas-
nosti mesto, vraj krásavicu na 
Dunaji, vidíte vy? Je skutočne 
aspoň trochu „zlatá“? Ako dnes 
vyznievajú prívlastky z minu-
losti – mesto mladých, mesto 
mieru, mesto zelene – a aké 
prívlastky by ste v súčasnosti 
použili vy ako básnik?

Staré Mesto, korzo, Rolan-
dova fontána – to je naozaj zla-
té a krásne. Cudzinci nestačia 
cvakať fotoaparátmi. Keď sa to 
páči Japoncom a Angličanom, 
ja by som mal frflať? Škoda len, 
že nové budovy nevyrastajú tak 
páčivo, že sa ničia parky, stro-
my, že sa celkovo nedbá na tvár 
mesta so všetkými súvislosťami. 
A prívlastky? Pre mňa je Bratisla-
va mestom klasiky a nádeje. Ve-
rím, že aj keď tu už ja nebudem, 
mesto bude krásne a milé pre 
domácich aj pre cudzích.

Môže byť ešte mesto ovalené 
stavebným „bumom“ pre umel-
ca inšpiratívne?

Básnik si v prvom rade vší-
ma tvár. Či ide o mladú slečnu 
alebo o staré mesto. Hádam aj 
ten stavebný „bum“ raz ustane  

a vmestí sa do kože, aby sme 
potichu a s úsmevom mohli 
obdivovať krásne domy a ešte 
krajšie Bratislavčanky.

Aké je dnes u nás spoločen-
ské postavenie spisovate-
ľa? Má vôbec nejakú spätnú  
väzbu k svojej tvorbe, naprí-
klad pri besedách s čitateľ-
mi? Ako sa môže dostať do 
povedomia ľudí, medzi ktorý-
mi žije? 

Spisovateľ je dnes tiež 
ostrov sám pre seba, podob-
ne ako ktorýkoľvek iný človek  
v tejto schvátenej dobe. Besedy  
s čitateľmi autora časom pre-
stanú baviť, lebo veľakrát  
ide o debatu s tými, ktorí 
naše knihy ani nečítali, len 
sa odfajkne akcia. Vo veľ-
kom meste pomôže umelca 
zviditeľniť napríklad aj ča-
sopis ako Ružinovské echo. 
Verím, že som svoje miesto  
v meste trochu zachytil v tom-
to neobligátnom rozhovore. 
Nášmu peknému Ružinovu  
a všetkým jeho slušným obyva-
teľom želám „rozvíjej se, pou-
pátko“, veľa šťastia a pohody.

Roman KALISKÝ-HRONSKÝ
 Foto: Števo Kačena

Štefan Moravčik, tak ako ho poznáme.



18 Sedel som v lietadle z Los Angeles do Viedne s medzipristá-
tím v New Yorku. Popíjajúc som sledoval na obrazovke 
mapu, ktorá mi priebežne ukazovala, kde sa lietadlo nad 

územím USA práve pohybuje. Počasie bolo nádherné, zo sedadla pri 
okne som mohol z výšky desiatich kilometrov vidieť povrch americkej 
zeme. Keď ma počítač upozornil, že pod nami je rieka Mississippi, 
zahľadel som sa z okna na stužku povodia najväčšieho severoame-
rického toku, ktorý sa mi od detstva spája s príbehmi Toma Sawyera  
a Huckleberryho Finna. Ako deväťročný som hltal knihy Marka Twai-
na a stotožnil som sa s jeho detskými postavami natoľko, že keď ma 
otec zobral na splav z Hronskej Dúbravy do Hronského Beňadika, 
stala sa rieka Hron mojou súkromnou Mississippi. Spomienky na tie 
časy vo mne rezonovali ešte dlho po tom, čo sme zanechali za sebou 
pod nami plynúcu Mississippi a blížili sme sa postupne k územiu 
štátu New York. Práve tu je v meste Elmira pochovaný Mark Twain.

Za oknom lietadla sa zotmelo a čas do pristátia som si krátil listo-
vaním v časopisoch leteckej spoločnosti. Boli to anglické aj nemecké 
magazíny a v jednom z nich som našiel článok o spisovateľovi, o kto-
rého hrdinoch som predtým uvažoval. Bola to iba náhoda, alebo ma 
nejaká neznáma vyššia moc upozornila, že keď letím od Mississippi 
cez New York do Viedne, tak vlastne cestujem v rovnakej trajektórii, 
ktorou sa pred mnohými rokmi pohyboval aj Mark Twain?  Článok sa 
v rámci propagácie Viedne končil tým, že spisovateľ istú dobu pobu-
dol aj v meste na Dunaji. Keď bol vo Viedni, z ktorej sa vybral vlakom 
na výlet do Budína a Pešti, musel ísť aj cez územie Slovenska, usúdil 
som, a rozhodol som sa, že o tom niečo zistím. Archívy vo Viedni  
a v Budapešti mi prezradili nasledovné.

Mark Twain bol svetaskúseným človekom. Jeden z najväčších 
amerických autorov prežil neradostné detstvo. Vyučil sa za sadzača 
a tlačiara, potom sa stal lodivodom na mississippských prítokoch. 
Z toho obdobia pochádza aj jeho literárny pseudonym Mark Twain. 
Skúšal šťastie aj ako zlatokop a stal sa novinárom píšucim správy  
z vtedajšieho Divokého západu. Články z romanticky ladeného a vní-
maného západu transponoval do literárnej grotesky a svoje cestopisy 
s realistickými postrehmi pretkával svojským humorom. Snažil sa aj 
podnikať, ale skrachoval a narobil si veľa dlžôb. Splácal ich opisova-
ním svojich zážitkov z ciest, ktoré uverejňoval v mnohých amerických 
časopisoch. Navštívil veľa miest amerického kontinentu, Havajské 
ostrovy, súostrovie Fidži, aj Austráliu a Nový Zéland. Videl Indiu i Juž-
nú Afriku, odkiaľ priplával na Britské ostrovy, kde sa dočasne usadil 
v Londýne. Cestoval po svete s manželkou a dcérami. Žili aj v Paríži, 
Berlíne a švajčiarskom Weggise pri Lucerne. Napokon pricestovali aj 
do vtedajšej cisárskej Viedne.

Zaujímavý je nielen Twainov pobyt vo Viedni, ale najmä jeho 
týždenná cesta na jar roku 1899, presne od 23. do 30. mar-
ca 1899,  po vtedajšom Uhorsku, ktorého súčasťou bolo aj 

dnešné Slovensko. Cisárska Viedeň, v ktorej žil výkvet vtedajšej európ-
skej vzdelanosti,  patrila medzi vychytené mestá starého kontinentu. 
Twain sa stretol so Sigmundom Freudom, ale aj so samotným cisárom 
Františkom Jozefom. Z balkóna svojho hotela na vlastné oči sledoval 
mimoriadnu udalosť – pohrebný sprievod Alžbety, zvanej Sisi.

Pobyt slávneho spisovateľa vo Viedni vyvolal medzi smotánkou 
veľký rozruch. Podrobnosti o jeho aktivitách boli vďačným sústom 
pre dobovú viedenskú tlač. Twain bol kultúrnym poslom Ameriky, 

kam veľa Európanov odchádzalo v tých časoch za prácou, aby za 
oceánom našli nový domov. No skúsený spisovateľ poznal aj odvrá-
tenú tvár svojej vlasti a snažil sa v rozhovoroch s Európanmi uviesť 
na pravú mieru ich skreslené a idealizované predstavy o USA ako  
o rozprávkovej krajine, v ktorej žijú samí bohatí strýčkovia.

Životom vycizelovaný Twain, bielovlasý pán v svetlom obleku  
s čiernym motýlikom a s panamským klobúkom, bol elegánom par 
excellance. Oslňoval ľudí okolo seba láskavým prístupom, veľkou 
rozhľadenosťou a osobitým humorom. Vo Viedni sa stal dobovou 
celebritou, a nielen preto po jeho prítomnosti zatúžili aj vtedajší 
maďarskí politici a vzdelanci. Na jar 1899 dostal oficiálne pozvanie 
do Budapešti, kde sa mal zúčastniť výročia osláv revolúcie z rokov 
1848/1849. Skutočná epopeja povstania a účasť Hurbanových 
slovenských dobrovoľníkov v ňom bola už dávno zabudnutá. Maďa-
ri sa tvárili ako jediní nositelia národno-oslobodeneckého pohybu  
v Uhorsku. Mark Twain o tom počul už v Amerike od vtedajších uhor-
ských, teda pravdepodobne aj slovenských emigrantov. Sám však  
o politických pomeroch vo vtedajšom Rakúsko-Uhorsku prakticky nič 
nevedel, o čom svedčia i jeho vety v listoch priateľom. O Slovákoch 
ako etniku či národe, žijúcom v „žalári národov“ (ako bolo Rakúsko-
Uhorsko často nazývané), prakticky vôbec nič nevedel. Vnímal všet-
ko obyvateľstvo len ako súčasť Uhorska. Pozoroval a uvedomoval si 
najmä vtedajšie rakúsko-české spory, ale ako sám priznáva, vôbec 
nechápal, o čo českým politikom vlastne išlo. Po maďarsky nerozu-
mel a doboví vzdelanci zasa neovládali jeho rodnú angličtinu. Hoci 
manželka a dcéry ovládali veľmi dobre nemecký jazyk, samotný 
spisovateľ hovoril iba jednoduchou nemčinou, a preto na základe 

chabej komunikácie nemohol získať relevantné informácie o skutoč-
nom politickom pnutí. Jeho rozhovory s domácim obyvateľstvom boli 
vopred organizované a odpovede na jeho otázky boli len sprostred-
kované.

Twain pozvanie do Budapešti s jemu vlastným nadšením bez vá-
hania prijal a rozhodol sa, že ceste venuje celý jeden týždeň. Dňa 
23. marca 1899 nasadol aj s manželkou a dcérkami do expresného 
vlaku, ktorý odchádzal z Viedne do Budapešti. Trasa viedla cez most 
nad Dunajom na rakúske Primoravie. Potom po veľkom drevenom 
moste, týčiacom sa v ohybe rieky Morava, vlak prešiel na územie 
Uhorska. 

Prvou zastávkou bola Uhorská Ves (dnes Záhorská Ves).  
V tom čase bola táto dedina centrom obchodných kontak-
tov s rakúskym územím. Tadiaľto prechádzali trhovci zo 

Záhoria na viedenské zeleninové trhy a tamojší cukrovar zásoboval 
viedenské domácnosti a výrobcov cukrovinkových a pekárenských 
výrobkov kvalitným cukrom, vyrobeným z cukrovej repy, dopestova-
nej na Záhorí. Ďalšou zástavkou bol Pressburg, po maďarsky Pozso-
ny, dnešná Bratislava. Twain tu vystúpil z vlaku a poprechádzal sa 
po zadymenom peróne, plnom hemžiacich sa ľudí. Jednou z ďalších 
zastávok expresu bola aj Galanta. 

O návšteve vzácneho amerického hosťa v Rakúsko-Uhorsku na 
konci 19. storočia existuje niekoľko správ. Sám autor o ceste napísal 
zopár článkov. Pre naše rozprávanie je však rozhodujúci prameň, 
ktorým je článok (rozhovor s Twainom) od neznámeho autora, uverej-
nený v budapeštianskom denníku Pesti Napló dňa 24. marca 1899 
pod názvom: Mark Twainel Galántától Budapestig, čo v preklade 

Milan Augustín

PO STOPÁCH
MARKA TWAINA
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kmene Sawkov a Foxov, indiánskych poľnohospodárov pestujúcich 
obilie, fazuľu, dyne a tekvice. Americkí osadníci, podporovaní ar-
mádou, obsadili túto bohatú zem aj so zasadenou úrodou a tak sa 
začala jedna z mnohých indiánskych vojen, ktorú viedol náčelník 
Čierny Sokol.

Twainov vlak smeroval späť po prúde Dunaja do Budapešti  
a spisovateľ bol očarený nielen samotným veľtokom, ale aj krásnou 
panorámou Vyšehradu a gracióznou panorámou nového súmestia 
Budína a Pešti so siluetou Budínskeho hradu a podhradia. Na Kele-
ti, teda Východnej stanici, vzácneho pasažiera privítal dav ľudí, kto-
rý chcel velikána americkej literatúry vidieť na vlastné oči. Článok  
o Markovi Twainovi, uverejnený nasledujúci deň po jeho príchode 
do Budapešti z pera neznámeho autora, vzbudil svojím zasväteným 
obsahom záujem o spisovateľa a jeho život.

Neznámy autor článku v budínskom Pešti Napló dokázal priniesť 
čitateľom zaujímavý, obsažný a pútavý rozhovor, ktorý predstavuje 
Marka Twaina ako priateľského, sympatického a veľmi láskavého 
človeka, originálneho výzorom i vystupovaním, ale na druhej strane 
i smutného a chvíľkami až pochmúrneho. Napriek nepriazni osudu 
pri nezdaroch v podnikaní, bol Twain tvorcom nezabudnuteľných 
kníh o osudoch amerických chlapcov z brehov Mississippi, príbehov, 
v ktorých vystupuje teta Sally, smutný černoch Tom, zlý Indián Joe  
a široká plejáda postavičiek, žijúcich pri americkom veľtoku v druhej 
polovici 19. storočia.

Keď Mark Twain uvidel tok Dunaja a zákutia rieky Váh,  
v hrkote kolies uháňajúceho vlaku počul plynutie času  
a vzdialene sa mu pripomenul pomalý prúd Mississippi, 

nad ktorým sa vznášali tóny amerického džezu v extatickom kvílivom 
rytme. Cigánska kapela z perónu v Nových Zámkoch bola európskym 
ekvivalentom černošských džezových súborov. Spomínaný mladý, 
pre nás neznámy novinár, ktorý pristúpil do vlaku v Galante, kladúc 
Twainovi otázky, robil možno svoj prvý veľký novinársky rozhovor  
a bol akýmsi zrkadlovým obrazom kedysi rovnako mladého Samuela 
Langhorna Clemensa, vtedy ešte lodivoda, ktorý meral hĺbku vody  
v rieke a hlasno ju oznamoval na lodný mostík volaním: marktwain! 
Táto miera, tak často lodníkmi opakovaná, sa stala spisovateľovým 
pseudonymom.  

Po odchode z Budapešti cestoval Twain opäť naprieč južným 
Slovenskom do Viedne, kde ho so cťou prijal cisár František Jozef. 
O jedenásť rokov neskôr spisovateľa vľúdne prijala už navždy ame-
rická zem. Nebo nad jeho hrobom vraj osvietila Haylleova kométa... 
Pri svojej ďalšej ceste do USA som sa vybral autom z New Yorku do 
mesta Elmira, aby som k hrobu spisovateľa položil slovenský výtla-
čok jeho knihy Dobrodružstvá Toma Sawyera. O niečo neskôr som si 
splnil svoj detský sen a plavil som sa niekoľko dní parníkom po nád-
herných úsekoch rieky Mississippi. Škoda len, že lodníci tam dnes už 
nemerajú hĺbku vody s volaním marktwain...

znamená: S Markom Twainom od Galanty po Budapešť. Americká 
bádateľka maďarského pôvodu Anna B. Katonová uverejnila v roku 
1992 anglický preklad tohto rozhovoru s Twainom v Hungarian Stu-
dies Review. 

Neznámy mladý budapeštiansky novinár (zrejme elév) bol prvým 
uhorským žurnalistom, ktorý sa so slávnym americkým spisovateľom 
stretol. Na stanici v Galante nastúpil do vlaku smerujúceho do Bu-
dapešti, vyhľadal v ňom Twaina a počas cesty s ním urobil rozhovor. 
Z článku sa dozvedáme, že spisovateľa objavil v služobnom kupé 
sprievodcu, kde sedel v belasom kúdole dymu z fajky. Na kolenách 
mal v tom čase obľúbený viedenský denník Neue Freie Presse a cez 
okno pozoroval ubiehajúcu juhoslovenskú krajinu. Pekná „pani Twa-
inová“, oblečená v čiernych šatách, živo vnímala dianie okolo seba. 
Manželka Olivia Lampton Clemensová, nazývaná Livy, hrala doslo-
va osudovú rolu v živote spisovateľa. V tom čase bola jeho životnou 
družkou už takmer tri desaťročia. Ďalej v článku nasleduje zmienka 
o ich dvoch dcérach, ktoré novinár opisuje ako pekné mladé slečny. 
Dievčatá hrali na skrátenie chvíle karty. 

Súčasťou opisu cesty naprieč južným Slovenskom je aj krát-
ka epizóda zo stanice v Nových Zámkoch. Na peróne vyhrá-
vala cigánska kapela. Keď Mark Twain začul tóny hudby, 

ihneď otvoril okno a cez svoj cviker pozoroval ako cigánski muzikanti 
veselo hrajú Rákocziho paráden marš. Twain vtedy mladému no-
vinárovi povedal: „Toto musí byť šťastná krajina, keď jej ľudia žijú  
v neustálej veselosti.“ Americká literárna historička Anna B. Ka-
tonová komentovala tieto Twainove slová tým, že vďaka zážitku s 
cigánskou kapelou v Nových Zámkoch podľahol ilúzii o exotickom  
a radostnom živote vo vtedajšom Uhorsku. Skutočný stav vecí bol 
však pre Slovákov a iné národy v uhorskom kráľovstve úplne iný. 
Slovenskosť sa udržala len na dedinách, lazoch a na okrajoch miest. 
Ako hovoria dobové policajné správy „v Horných Uhrách, teda na Fel-
vidéku, existovalo asi 120 panslávskych rodín tvrdohlavo udržiavajú-
cich slovenský...“ 

Twain sa zadumane díval na sútok Váhu a Dunaja, v krajine, 
ktorá mu vraj vzdialene pripomínala horný tok Missisippi, tam, kde 
sa do nej vlieva rýchly prúd Rock River. Kedysi tam žili indiánske 

O autorovi

Milan Augustín, rodák z Banskej Štavnice (nar. 21. 8. 
1947), žije v Bratislave. Po strednej škole pracoval ako 
banský technik, po vyštudovaní vedy o umení a estetiky 
na Univerzite Komenského sa stal historikom umenia. 
Pôsobil pri reštaurovaní a rekonštrukcii kultúrnych pa-
miatok. Venoval sa problematike etnogenézy Slovanov 
a geopolitickým súvislostiam osídľovania nášho územia 
v počiatkoch kresťanstva. Do literatúry vstúpil knihou 
Cesty medených bohov (1992), odvtedy mu vyšlo dvad-
sať kníh. Minulý rok vydal rozsiahly cestopis Omyl pána 
Heyerdahla o svojej ceste na Tahiti inšpirovanej M. R. 
Štefánikom, Paulom Gauginom a Thorom Heyerdahlom. 
Okrem aktívneho cestovateľstva a spisovateľstva sa 
venuje aj výtvarníctvu. Pracuje v Národnom osvetovom 
centre.
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VÝBEROVÉ KONANIE

Starosta Mestskej časti Bratislava-Ružinov, Mierová 
21, 827 05 Bratislava vyhlasuje v zmysle zákona  
č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme 
výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa 
príspevkovej organizácie mestskej časti Bratislava-
Ružinov, Ružinovského športového klubu.

Kvalifikačné predpoklady:
vysokoškolské resp. úplné stredoškolské • 
vzdelanie (pedagóg, manažer)
prax min. 6 rokov • 
riadiace a organizačné schopnosti • 

 
Požiadavky: 

práca s mládežou• 
bezúhonnosť• 
komunikatívnosť• 
práca s počítačom • 

 
Prihlášky doložené osobným dotazníkom,  
aktuálnym odpisom z registra trestov, profesijným 
životopisom, dokladmi o vzdelaní a praxi treba 
podať do 14.06.2009 na adresu Miestny úrad m.č. 
Bratislava-Ružinov, Mierová 21, 827 05 Bratislava.

Ing. Slavomír Drozd
starosta

Tak, ako každý rok, ani  
tento nebol výnimkou. V dňoch 
od 20. do 22. mája sa pred 
miestnym úradom v popolud-
ňajších hodinách zhromaž-

ďovali Ružinovčania. Dôvod  
bolo Muškátové leto 2009.   
V priebehu troch dní si Ru-
žinovčania vyzdvihli takmer  
16 600 kusov koreňov muš-

kátov a letničiek. Pre kvety, 
ktoré majú slúžiť na skráš-
lenie ružinovských balkónov  
si prišlo okolo 1 700 Ruži-
novčanov. Zásoby sa minuli.  

Kvety dostali aj niektoré naše 
predškolské a školské zariade-
nia. 

(red)
Foto: Miro SABOVĆÍK

Muškátové leto prilákalo Ružinovčanov
O muškáty prejavili záujem väčšinou ženy.

Záujem bol eminentný.

Objavili sa však i muži...

Kvety rozdávali zamestnanci referátu životného prostredia.
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Do redakcie Ružinovské 
ECHO nám prišiel otvorený list 
od ružinovských aktivistiov pô-
sobiacich v lokalitách Trávniky 
a Ostredky adresovaný staros-
tovi Ružinova Slavomírovi Droz-
dovi. Jeho obsahom je žiadosť 
o sprístupnenie parkoviska pri 
križovatke Tomášikova – Ruži-
novská pre verejnosť. List pub-
likujeme: 

„Hlavné mesto Slovenskej 
republiky Bratislava uzatvorilo 
dňa 20. 7. 2005 Zmluvu o náj-
me pozemku č. 08-83-0773-
05-00. Účelom nájmu podľa 
článku I, ods. 3.1 Zmluvy bolo 
zriadenie zariadenia stave-
niska a vybudovanie inžinier-
skych sietí na pozemkoch s 
parcelným  číslom 1566/41, 
15666/52, 15662/6 – počas 
realizácie stavby Bratislavská 
univerzita práva – Rekonštruk-
cia OBNV II, Bratislava-Ružinov, 
Tomášikova 20. Po ukončení 
výstavby sa parkovisko na po-
zemku 15662/6, k.ú. Ružinov 
opäť začalo využívať na svoj pô-
vodný účel. Avšak pre verejnosť  
je neprístupné od zimných me-
siacov roku 2007, keď na jeho 
vstupe boli namontované zá-
vory.  Širokej verejnosti kedysi 
verejné parkovisko chýba z na-
sledujúcich dôvodov:

V najbližšom okolí nie je voľ-• 
né parkovacie miesto také 
potrebné pri návšteve pošty, 
daňového úradu, cintorína  
a iných inštitúcií. 
Blízky ružinovský Dom kultú-• 
ry má nedostatok parkova-
cích kapacít a autá stoja aj 
na trávnikoch.
Podľa urbanistickej štúdie • 
má Ružinov nedostatok par-
kovacích miest a chýba mu 
približne 6 500 parkovacích 
miest. Pritom toto parkovisko 
býva často poloprázdne.
V apríli tohto roku začal pla-• 
tiť nový cestný zákon, ktorý 
sprísňuje podmienky parko-
vania a postihy za jeho po-
rušovanie. Autá v najbližšom 
okolí nemajú kde parkovať 
a často stoja na chodníkoch 
alebo na tráve.
Vzhľadom na to, že dôvod 

nájmu už dávno zanikol a vzhľa-
dom na uvedené dôvody Vás 
žiadame, aby ste sa zasadili  
o vypovedanie nájomnej zmluvy 
na parkovisko a jeho sprístupne-
nie širokej verejnosti. Využívať by 
ho mohli aj návštevníci Bratislav-
skej univerzity práva tak, ako 
doposiaľ. Upozorňujeme Vás, že 
v súčasnosti je parkovisko využí-
vané v rozpore so zmluvou. (člá-
nok I, ods. 3.2, Zmluvy)

Ing.  Peter Žatko v.r.
Ing. Peter Tomovič v.r.

Ing. Peter Illéš v.r.

REAKCIA:
Na úvod by som chcel vyzdvih-
núť občiansky postoj niektorých 
obyvateľov mestskej časti za 
ich snahu a čas, ktorý venujú  
v presadzovaní občiansky a ve-
rejnoprospešných cieľov. Ohľad-
ne uvedeného parkoviska sme 
diskutovali už viackrát. Pôvodne 
chcel investor na parkovisku do-
stavať ďalšie objekty slúžiace 
súkromnej vysokej škole prá-
va. Malo ísť o dve fakulty, štu-
dentský internát a bytový dom. 
Ako starosta som bol ochotný  
o tomto zámere diskutovať,  
v prípade že by investor – teda 
vlastník budovy školy práva – 
vložil minimálne 1 milión eur do 
kompletnej revitalizácie a re-
konštrukcie parku pred vysokou 
školou. Napokon však pozemky 
vo vlastníctve hlavného mesta 
na tento účel magistrát nepre-
dal a zo zámeru zišlo. Mestská 
časť rešpetkovala rozhodnutie 
magistrátu. Čo sa týka zábran 
na parkovisku – situáciu preve-
rím a budem vplývať na to, aby 
parkovisko určené pre ružinov-
skú verejnosť jej aj slúžilo, po-
kiaľ nie je v nájomnej zmluve 
medzi magistrátom a školou 
uvedené inak. 

Ing. Slavomír DROZD
starosta Ružinova

Reagujem na váš článok  
z časopisu Ružinovské ECHO, 
č.5 Eden park bude čoskoro 
dokončený. Uvádzate v ňom  ne-
patrné  sťažnosti obyvateľov su-
sednej Borie, ktorá bola výstav-
bou určite zasiahnutá. Škoda, že 
nepíšete aj o nás ,obyvateľoch 
Prešovskej 4, teda z druhej stra-
ny Eden parku. Náš dom tu na 
rozdiel od Borie, ktorej výstavba 
nás tiež obmedzovala a ruši-
la, stojí zapustený do zariadení 
staveniska. Ráno o šiestej cez 
víkendy bežne zbíjačkuje bager 
na päte nášho domu. Zaujíma-
vé je, že cez víkendy úrad ve-
rejného zdravotníctva nemôže 
preveriť hladinu hluku a otrasy. 
Aj nedávno sa valil so strašným 
hlukom biely oblak prachu so zá-
sobníka na omietkové hmoty (na 
fotografii)  Zadný vchod nám za-
blokovali kopcami hliny a tá bola 
odstránená až po kontaktovaní 
poslanca Ivana Boháča, ktorý sa 
tu bol aj pozrieť. Po sťažnosti na 
stavebný úrad (SÚ), že naša prí-
stupová cesta je iba vrstva bah-
na, lebo zo stavby nateká voda  
k nám a autá pracovníkov na 
stavbe vynášajú na ňu bahno, 
tam naviezli kamene. Z dru-
hej strany nášho domu  začala 
zvláštnu rekonštrukciu svojho 
okolia aj BVS, tak jeden deň ba-

ger pracoval úplne pod oknami 
domu z oboch strán. To, čo pre-
žívame, je peklo a keďže v štúdii 
Śtrkoveckého jazera  je nakres-
lený ešte jeden dom medzi nami 
a cestou, dotyčná firma plánuje 
naše staveniskové peklo predlžiť 
o pár rokov. O takej drobnosti, 
akou je arogantné parkovanie 
desiatok áut robotníkov každo-
denne prichádzajúcich na stavbu 
pracovať, nemožnosť  sa niekedy 
dostať po chodníku do blízkeho 
obchodu, o tom nehovoriac. My 
sme však len pôvodní obyčaj-
ní obyvatelia Ružinova, ktorých 
nezastupuje žiaden bohatý in-
vestor. Suseda skonštatovala, 
že už zostáva len odsťahovať sa. 
Pracuje doma a už je z toho hlu-
ku a prachu chorá. Prvé týždne 
sme prostredníctvom SÚ riešili 
aj takú drobnosť, aby celú noc 
nesvietili  silné reflektory na že-
riavoch, lebo v našich spálňach 
sa dá v noci čítať. Zrušili nám 
noc. Stala sa aj príhoda, keď pri 
silnom poryve vetra, kedy rozký-
vaný náklad tesne minul stenu 
nášho domu, aspoň poučila zod-
povedných, odvtedy pri vetre že-
riavy stáli. Jasné, že aj obyvatelia 
Borie majú hluk a prach,  ale sú 
aspoň kus vzdialení od stavby, 
my žijeme priamo na stavbe  
a nik sa nás na nič nepýtal.

 Monika Matyšková
Prešovská 46

REAKCIA:
Informatívny článok o výstavby 
Eden parku písal redaktor Ruži-
novského ECHA Juraj Handzo. 
Oslovil obyvateľov susedného 
domu Boria, ako na nich vplýva 
výstavba Eden parku. V rámci 
svojej práce teda dal priestor 
aj „druhej strane“ a nie len in-
vestorovi. Samozrejme, mohol 
osloviť obyvateľov aj Vášho 
domu. Ako náhradu teraz pub-
likujeme v plnom rozsahu Vašu 
reakciu aj s fotografiou, aby si 
čitateľ vytvoril kompletný ob-
raz o danej výstavbe. Na záver 
pripomíname, že Vaše podne-
ty na hluk a prašnosť by mali 
smerovať na stavebný úrad, ale 
predovšetkým na regionálny 
úrad verejného zdravotníctva, 
aby hlučnosť a prašnosť pre-
meral. Ohľadne možnej ďalšej 
výstavby medzi Vašim domom 
a Eden parkom nedostal do-
siaľ stavebný úrad Ružinova 
od investora žiadosť o začatie 

územného konania. Je to teda 
vo fáze zámeru, ktorý nemusí 
byť v konečnom dôsledku zrea-
lizovaný. Viac informácií o tom 
nemáme. Dodávame, že povo-
lenie na výstavbu Eden parku 
bolo vydané pred nástupom  
Ing. S. Drozda do funkcie ruži-
novského starostu. 

Mgr. Maroš SMOLEC
editor, Ružinovské ECHO

Nedávno som si bol na miest-
nom úrade vyzdvihnúť voličský 
preukaz do volieb do Európske-
ho parlamentu. Do budovy úradu 
som sa pobral s „malou dušič-
kou“. Obával som sa, či tam nej-
dem zbytočne – či prídem v deň, 
keď budú úradné hodiny a budo-
va úradu bude vôbec otvorená. 
V minulosti sa mi to už niekoľ-
kokrát stalo. Bol som príjemne 
prekvapený. Situácia sa zmeni-
la. Zistil som, že na ružinovskom 
úrade sa úraduje denne. Tiež ma 
prekvapilo, že niektoré pracovis-
ká sú vysunuté pred vrátnicu. 
Mesačník Ružinovské ECHO sa  
v poslednom období tiež zmenil 
k lepšiemu. Obsahom, formátom 
aj grafickou úpravou. Dovolím si 
navrhnúť isté riešenia: v každom 
čísle by mal byť uverejnený aktu-
álny program ustanovizní Domu 
kultúry Ružinov a spoločenské-
ho domu Nivy, program TV Ru-
žinov a pravidelná rubrika pre 
seniorov. 
Na záver chcem upozorniť, že 
neprajníci starostu rozširujú 
informácie, že je zodpovedný 
za výstavbu na mieste Darnice, 
devastáciu obchodného domu 
Ružinov a likvidáciu Jadranu. 
Treba v mesačníku jasne a jed-
noznačne uviesť, že v čase, keď 
sa pripravovala a schvaľovala 
realizácia týchto akcií, nebol 
ešte starostom Ružinova, a zve-
rejniť mená zodpovedných ko-
munálnych politikov. 

Doc. Ing. Alexander Hass, CSc.
Šalviova 54

REAKCIA:
Mesačné programy kultúrnych 
ustanovizní uverejňujeme. 
Žiaľ, niekedy z dôvodu plate-
nej inzercie neostane na ne 
miesto. Mesačný program TV 
Ružinov nemôžeme uverejňo-
vať, lebo program sa pripravuje 
na týždeň vopred – nie na celý 
mesiac. Ohľadne informácií 
pre seniorov – tieto publikuje-
me v rámci pravidelných rubrík 
Zo života Ružinova. Ďakujeme 
za pochvalu. 

Mgr. Maroš SMOLEC
editor, Ružinovské ECHO

Ad: Eden park

Ad: Ružinovské ECHO

Ad: Parkovisko Tomášikova
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Intenzívna diskusia o vysokých cenách potravín na Slovensku nabrala na obrátkach po tom, čo sa začalo húfne chodiť 
za nákupmi lacnejších potravín aj iného spotrebného tovaru k našim susedom. Kým občania už v minulom roku upo-
zorňovali, že u nás sú potraviny podstatne drahšie ako v okolitých štátoch, obchodníkom to neprekážalo a držali sa 
filozofie, že treba predávať za toľko, koľko je občan  ochotný zaplatiť. Keď kupujúci povedal dosť, idem nakúpiť inde, 
zneisteli aj obchodníci a súčasne začali tlačiť na vládu, aby znížila DPH.

S p o t r e b i t e ľ  v e ľ a k r á t  n e d o k á ž e  z  o b a l u  t o v a r u  u r č i ť  i d e n t i t u  v ý r o b c u
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Vraj to je hlavný dôvod vy-
sokých cien, a preto strácajú 
zákazníkov. Je úplne jasné, že 
obchodníkom ide len o zisk  
s jediným rozdielom – či ten zisk 
je úmerný alebo premrštený vo 
vzťahu k poľnohospodárom a vý-
robcom potravín. Začiatkom mi-
nulého roka bola cena pšenice, 
mlieka, olejnín, zrnín skutočne 
extrémne vysoká, pretože klesli 
celosvetové zásoby týchto komo-
dít na najnižšiu možnú mieru za 
posledných 60 rokov. Tento stav 
spôsobila najmä nízka úroda a ex-
trémne sucho v mnohých produ-
centských štátoch sveta. Okrem 
toho ceny pohonných látok sa vy-
šplhali na maximálne hodnoty. Z 
týchto dôvodov sa aj u nás zvýšili 
ceny potravín. Už vtedy zaznievali 
hlasy, či ceny potravín sa skutoč-
ne museli zvýšiť až do takej mie-
ry, že sa začali stávať problémom 
pre občanov, ktorí museli siahnuť 
oveľa hlbšie do vreciek. Obchod-
níci pritom tvrdili, že ich ceny sú 
úmerné zvýšeniu poľnohospo-
dárskych komodít. No čísla, fakty 
hovoria niečo iné...

Nerovnosť na trhu
Nuž, ale ako to už býva, nie 

každý rok je zlý a rok 2008 bol 
skutočne výnimočný. Urodilo sa 
dostatok pšenice, zvýšili sa kvó-
ty na mlieko, výnimočné boli aj 
úrody olejnín. Ceny potravín sa 
však u nás neznížili tak, ako ceny 
poľnohospodárskych komodít. 
Napríklad priemerná nákupná 
cena mlieka (1,5-percentného) 
vo februári 2008 bola 11,56 
Sk, vo februári 2009 už len 
6,62 Sk – teda rozdiel bol 4,94 
Sk. Ale priemerná cena mlieka  
v obchode bola vo februári 2008 
22,65 Sk, v tom istom mesia-

ci v roku 2009 to bolo 21 Sk, 
teda rozdiel len 1,65 Sk (Pozn. 
redakcie: Ceny uvádzame ešte  
v slovenských korunách, pretože 
niektoré z nich pochádzajú ešte  
z roku 2008). Cena pšenice sa 
znížila v priemere až o 50 %, 
ale priemerná cena chleba sa 
dokonca zvýšila asi o 5 %. Rov-
nako je to aj s olejninami. Prie-
merná cena slnečnice sa znížila  
o 38 % v porovnaní s minulým 
rokom, priemerná cena oleja sa 
zvýšila o 13 %. Index spotrebiteľ-
ských cien podľa Štatistického 
úradu SR za prvé dva mesiace 
tohto roka dosiahol index 101, 
kým index cien výrobcov 95,6 
a index poľnohospodárskych 
výrobkov 74. Tieto čísla uka-
zujú, že niečo u nás s cenami 
potravín nie je v poriadku. Zistiť 
ceny, za ktoré obchodníci na-
kupujú od výrobcov, je takmer 
nemožné, pretože výrobcovia 
majú zákaz zverejniť tieto infor-
mácie, obchodníci zahmlievajú 
výšku obchodnej marže, preto-
že dodávateľ im musí platiť za 
reklamu, za zľavy, za bonusy 
a podobne. Vytvorila sa nerov-
nosť na trhu. Situácia v poľno-
hospodárstve je u nás kritická, 
mnohé potravinárske podniky 
skrachovali, mnohé predávajú 
svoje výrobky pod výrobné nákla-
dy, ale obchodné siete výrazným 
tempom zvyšujú svoje obraty  
a investujú do budovania nových 
predajní po celom Slovensku.  
A my toleruje tzv. zmluvný vzťah 
založený na strachu slabšieho 
a arogancii silnejšieho. Vplyvom 
ekonomickej sily reťazcov sa  
u nás konkurencia medzi výrob-
cami potravín a spotrebiteľom 
vytratila a podmienky určujú tí, 
čo vlastnia obchodné siete. Túto 

nepriaznivú skutočnosť sme 
analyzovali s poslancom NR SR 
Ivanom Vargom od začiatku roka 
2009 a dospeli sme k záveru, 
že na trhu potravín je nevyhnut-
né limitovať obchodnú maržu, 
zoptimalizovať podmienky pre 
dodávateľov a obmedziť privát-
ne označenia. Preto sme pri-
pravili novelu zákona 18/1996 
Z. z. o cenách a novelu zákona 
152/1995 Z. z. o potravinách. 
Zdravá konkurencia totiž vyža-
duje určitý stupeň regulácie ob-
chodných podmienok zákonmi. 
Inak dochádza k presadzovaniu 
záujmov silnejších, a tým vzniká 
monopolizácia, na ktorú je aj an-
timonopolná legislatíva krátka. 

Stupeň regulácie
Návrh novely o cenách urču-

je maximálnu výšku obchodnej 
marže do 20 % pre maloobchod-
né prevádzky s ročným obratom 
vyšším ako 50 miliónov eur. Tým 
sa zabezpečí, že v prípade zníže-
nia nákupnej ceny potraviny od 
výrobcu sa zníži jej cena aj na 
pultoch. Motivácia obchodníkov 
na tvrdé znižovanie nákupných 
cien potravín od výrobcov bude 
menšia, pretože z nižšej nákup-
nej ceny by sa obchodníkom vyra-
túval nižší zisk. Rovnováhu však 
bude regulovať trh. Okrem toho 
by obchodníci mali mať záujem 
znížiť percento plnení za reklamu, 
bonusy a ďalšie poplatky uve-
dené v novele, lebo tie sa budú 
odpočítavať od nákupnej ceny vý-
robku pred stanovením obchod-
nej marže. Obchodné siete síce 
tvrdia, že zabezpečujú nízky rast 
cien potravín. Je to však na úkor 
rentability výrobcov, čo mnohých 
už zlikvidovalo. Nízke ceny niekto-
rých výrobkov obchodné siete 
dosahujú aj za cenu zníženia 
kvality potravín, nižšej gramáže 
alebo objemu. Spotrebiteľ často 
ani netuší, že za tú istú cenu na-
kupuje čoraz menej kvalitné po-
traviny. Obchodníci sa bránia, že 
presadenie takejto novely môže 
spôsobiť nerovnosť na trhu, ale 
chcem zdôrazniť, že tá nerovnosť 
na trhu tu už je. Preto sme prišli  
s iniciatívou regulovať nie ceny, 
ale obchodné podmienky, vytvo-
riť spravodlivejšie prostredie pre 
všetky články obchodného reťaz-
ca. Napokon, nie je to nič prelo-
mové alebo krok späť, ako kričia 

obchodníci, veď touto problema-
tikou sa už roky zaoberá európ-
ska komisia a jej apel je prakticky 
identický s našou poslaneckou 
iniciatívou. 

Identita výrobcu
Cieľom novely zákona  

o potravinách je zabezpečiť, aby 
spotrebiteľ mal možnosť vybrať 
si výrobok aj podľa výrobcu.  
V obchodných sieťach sa totiž čo-
raz viac výrobkov objavuje ozna-
čených len obchodným menom 
alebo značkou a výrobca buď nie 
je uvedený, alebo ho spotrebiteľ 
voľným okom neprečíta. Takto sa 
stráca identita výrobcu a spotre-
biteľ nemá možnosť vybrať si vý-
robok od výrobcu, ktorému dôve-
ruje a ktorého výrobky si obľúbil. 
Obidve novely prešli do druhého 
čítania a budú v programe roko-
vania na júnovej schôdzi Národ-
nej rady Slovenskej republiky. Ak 
budú schválené, určite prispejú  
k regulácii prostredia trhu, ktoré 
je nezdravé a neférové aj vo vzťa-
hu ku konečnému spotrebiteľovi. 

Zdenka KRAMPLOVÁ
poslankyňa NR SR

Mnohé obaly výrobkov sú označené len obchodným menom alebo značkou.

POTREBUJETE PORADIŤ
SO SPOTREBITEĽSKÝM 

PROBLÉMOM?

Miestny úrad BRATISLAVA-
RUŽINOV v spolupráci so 
ZDRUŽENÍM OBČIANSKEJ 
SEBAOBRANY aj v tomto 
roku pokračuje v poskyto-
vaní bezplatného poraden-
stva Ružinovčanom z oblasti 
spotrebiteľských problémov. 
Po radu pre uplatnenie re-
klamácie chybného výrobku 
alebo nekvalitnej služby si 
môžete prísť k odborníkom  
z oblasti ochrany spotrebi-
teľa. Prvá tohoročná spot-
rebiteľská poradňa bude  
24. júna 2009 od 15 - 16.30 
hod. v hoteli PTK Echo (učeb-
ňa na l. poschodí), Prešov-
ská 37 (časť Starý Ružinov). 
Tí, ktorí nemôžu prísť osob-
ne, majú možnosť poslať 
svoj problém elektronickou 
formou (ruzinov@ruzinov.sk) 
alebo listom (vhodiť ho je 
možné do schránky s označe-
ním Spotrebiteľská poradňa 
vo vchode Miestneho úradu).
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Cisárovná v našom meste

Spoza kulís
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Jeden z najznámejších slo-
venských spisovateľov opäť otvá-
ra čitateľom vo svojej najnovšej 
knihe Samochod srdca dvere 
do tvorivej majstrovskej dielne, 
z ktorej tentoraz vyšli okrem 
prevahy poviedok a niekoľkých 
básní aj viaceré jeho intímne za-
myslenia o súčasnosti, obzretia 
sa do minulosti i pohľady do ne-
konečnej budúcnosti. Napríklad: 

„...Najprv Boh zastaví roz-
pínanie Vesmíru a nariadi jeho 
zmenšovanie. Tým pádom sa 
opačným smerom pohne aj 
čas. Všetko, čo sa dovtedy stalo  
a pominulo či zaniklo, sa zopa-
kuje v opačnom poradí. Naprí-
klad všetko, čo žilo a zomrelo, 

bude putovať od svojej smrti  
k narodeniu, splodeniu... Aj ľud-
ské dejiny sa odohrajú naopak. 
Ako keby filmár Boh pustil film 
Vesmíru opačne, od konca... Nuž 
a ako si predstavujem život več-
ný? Bude to vari nekonečné opa-
kovanie toho istého vesmírneho 
príbehu. Keď sa Vesmír zmenší 
a zmrští, scvrkne do ničoty, ni-
čoho, opäť nastane Veľký tresk, 
Vesmír sa začne rozpínať a všet-
ko sa zopakuje znova... Večný 
kolobeh vzniku a zániku. Jeden 
takýto cyklus pre Boha je možno 
kratší ako mihnutie oka. A takto 
sa to bude opakovať donekoneč-
na. Takže, priatelia, ešte sa tu 
veľa ráz stretneme. Dovidenia!  

(P. S: Musíme len dúfať, že Vše-
mohúci nezastaví tento kolotoč, 
že nezakáže ďalší Veľký tresk  
a nespácha samovraždu.)“  Au-
tor je v textoch napísaných typic-
kým jarošovským štýlom schop-
ný nielen reflexie spoločenského 
diania okolo seba, ale aj hlbokej 
sebareflexie a, ako vidieť, so 
štipkou humoru sa nebojí za-
myslieť sa aj nad témami, ktoré 
určite nie sú každodenné. Stojí 
za to pripomenúť, že kniha Sa-
mochod srdca je od jeho debuto-
vej zbierky poviedok Popoludnie 
na terase (1963) už tridsiatym 
publikovaným knižným dielom 
majstra Petra Jaroša.  

(rkh)

Profesorka Pőtzl-Malíková 
(nar. 1935), Slovenka žijúca  
v Mníchove, v úvode knihy Brati-
slavský hrad za Márie Terézie pri-
bližuje najstaršie dejiny Bratislav-
ského hradu v ranom slovanskom 
období (ostali po ňom základy 
baziliky z 9. storočia na Hradnom 
vrchu). Prestavba v 12. storočí 
priniesla nový hradný palác, ktorý 
sa v stredoveku stal sídlom mno-
hých panovníkov. Po premenách 
hradu v renesančnom a baroko-
vom období prichádza na scénu 
Mária Terézia, ktorú v Bratislave 
korunovali za uhorskú kráľovnú. 
Bratislavský hrad, ktorému dala 
prednosť pred hradom v Budíne, 
sa stal jej jedinou rezidenciou 
v Uhorsku a v období mieru mu 
venovala patričnú pozornosť. 
Kráľovské sídlo sa dočkalo aj pre-

stavby pred dôležitým krajinským 
snemom v roku 1764. „Až okolo 
roku 1760 poverila panovníčka 
svojho obľúbeného architekta  
N. Pacassiho veľkou „terezián-
skou“ prestavbou. Pokračoval 
v nej F. A. Hillebrandt, architekt 
Uhorskej kráľovskej komory,  
a to potom, čo Mária Terézia urči-
la Bratislavský hrad za sídlo svo-
jej milovanej dcéry arcikňažnej 
Márie Kristíny a jej manžela knie-
žaťa Alebrta Sasko-Tešínskeho, 
miestodržiteľa Uhorska. V tom 
čase bývala na Hrade veľmi čas-
to súkromne, hľadala tu počas 
namáhavej spoluvlády s Jozefom 
II. oddych a útechu u tých členov 
svojej rodiny, ktorí jej boli po smrti 
manžela najbližší.“

Ako ďalej uvádza autorka: 
„Kapitoly o Márii Terézii a jej 

pobytoch na Bratislavskom 
hrade sú radené podľa časovej 

postupnosti udalostí, ale záro-
veň tvoria aj významové celky. 
Pomerne veľa priestoru zaberá 
náčrt všeobecnej historickej 
situácie, ktorá podľa môjho 
názoru tvorí nevyhnutný rámec 
pre pochopenie konkrétnych 
udalostí. Pasáže týkajúce sa 
súkromného života alebo osob-
ných vzťahov v cisárskej rodine 
majú čitateľa zaviesť do zákuli-
sia oficiálnych dejín a pomôcť 
mu vytvoriť si plastický obraz  
o vtedajšej dobe a Márii  
Terézii. Až pri práci na pub-
likácii mi začalo byť jasné,  
ako málo sa práve o tomto 
úseku v histórii Bratislavského  
hradu vie.“ Kniha môže pri-
spieť k tomu, že budeme vedieť 
viac.

(rkh)

Nazretie za oponu či divadel-
né kulisy bolo, aj navždy zostane, 
zaujímavé a vzrušujúce. Nech už 
by sa zvedavec díval z jednej ale-
bo aj druhej strany. Herecký svet 
má svoje imaginárne čaro, ktoré 
mnohokrát nevyprchá ani rok-
mi, ba možno povedať, časom 
neraz získava na svojej príťažli-
vosti. Zvlášť, ak ide o jedinečné 
osobnosti, ktoré už nie sú medzi 
nami.

Stále vitálny a dobrou pamä-
ťou obdarený herec a recitátor 
Juraj Sarvaš, ktorý strávil na ja-
visku Slovenského národného 
divadla úctyhodných tridsaťpäť 
rokov, predtým päť sezón vo zvo-
lenskom Divadle J.G.Tajovského, 
si znova zaspomínal. Na žiadosť 
mnohých čitateľov, ktorí mali 
možnosť prečítať si jeho knihu 
Spoza kulís (l996), sa po vyše 
desaťročí pustil do písania ďal-

ších spomienok. Výsledkom je 
druhý diel s rovnakým názvom, 
čiže Spoza kulís II. Rozdiel je 
však nielen vo vizuálnej podobe 
oboch vydaní. Kým prvá knižka 
bola v skromnom brožovanom 
obale, obsahujúca iba stručné 
spomienky autora na svoje ume-
lecké začiatky a nezabudnuteľ-
nú generáciu hercov, s ktorými 
sa stretával na javisku či pred 
kamerou, druhý diel je výrazne 
elegantnejší svojím dizajnom, 
viazaný a tlačený na kriedovom 
papieri s farebnými dobovými 
fotografiami, ale aj obsažnejší 
najmä v informáciách o ďalšie 
Sarvašove aktivity. Knihu od-
štartoval päticou zakladateľov 
slovenského profesionálneho 
herectva, medzi ktorých právom 
patrí predovšetkým Ján Borodáč, 
jeho manželka Oľga, za slobod-
na Országhová, Andrej Bagar, 

Gašpar Arbet i Hana Meličková. 
No nevynechal ani predstaviteľa 
postavy baču v jedinečnom Bieli-
kovom filme Varúj! Jozefa Kella. 
Nasledujú spomienky na obľúbe-
ného Ondreja Jariabka, verného 
účinkujúceho na javisku SND až 
do posledného dňa jeho života. 
S týmito sa čitateľ stretol už na 
stránkach I. dielu knihy Spoza 
kulís, podobne ako s Martinom 
Gregorom, Máriou Prechov-
skou, Františkom Dibarborom, 
Mikuklášom Hubom, Viliamom 
Záborským, Ctiborom Filčíkom, 
Ivanom Mistríkom či režisérom 
Jozefom Palkom. V novej knihe 
pribudla kapitola o vynikajúcom 
režisérovi a čiastočne aj hercovi 
Paľovi Bielikovi, keďže postavu 
Jánošíka v rovnomennom filme 
nielen hral, ale po rokoch aj reží-
roval. Nevynechal osobnosti ako 
Štefan Figura, obaja Durdíkov-

ci, Eva Poláková, Ivan Rajniak, 
Gustáv Valach, Július Pántik  
a režisér Pavol Haspra. Sarvaš 
svoju obrovskú výhodu – poznal 
týchto ľudí zblízka – bezo zvyšku 
využil. Priblížil ich čitateľovi nie 
chladným štatistickým či encyk-
lopedickým spôsobom, ako by 
to urobil nezainteresovaný pisa-
teľ. Veď s mnohými sa súkrom-
ne stretával a priatelil, dôverne 
poznal ich slabôstky a možno aj 
akési tie poklesky. 

Už na pohľad reprezentačná 
kniha spomienok tohto neúnav-
ného propagátora slovenskej 
poézie i najväčších duchovných 
osobností tohto národa, od ber-
nolákovcov, štúrovcov cez Hviez-
doslava až po Rúfusa, isto poteší 
všetkých čitateľov, ktorí si doká-
žu vážiť pretrvávajúce hodnoty 
umelecké i ľudské.

Anna SLÁVIKOVÁ
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Ružinov má víziu územia okolo jazera
SME | 4.5.2009 | 16; Bratislava | Dagmar Gurová

V návrhu zmien územného plánu v okolí Štrkoveckého jaze-
ra ružinovskí poslanci schválili zmeniť päť lokalít na parky 
a zeleň. 

Skvelý herec, ktorý nebol iba Prašivec

Poznámka: Redakcia Ružinovského ECHA si vyhradzuje právo krátiť prevzaté príspevky.

RUŽINOV. Ružinov žiada mesto 
o trinásť zmien v územnom 
pláne. Návrh zmien, ktoré vy-
plývajú z urbanistickej štúdie 
Štrkovecké jazero, schválili 
ružinovskí poslanci na posled-
nom zastupiteľstve. O štúdii 
hovorili už trikrát, teraz bol pod-
ľa nich zoznam kompletný.

Cieľom je ochrániť pred ďal-
šou výstavbou zelené plochy 
a zachovať okolie jazera ako 
oddychovú zónu.

Predtým poslanci kritizovali, 
že niektoré zmeny boli v pro-
spech investorov. Z pôvodných 
14 navrhovaných úprav nako-
niec vypadla zmena funkcie po-
zemku na križovatke Ružinov-
ská - Bajkalská, kde chce stavať 
Penta. Skorší návrh by tam 
umožnil až 70 percent bytov, 
územný plán teraz povoľuje len 
30 percent. Poslanci si vyžiada-
li, aby sa v tomto nemenil.

Blízko pozemku Penty je Zim-
ný štadión Vladimíra Dzurillu.

V jeho susedstve sa diskutu-
je o výstavbe športového centra 
s plavárňou. Poslanec Valentín 
Mikuš (Občiansky klub) navrhol 
starostovi Slavomírovi Drozdovi 
(Smer) rokovať s Pentou o roz-
šírení funkcie šport, rekreácia 
aj na jej pozemok. „Možnosť 
vytvoriť športoviská by tak bola 
až po Bajkalskú.“ Drozd reago-
val, že s investorom o tom bude 
hovoriť.

Hovorca Penty Martin Danko 
už pred časom povedal, že sú 
otvorení rokovaniam, aby pro-
jekt nepôsobil rušivo.

Parky by mali ostať
Poslanci chceli zmenu na 

dvoch parkoviskách - pri Bielej la-
buti a pred bratislavským župným 
úradom. Pôvodne navrhovaná 
funkcia by tam umožnila výškovú 
výstavbu. Zmenili ju preto na lo-
kálnu občiansku vybavenosť. Na 
parky a verejnú zeleň navrhuje 
Ružinov zmeniť päť lokalít.

Pred výstavbou by sa malo 
chrániť aj Štrkovecké jazero  
a jazero Rohlík. Na funkciu šport 
a rekreácia by sa okrem dvoch 
ďalších mohla zmeniť aj časť, 
na ktorej je športový komplex 
mestskej organizácie STARZ.

Drozd potvrdil, že na ďalšom 
zastupiteľstve by sa už mali za-
oberať aj štúdiou Ružinovská 
- východ, ktorú tiež dala urobiť 
mestská časť. Riešiť má hlavne 
dopravu a podobu ružinovské-
ho bulváru.

O tom, ktoré zo zmien sa  
v územnom pláne objavia, roz-
hodnú mestskí poslanci. „Väč-
šinu z týchto zmien a doplnkov 
sme už na magistrát poslali,“ 
povedal Drozd. Mesto vtedy 
žiadalo, aby ich podporili urba-
nistickou štúdiou.

Andrej Papp z miestneho 
úradu hovorí, že proces, ktorý 
musí na meste prebehnúť pred 
zmenou územného plánu, by 
za najlepších podmienok mo-
hol trvať do konca roka.

Budúcnosť prístavu
Poslanci odsúhlasili aj vyhod-

notenie pripomienok k štúdii 
Vlčie hrdlo. Papp povedal, že 
štúdia, ktorú dal urobiť súk-
romný investor, mala overiť 
možnosť rezervovať územie 
medzi Dunajom a Slovnaftom 
na vytvorenie prístavu. Umožnil 
by vytesniť dopravné funkcie  
zo zimného prístavu.

Existuje viac názorov, ako by 
malo riešenie prístavov vyzerať. 
Zapojiť sa plánuje aj Ružinov, 
chce dať vypracovať vlastnú 
štúdiu.

Z návrhu zmien – Parky  
a zeleň: Komárnická, Sabinov-
ská - Haburská, okolie jazera 
Rohlík, Sedmokrásková - Šal-
viová, park pri Stropkovskej.

- Šport a rekreácia: Ruži-
novská - Bajkalská (pre pla-
váreň), komplex STARZ-u na 
Drieňovej, športový komplex 
na Nevädzovej.

SME | 2.5.2009 | 10; Kultúra | Oliver Rehák

Július Vašek patril do generácie hercov s nezameniteľným preja-
vom. Dostával najmä negatívne a vedľajšie postavy, ale takmer 
vždy dokázal výrazne prispieť k tomu, aby sa na ten film nezabudlo. 

typovo najviac predurčený. Viac 
si ich však už Július Vašek ne-
zahrá. Ďalší z našich výrazných 
hercov–klasikov včera zomrel vo 
veku 82 rokov „po dlhej a ťaž-
kej chorobe“, ako informovala 
hovorkyňa divadla Nová scéna 
Ľuba Zednikovičová.

Ponuky na filmovanie od-
mietal už dlhšie. Žil utiahnutým 
životom v jednoizbovom byte na 
bratislavských Ostredkoch. Ne-
stretával sa ani s kolegami: „Pre-
čo? „Načo aj? Už sme si povedali 
všetko. Najlepších priateľov som 
mal Krivosudského, Polónyiho  
a Müllera, ktorý už však nežije. 
Zasiahlo ma množstvo rán. Už 
sa nemám prečo smiať,“ povedal 
zatrpknutý herec v roku 2005 
denníku 24 hodín. Na sklonku 
života mal problémy s očami aj  
s osteoporózou, no najťažšie nie-
sol náhlu smrť o generáciu mlad-
šej manželky Aleny. Potom už len 
sedel doma, kde ho navštevova-
la jedna z dvoch dcér, ktorá sa 
oňho starala. „Čítam detektívky 
a pozerám televíziu, na ktorú 
však nemám dobrý názor. Celá 
kultúra je v prdeli,“ tvrdil. V brati-
slavskej Novej scéne, kde strávil 
väčšinu života, začal dominovať 
muzikál, čo pozoroval s nevôľou. 
Ešte viac sa ho však dotkla výpo-
veď, ktorú v tomto divadle spolu 
s kamarátom Ivanom Krivosud-

ským dostali na vrchole kariéry 
od Ľuba Romana, údajne pre 
osobné nedorozumenia. Kedysi 
to bolo inak. Patril medzi najob-
sadzovanejších.

Rodák z Nových Zámkov, 
ktorý vyštudoval herectvo na 
bratislavskom konzervatóriu, de-
butoval v roku 1954 v adaptácii 
románu Františka Hečka Dreve-
ná dedina. Potom už šiel z filmu 
do filmu. Celkovo ich nakrútil 
vyše päťdesiat, o čom dnes jeho 
mladí kolegovia môžu len snívať. 
Objavil sa v mnohých legendár-
nych slovenských aj českých 
filmoch ako napríklad Kapitán 
Dabač (1959), Romance pro 
křídlovku (1966) či Pacho, hyb-
ský zbojník (1975). Martin Hollý 
mu zveril postavu Prašivca, ktorá 
ho azda najviac preslávila. Filmy 
Medená veža (1970) a Orlie pier-
ko (1971) sú veľkým hereckým 
galapredstavením nielen vďaka 
Štefanovi Kvietikovi, Ivanovi Raj-
niakovi, Ivanovi Mistríkovi či Vla-
dovi Müllerovi. Práve začiatkom 
70. rokov prežíval Július Vašek 
najsilnejšie obdobie. Nezabud-
nuteľný je aj jeho výkon v posta-
ve Pančuchu v ďalšej adaptácii 
románu Františka Hečka: „Čer-
vené víno by bolo bez neho len 
jablkový mušt,“ napísal výstižne 
jeden z čitateľov v našej interne-
tovej diskusii.

BRATISLAVA. Známi ho volali 
Ďuso, pre televíznych divákov bol 
najmä Prašivcom. Túto postavu 
mu dvakrát zveril režisér Martin 

Hollý v kultových filmoch Mede-
ná veža a Orlie pierko. Bola zá-
porná, rovnako ako väčšina jeho 
ostatných postáv, ku ktorým bol 

Kto zľavil, predal
S-reality | 11.5.2009 | CENY, 24 | Martin Lazík

Ponukové ceny bratislavských bytov v apríli opäť poklesli. Oproti 
marcu predávajúci zľavili o jedno až päť percent, v závislosti od 
lokality a počtu izieb. Niektorí predávajúci napokon zľavili z pô-
vodnej ceny natoľko, že byt aj predali. 

Najväčší medzimesačný pokles ponukových cien bytov štatis-
tiky zaznamenali pri garsónkach v druhom Bratislavskom okre-
se (Ružinov, Vrakuňa, Podunajské Biskupice). Naopak, ceny  
v inzerátoch nemenili majitelia najmenších bytov v Novom Meste, 
Rači a vo Vajnoroch.Viac ako o štyri percentá v apríli oproti mar-
cu poklesli ceny garsónok v Starom Meste a jednoizbových bytov 
v druhom a treťom Bratislavskom okrese. Za ostatný polrok sa 
v hlavnom meste najviac znížili ceny jednoizbových bytov (okolo 
desať percent).

Veľmi mierne, zvyčajne niekoľko eur na štvorcový meter, začali 
v niektorých lokalitách hlavného mesta klesať aj ceny rodinných 
domov. V prímestských satelitných mestečkách v okrese Malac-
ky a Senec sa zatiaľ mierne zdražuje, v Pezinskom okrese ceny 
rodinných domov medzimesačne poklesli o viac ako 20 eur (vyše 
600 korún) na štvorcový meter. O niekoľko eur za štvorcový meter 
narástli ceny pozemkov v okolí Bratislavy, na čom sa zrejme pod-
písala ponuka developerov, ktorí začali odpredávať časti pozem-
kov vybavených inžinierskymi sieťami.

Ponuky na predaj bytov sa stále hromadia. No realitný trh sa 
celkom nezastavil. Niektorí predávajúci napokon zľavili z pôvod-
nej ceny natoľko, že byt aj predali.

Opätovný návrat kupujúcich na trh si netreba zamieňať s pred-
zvesťou budúceho rastu cien. Krehká cenová rovnováha, ktorá 
sa pomaly začína na trhu ukazovať, môže vydržať len pri vytriez-
vených očakávaniach. Tak ako rast cien nemohol pokračovať do-
nekonečna, ani stagnujúci trh a pokles cien nebude pokračovať 
až na nulu.
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Správy z podsvetia

Bratislavské Noviny | 30.4.2009 |
BRATISLAVA, 07; bn | mm

NA GALVANIHO ULICI úradovala falošná 
bankovka. V pobočke jednej z bánk chcel 
35-ročný muž zaplatiť faktúru bankovkou  
v hodnote 200 eur.
Pracovníčka banky však zistila, že bankov-
ka je falošná a muža preto predviedli na 
oddelenie, kde musel vysvetľovať, ako sa  
k nej dostal. Dvesto eur skončilo na expertí-
ze, muža po vypočutí prepustili.

NA TRÁVNIKOCH zadržali špeciálne poli-
cajné jednotky medzinárodne hľadaného 
zločinca - tridsaťsedemročného Lászlóa V., 
ktorý bol v Maďarsku jedným z najhľadanej-
ších zločincov. Od roku 2006 naňho vydali 
niekoľko zatykačov, najmä za lúpežné pre-
padnutia.
Od roku 2006 bol na úteku a jednou z verzií 
bolo, že sa skrýva aj na Slovensku, kde mu 
malo pomáhať tunajšie podsvetie. Na jeho 
chytení spolupracovali aj tzv. „lovci ľudí“  
z Maďarska a zo Slovenska.

Okradol čašníčku  - Neznámy ozbrojenec 
prepadol bar na Košickej ulici. Najprv si ob-
jednal nápoj, no potom pristúpil k čašníčke  
a vyhrážaním sa so zbraňou ukradol asi  
4-tisíc € (120-tisíc Sk). Lupič ju následne 
zamkol v jednej miestnosti baru a ušiel na ne-
známe miesto. Muž mal asi 25 rokov. Policajti  
po ňom pátrajú.

PRI ZLATÝCH PIESKOCH jazdil uprostred 
noci 27-ročný muž. Na tom by teoreticky ne-
bolo nič zlé, keby nemal zákaz viesť motoro-
vé vozidlá.

Packa: Drogová scéna
sa vyzbrojila

SME | 12.5.2009 | 04; Spravodajstvo | 
sita

Podsvetie na obchod s drogami nosí zbrane, 
policajti chcú robiť poriadky BRATISLAVA. 
Drogová zločinecká scéna sa vyzbrojuje, polí-
cia na to zareaguje sprísnením kontroly zbra-
ní a ľudí, čo sa okolo nich pohybujú. „Niekto 
to tam musel doniesť, niekde to museli ulo-
žiť, niekde to možno môžu použiť,“ vysvetlil 
policajný prezident Ján Packa.

Za prvé štyri mesiace tohto roka policajti pri 
protidrogových zásahoch zadržali desať zbra-
ní – toľko, čo za celý rok 2008, rok predtým 
ich bolo päť.

V marci na zásahu v Petržalke našli okrem 
drog aj sedem krátkych guľových zbraní, dva 
tlmiče, laserový zameriavač, 2 600 nábojov,  
v apríli v bratislavskom Ružinove okrem hero-
ínu a pervitínu našli pri domovej prehliadke 
samopal, dva zásobníky a 30 nábojov. Poli-
cajný viceprezident Michal Kopčik vyzbrojo-
vanie vysvetľuje aj ekonomickou krízou.

„Aj u nich je kríza, každý sa snaží chrániť to-
var alebo zabezpečiť svoje územie proti ďal-
ším predajcom,“ povedal a spresnil, že pri 

väčších množstvách drog ide o veľa peňazí  
a pre zločincov nie je jednoduché ich získať  
a nakúpiť za ne drogy.

Drogoví díleri sa podľa Packu noseniu zbraní 
doteraz vyhýbali, keďže to pri zadržaní zvy-
šuje trest.

Výbuch plynu

TV JOJ | 6.5.2009 | Prvé správy, 17:00, | 
Drahu Dobrovicsová

Moderátorka: Hana Gallová

Moderátorka:
V jednom zo sociálnych bytov pri Komárne 
sa dnes ráno krátko pred pol šiestou ozval 
obrovský výbuch. Nahromadený plyn, ktorý 
pravdepodobne unikal z plynového sporáku 
spôsobil ťažké popáleniny 2 ženám a 14-roč-
nému chlapcovi. Bližšie informácie má Dra-
hu Dobrovicsová.

Redaktor:
V byte na prízemí bol v čase výbuchu 14 ročný 
Tomáš, jeho mama Rozália a teta Gabriela. 
Ráno si podľa susedov zrejme chceli uvariť 
v kanvici vodu. Škrtnutie zápalkou sa stalo 
osudným. Tlaková vlna vyrazila okno bytu do 
10-metrovej vzdialenosti. Popálený chlapec 
a ženy s plačom utekali na chodbu. Tu im po-
máhali susedia, ktorí ich ochladzovali vodou 
a hasili oheň v byte všetkým, čo im prišlo pod 
ruku. Matka leží v komárňanskej nemocnici  
s rozsiahlymi popáleninami 1. stupňa, Tomá-
ša a jeho tetu s ťažkými popáleninami pre-
viezli do ružinovskej nemocnici v Bratislave.

Obžalovaný chcel dievča (17) 
obesiť!

Nový čas | 13.5.2009 | 10; Bratislava | 
Vladimír Donner

Prokurátor v kauze znásilnenia v Pentagóne:

RUŽINOV - V kauze tri týždne znásilňované-
ho dievčaťa (17) vo vrakunskej bytovke Pen-
tagón vychádzajú najavo ďalšie otrasné sku-
točnosti. Prokurátor Jozef Krátky povedal, že 
obžalovaný Milan I. (32) svoju obeť nielen 
brutálne znásilňoval, týral, ale dokonca sa ju 
pokúsil obesiť. Dokazuje to ryha na jej krku.

Dodal, že počas dlhoročnej praxe sa s ta-
kýmto brutálnym prípadom nestretol. Na po-
jednávaní na súde vypovedala Anna K. (29), 
družka brata obžalovaného. „Bývali sme  
v ubytovni na Zlatých pieskoch. Milan k nám 
prišiel s tým dievčaťom. Ona brala piko-per-
vitín. Milan jej hovoril, aby zatelefonovala do-
mov. Správal sa k nej normálne,“ povedala 
Anna K. Okrem tejto svedkyne, ktorú pred-
viedli z väznice, mali vypovedať ďalší traja 
svedkovia. Pretože neprišli, sudca na nich 
vydá zatykač.

Prokurátor chce pre obžalovaného 15-ročný 
trest. Podľa obžaloby Milan I. dievčinu pred 
rokom na autobusovej zastávke v Ružinove 
zdrapil za vlasy, naložil ju do auta a odviezol 
do vrakunskej bytovky Pentagón.

Poznámka: Redakcia Ružinovského ECHA si vyhradzuje právo krátiť prevzaté príspevky.

Ružinovskí jubilanti
Do redakcie Ružinovského ECHA nám 
predstavitelia Slovenského zväzu proti-
fašistických bojovníkov, základnej orga-
nizácie 46, pôsobiacej v našej mestskej 
časti Ružinov, zaslali zoznam ich čle-
nov, ktorí v tomto roku dosiahnu svoje 
jubileá. V mene starostu mestskej časti 
Ružinov Slavomíra Drozda a v mene re-
dakcie mesačníka Ružinvoské ECHO im 
prajeme veľa zdravia a dlhého života.

Január
Čáp Václav, 7.1.1925 (84 rokov) 
Majoroš Ondrej, 5.1.1922 (87 rokov)
Tučková Katarína, 17.1.1922 (87 rokov)
Hanisko Eugen, 22.1.1934 (75 rokov)

Marec
Hrubšová Mária, 12.3.1926 (82 rokov)

Apríl 
Rajec František, 12.4.1912 (97 rokov)
Mikloško Jozef, 27.4.1927 (82 rokov)

Máj
Čabranská Anna, 9.5.1913 (96 rokov)

Jún 
Reháková Angela, 20.6.1926 (83 rokov)
Škripeňová Mária, 16.6.1915 (94 rokov)
Opatovská Františka, 22.6.1923 (86 ro-
kov)

Júl
Kubíková Anna, 22.7.1927 (82 rokov)
Babčan Július, 29.7.1923 (86 rokov)

August
Lúčanová Klára, 23.8.1920 (89 rokov)

Poisťovňa podporuje prevenciu
Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) 
v roku 2008 zaznamenala zvýšený záu-
jem poistencov o preventívne prehliad-
ky u gynekológov, urológov a stoma-
tológov.  Poisťovňa pripisuje prevencii 
veľký význam a preventívne prehliadky 
uhrádza nad rámec pravidelných platieb 
za poskytnutú zdravotnú starostlivosť. 
Vynakladá na podporu prevencie znač-
né finančné prostriedky, ročne viac ako 
26,7 mil. €.  Keďže v súčasnosti patrí 
k najčastejším onkologickým ochore-
niam rakovina krčka maternice a rako-
vina hrubého čreva a konečníka,  VšZP 
uhrádza vyšetrenia, ktoré môžu odhaliť 
tieto ochorenia včas. Poistenkám uhrá-
dza v rámci nadštandardnej preventív-
nej starostlivosti cytologické vyšetrenie 
krčka maternice pri každej preventívnej 
prehliadke u gynekológa a všetkým do-
spelým poistencom test na okultné kr-
vácanie raz ročne. Všetci poistenci majú  
zadarmo aj očkovanie proti chrípke a 
tretiu dávku očkovacej vakcíny proti he-
patitíde B.

(red)
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TIKY Z POLITIKY 
l Politika nemá žiadne pravidlá.
l Odchod z politiky je ťažší ako odchod zo 

života.
l Ani politická kaša sa neje taká horúca, 

aká sa uvarí.  
l Muziku tvrdí basa, politiku by mala tiež.

VIVAT POLITIKA 
Voličské výsledky na mape Slovenska 

nám pripomínali vojnu „Sever proti Juhu“. 
Šťastie, že voľby skončili a „Sever“ uznal, že 
potrebuje „Juh“. „Juh“ priznal, akoby už len 
žil bez „Severu!“ A tak žijú v láske a porozu-
mení až do ďalších volieb. 

KRÍZA
Čo to na mňa z kúta zíza?
Vari je to už tá kríza?
Celým svetom ona straší,
nejeden sa od nej plaší.
Slovač, vezmi rozum do hrsti,
prútenou metlou ju vykrsti.

ANEKDOTY Z POLITIKY
- Viete koľko treba poslancov na to aby bola 
NR SR uznášaniaschopná?
- Stačia dvaja. Rafaj všetkých podpíše a Ra-
dišová za všetkých zahlasuje.

- Aký je rozdiel medzi dobrým a zlým politi-
kom?
- Dobrý politik tiež pácha zlé veci, ale ne-
rád. 



Z prepychovej limuzíny vystúpi poslanec, voj-
de do reštaurácie a pýta sa čašníka:
- Máte nealkoholické pivo?
- Máme.
- Desiatku, či dvanástku?



- Prečo reality show vymizli z TV obrazo-
viek? 
- Nahradila ich krutá reality show samotného 
života v kríze.



- Aký je rozdiel medzi ministrom a exminis-
trom?
- Minister pije po dúškoch a exminister si už 
môže dovoliť piť na ex…



Paradox: Meno najbohatšieho človeka na 
svete už vieme. Ale ktorý človek na svete je 
najchudobnejší, o tom sme sa nikdy nikde 
nedozvedeli.



Poslanci sa rozprávajú:
- Akého máte psa?
- Žiadneho. Už sme sebestační, štekáme si 
sami.

Spomienky politika:
- Keď som sa narodil, bol som pekný a múd-
ry. Ale potom ma v pôrodnici vymenili. 



Archeológovia našli nad vchodom do jasky-
ne prvotnopospolného človeka nápis: „Nech 
žije otrokárske zriadenie - svetlá budúcnosť 
celého ľudstva!“

NA ŠĽAKTRAFENIE
l U politika vypĺňa ústna dutina celú hlavu.
l Ak sa človek nemá zle, to ešte nezname-

ná, že sa má dobre. 


- Čoskoro budeme vyrábať najviac áut na 
obyvateľa. Načo nám bude toľko áut? 
- No, hádam nepôjdete pre podporu peši! 

- Mali sme sa lepšie predtým, alebo teraz? 
- Áno. 

Predvolebná otázka:
- Povedz mi čo čítaš a ja ti poviem kto si.

- Povedz mi koho volíš a ja ti poviem čo si.
- Musia sa aj politici očkovať proti tetanu? 
- Radšej proti besnote! 

V politike trójskeho koňa nahradí hravo somár. 

- Kto zapríčinil krízu? 
- Indiáni. Lebo nedokázali hneď na začiatku 
zlikvidovať privandrovalcov z Európy. 



- Dávaj pozor na svoju chrbticu!
- Pri športe?
- Nie, pri politike.   



My sme v kríze už 20 rokov. Konečne nás 
Západ dobehol.  



Ryba od hlavy a politik od huby smrdí.    


Niektorí urobili revolúciu sami proti sebe.


Aj v krízových časoch sa niečo vyrába. Na 
Slovensku napríklad - problémy.   



V politike trójskeho koňa nahradí hravo somár. 


- Prečo je taký opar nad Tatrami? 
- To sa zo Slovenska vyparuje demokracia. 



Zaujímalo by ma, koho asi volili v prezident-
ských voľbách Ivan Gašparovič a Iveta Radi-
čová…



Aký je rozdiel medzi WC a naším parlamentom?
Žiadny. Zvuk počuješ a obsah uniká.
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Výrok: 
H. Bret
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T Celá finálová séria bola až do 
posledného zápasu napínavá, 
raz boli na koni Ružinovčania, 
inokedy Martinčania.

Nakoniec však boli úspeš-
nejší Ružinovčania. „Cesta za 
tohtoročným titulom bola dosť 
ťažká tento rok, zo začiatku ligy 
to vôbec nevyzeralo tak, že bu-
deme takí úspešní, pretože sa 
dosť omladil kolektív a mali sme 
problém aj so zostavou. V tabuľ-
ke to vyzeralo dosť biedne, boli 
sme okolo piateho a šiesteho 
miesta, ale nakoniec sa nám po-
darilo dostať až do toho play of,“ 
zhodnotil sezónu pre TV Ružinov 
hrajúci tréner RBK Hockey Ruži-
nov Martin Vanay.

Pred začiatkom sezóny boli 
teda očakávania Ružinovčanov 
nižšie, ako byť víťazom extraligy. 
„Zobrali sme desať nových hrá-

čov, ktorí ešte nikdy nezískali titul 
a nemali skúsenosti s extraligou. 
Chceli sme sa aspoň dostať do 
play off a pokúsiť sa zabojovať  
o medaily. Že sa podaril titul, to 
je len plus,“ prezradil predse-
zónové ambície Dušan Danko, 
hráč RBK Hockey Ružinov.

Napínavé finále
Vo finálovej sérii s Martinom 

sa odohralo až päť zápasov.  
V štvrtom finálovom zápase sa 
Ružinovčanom podarilo odvrá-
tiť mečbal a za stavu 2:2 tak 
celá séria vyvrcholila v Martine 
piatym zápasom, ktorý bol prvý  
v jeho histórii. „Martin sa posilnil, 
mali tam dosť hokejistov a mali 
veľmi dobré mužstvo. Na nás si 
veľmi verili a chceli konečne zís-
kať titul. Tá séria bola dosť dlhá 
a náročná, už sme prehrávali na 

zápasy 2:1 a štvrtý zápas sme 
museli určite vyhrať, aby sa séria 
presunula ešte do Martina a tam 
sa rozhodlo. Našťastie sa chalani 
zmobilizovali a ten štvrtý zápas 
sme s prehľadom vyhrali,“ kon-
štatoval Martin Vanay. Za dlhú  
a náročnú pokladajú tohtoročnú 
finálovú sezónu aj hráči. „No, bola 
asi najnapínavejšia za posledné 
roky, čo sme s nimi hrali. Je to 
náš častý finálový súper. Majú na 
nás smolu, vždy s nami prehrajú, 
ešte s nami nikdy nevyhrali,“ po-
vedal Dušan Danko.

Ciele do budúcej sezóny 
jasné 

V nastávajúcom ročníku ho-
kejbalovej ligy by chceli majstri 
z Ružinova titul obhájiť. Uve-

domujú si však, že to nebude 
jednoduché. Uvedomuje si to aj 
Martin Vanay. „No, nebude to 
také ľahké. Dúfam, že hlavne 
tí mladí hráči si uvedomia, že 
to nie je len tak, že treba teraz 
oveľa viac trénovať a snažiť sa, 
ale, samozrejme, chceli by sme 
opäť získať titul.“ Zopakovať 
tohtoročný majstrovský úspech 
by chcel aj Dušan Danko.  
„Aby nás nebolelo brucho na bu-
dúci rok, tak nechceme možno 
teraz nahlas povedať, že to chce-
me zopakovať. Treba mať skrom-
né ciele, dobre hrať, dostať sa 
do play off a potom od zápasu  
k zápasu postupovať ďalej a skú-
siť zopakovať tento úspech.“

Po dvoch rokoch sa teda 
opäť dostal Ružinov na trón  
slovenského hokejbalu a mi-
nimálne rok na ňom bude  
figurovať. Potom sa snáď hrá-
čom podarí úspech z tohto roční-
ka hokejbalovaj ligy zopakovať.

Katarína KOSTKOVÁ
Foto: autor článku

V Areáli hier Radosť Štrkovec 
sa každé ráno stretnú prihlá-
sení účastníci denného tábora 
už ráno od 7,30 hod. Následne 
na to sa deťom začína bohatý 
program zameraný na športové, 
pohybové a zábavné aktivity. 

Budú športovať
V areáloch Ružinovského 

športového klubu (Areál netradič-
ných športov, Areál hier Radosť 
Štrkovec) sa podľa záujmu deti 
oboznámia so športmi, ako sú 
hokejbal, futbal, tenis, korčuľo-
vanie na kolieskových korčuliach, 
stolný tenis alebo plážový futbal 
či volejbal. Deti budú mať, samo-
zrejme, zabezpečenú stravu – vo 
forme obeda – a celodenný pitný 
režim. Celkový program denné-
ho tábora RŠK sa prispôsobuje 

„tým najdôležitejším“ – teda de-
ťom. Ako povedala manažérka 
RŠK Bc. Kristína Kövešová: „Deti 
majú v prvom rade prázdniny  
a tak je naším najdôležitejším po-
slaním pomôcť rodičom, ktorí sú 
pracovne vyťažení, a postarať sa 
o to, aby ich deti zažili aj napriek 
tomu nezabudnuteľné prázdni-
ny. Kladieme veľký dôraz na to, 
aby sme každému z nich vyčari-
li úsmev na tvári a postarali sa  
o veľa nezabudnuteľných zážit-
kov, veď majú prázdniny, a tak 
si ich treba plnohodnotne užiť –  
a prečo nie športom a zábavou. 
Takáto forma trávenia voľného 
času je deťom doslova šitá na 
mieru. Myslím si, že je veľmi dô-
ležité, aby si deti svoje prázdniny 
užili ako sa patrí a nie pred tele-
vízorom či počítačom. Denné tá-

bory sme začali organizovať ako 
pomoc všetkým rodičom, ktorí 
musia byť v práci a tak sa nemôžu 
svojim ratolestiam venovať.“ 

Budú aj výlety
RŠK má pre deti pripravené 

aj výlety napríklad do zoologickej 
záhrady, jazdenie na koníkoch 
alebo pravidelné návštevy LK 
Delfín. Počas šiestich týždňových 
turnusov (od 1. 7. do 7. 8. 2009) 
je do 16.00 hod. zabezpečený 
odborný dohľad, samozrejme,  
s neustále dobrou náladou. RŠK 
ako príspevková organizácia 
MČ Ružinov organizuje denné 
tábory za prijateľné ceny. Po-
kiaľ aj vy patríte k tej väčšine 
ľudí, ktorá nemá počas celých 
letných prázdnin voľno a vaše 
školopovinné dieťa doma kričí, 

že sa nudí, alebo ho nechcete 
nechať sa len bezcieľne pofľa-
kovať, denné tábory sú ideálnym 
riešením. 

Prihlasovanie sa koná  
v Areáli netradičných športov 
(Pivonková ul., pri ZŠ Nevädzová 
2) u športového inštruktora od 
16.00 – do 20.00 hod.,v Areáli 
hier Radosť Štrkovec, alebo aj 
na internetovej stránke RŠK – 
www.ruzinovskysportovyklub.sk 
odkiaľ si ju stiahnete, vyplníte  
a pošlete na adresu: Ružinovský 
športový klub, Mierová 21, 827 
05 Bratislava. Informácie sú  
k dispozícií na spomínanej inter-
netovej stránke RŠK, alebo vám 
budú s radosťou poskytnuté na 
tel. číslach 02/48 284 503, 
0915 746 209.

(red)

RBK Hockey Ružinov majstrom Slovenska
Ružinovskí hokejbalisti sa v tomto ročníku hokejbalovej ligy umiestnili najlepšie ako sa dalo.  
Už po štrnásty krát sa stali sa majstrami Slovenska v tomto športe. Cesta za tohtoročným  titu-
lom však nebola jednoduchá.

Ružinovské športové prázdniny – denné tábory pre deti
Areál Radosť pri Štrkoveckom jazere opäť ožije počas letných prázdnin pod taktovkou Ružinovského športového klubu detským 
smiechom a radosťou. Ružinovský športový klub (RŠK) a MČ Ružinov totiž pripravili aj počas týchto letných prázdnin pre všetky deti 
vo veku od 6 do 15 rokov denné tábory.

Víťazný tím hokejbalistov - slávnostné fotografovanie.

Radosť “našich” Ružinovčanov.
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DESAŤ ROKOV MLÁDEŽNÍCKEHO FUTBALU
Najmladší futbalisti z futbalového klubu SDM Domino (narodení v roku 2002 a jeden v roku 2001) na Trnávke, pod 
vedením trénerov Mareka Olejku a Richarda Neumanna zaznamenali dva skvelé úspechy. Z dvoch medzinárodných 
turnajov priniesli zlato a striebro.

N a j m l a d š í  f u t b a l i s t i  S D M  D o m i n a  z a z n a m e n a l i  d v a  v e ľ k é  ú s p e c h y

Prvý turnaj sa konal v Ho-
líči za účasti zástupcov Českej 
republiky SK Líšeň Brno, RSM 
Hodonín-Šardice, FC Kyjov  
a Slovensko okrem nášho klubu 
zastupovali SFM Senec a MFC 
Viktória Holíč. Mužstvá boli roz-
delené do dvoch skupín, v kto-
rých sa hralo systémom každý  
s každým s trvaním zápasu 15 mi-
nút. Prví zo skupín postúpili pria-
mo do lepšej trojčlennej skupiny, 
mužstvá umiestnené na druhých 
miestach sa stretli v baráži, víťaz 
ktorej rovnako postúpil do lep-

šej skupiny. Ostatné mužstvá sa  
v ďalších bojoch stretli o celkové 
4. – 6. miesto. 

Víťaz turnaja
SDM Domino hralo v sku-

pine A s SFM Senec a FC Kyjov. 
V otváracom zápase turnaja sa 
naši chlapci stretli s rovesníkmi  
z SFM Senec, ktorých porazili 
5:3. Nad FC Kyjov zvíťazili 6:2. 
Výsledky družstvu zabezpečili 
postup do boja o medaily. V ňom 
v prvom zápase opäť chlapci 
porazili SFM Senec, tentoraz 

výsledkom 6:2. Posledný zápas 
na turnaji odohralo družstvo 
SDM Domina z SK Líšeň Brno 
a skončil nerozhodne 2:2. O ko-
nečnom poradí tak rozhodoval 
zápas medzi Brnom a Sencom. 
Keďže Senčania ho vyhrali,  
s vyšším počtom bodov sa chlap-
ci z SDM Domina stali víťazmi 
turnaja. Najlepším strelcom bol 
s jedenástimi gólmi Jakub Olej-
ka z nášho klubu. „V našom úto-
ku čarovala dvojica Jozef Juck  
a Jakub Olejka, hlavným pilierom 
obrany bol zas Timotej Pavlík,“ 

povedal tréner  družstva Marek 
Olejka. Podobný úspech toto 
družstvo dosiahlo aj na turnaji  
v Hodoníne. Tu v skupine porazili 
FC Kyjov 5:0 a Dunajskú Stredu 
2:1. Po týchto výsledkoch postú-
pili chlapci do semifinále. V se-
mifinále po dvoch zápasoch na 
predchádzajúcom turnaji v Holíči 
znova chlapci hrali s družstvom 
zo Senca. Tentoraz ho deklasova-
li pomerom 6:0. „Vo finále sme sa 
stretli s najlepším družstvom tur-
naja Lokomotíva Trnava. Zápas 
sa nám už tak nevydaril ako pred-
chádzajúce, ale prehra 0:4 nás 
až tak nemrzela. Zaslúžene sme 
totiž získali strieborné  medaily, 
keďže sme porazili obe mužstvá 
umiestnené na celkovom 3. a 4. 
mieste,“ uviedol tréner Marek 
Olejka. Úspech SDM Domina na 
turnaji bol korunovaný vyhláse-
ním Adama Neumanna za naj-
lepšieho brankára turnaja. 

Nábor mladých talentov
Tréneri SDM Domino radi 

privítajú chlapcov narodených  
v rokoch 2001, 2002, alebo 2003 
na ktoromkoľvek tréningu. Záu-
jemcovia môžu prísť vždy v piatok 
od 16.00 do 17.30 na futbalové ih-
risko na Trnávke na Okružnej ulici. 
Bližšie informácie rodičia i chlap-
ci nájdu na internetovej stránke 
www.sdmdomino.sk. Za desať 
rokov existencie sa podstatnou 
časťou činnosti SDM Domino 
stal mládežnícky futbalový klub, 
v ktorom pôsobí približne 250 
chlapcov v jedenástich druž-
stvách. V klube sa však venujú 
aj športovým aktivitám voľnoča-
sového charakteru.

(rp)

Šťastní výhercovia turnaja z ružinovkej Trnávky.



Dôvod cieľového mesta nám 
objasnil ružinovský starosta  
Slavomír Drozd. „Sú to naše 
partnerské mestá, minulý rok 
sme boli v Maďarsku v meste 
Tapolca, tento rok sme išli do 
Znojma a budúci rok nám nič 
iné neostáva, len ísť do Umagu 
v Chorvátsku.“

Z nezvyčajného cyklistického 
nápadu boli v Znojme nadše-
ní. „Nám sa to okamžite páčilo, 
vzhľadom na to, že sa stretáva-
me niekoľkokrát v roku nielen na 
oficiálnej rovine, ale už aj na tej 
súkromnej. Radi by sme aj my 
niečo takéto vymysleli smerom  
k vám do Ružinova, ale, bohu-
žiaľ, u nás na radnici nie sme 
vôbec cyklisti a túto cestu by 
sme určite nezvládli,“ povedal 
Jan Blažíček, zástupca starostu 
Znojma. 

Prvotná myšlienka na zor-
ganizovanie tejto cyklotúry sa 

však zrodila niekde inde. „Akcia 
vznikla spontánne v obchode 
Greenbike, starosta Ružinova sa 
k tejto myšlienke pridal, tak sme 
spojili obidve sily a zorganizovali 
to. Podujatia sa však mohlo zú-
častniť len 60 ľudí, kvôli tomu, 
že máme vybavené ubytovanie 
iba pre tento počet účastníkov. 
Ale záujem bol oveľa väčší,“ 
zhodnotil Laco Findl, organizátor 
cyklotúry.

Na čele Pepa
Hlavným ťahákom na celej 

trase bol sprievod cyklistu na vy-
sokom bicykli, Jozefa Zimovčáka 
z Moravy, medi priateľmi nazý-
vaného Pepa. Ten si aj napriek 
tomu, že mal celú cestu sťaženú 
práve netypickým veľkým bicyk-
lom, držal úžasné tempo a počas 
celej cesty bol na čele pelotónu. 
Pri prechádzaní mestami tento 
zaujímavý bicykel upútal niekto-

rých ľudí natoľko, že na cyklis-
tický pelotón mávali a kričali.  
Z úspešného absolvovania trate 
mal radosť aj samotný Jozef Zi-
movčák, ktorý sa na takomto ne-
zvyčajnom bicykli vozí úspešne 
už niekoľko rokov a absolvoval 
s ním veľa zahraničných sve-
toznámych túr. „Najviac sa teším 
z toho, že nám vyšlo počasie.  
A celá skupina bola výborná, 
bolo vidieť, že sú to praví cyklisti 
a mali tú výkonnosť, ktorá k tomu 
patrí. Aj keď trasa bola relatívne 
krátka, čistého času sme išli 
zhruba 6 hodín, ale bola veľmi 
príjemná. Ako zahájenie sezóny 
to bolo veľmi priaznivé.“ 

Úspešne v cieli
Počas celej cesty dosahovali 

cyklisti priemernú rýchlosť 20 až 
30 kilometrov za hodinu. Oko-
lo šiestej hodiny večer dorazil 
cyklistický pelotón úspešne do 
cieľa. Zo šesťdesiatich cyklistov, 
ktorí odštartovali z Ružinova, 
dorazili na námestie do Znojma 
takmer všetci. 

„Sám som prekvapený, ale 
prišla väčšina. Myslím si, že toto 
podujatie malo veľký úspech, 
ľudia sú spokojní, bol to dnes 
neskutočný zážitok a Pepa, náš 
hlavný sprievod podujatia, bol 
úžasný. A čo sa týka trate, aj tá 
bola krásna, videli sme srnky a 
zajace, no paráda. Budeme sa, 
samozrejme, snažiť, aby sa také-

to niečo podarilo opäť aj o rok,“ 
zhodnotil úspešnú cestu jeden 
z organizátorov, Miroslav Bílik. 
Slavomír Drozd má už niekoľko 
podobných cyklistických túr za 
sebou. Cestu do Znojma si po-
chvaľoval. „Išlo sa nám veľmi 
dobre. Krásne počasie, vietor 
od chrbta, dobrá partia a hlavne 
dobrá nálada. Bolo to perfekt-
né.“ 

Veľký výkon podal aj Dušan 
Hruška, ktorý sa do cieľa dostal 
doslova s vypätím posledných 
síl. „No konečne som v cieli, som 
šťastný. Ale sklamal som rodinu, 
všetci stavili na to, že neprídem. 
Deväťdesiaty prvý kilometer bol 
kritický, bolo tam také väčšie stú-
panie, myslel som, že umriem. 
Ale pred Znojmom som banoval, 
že som neumrel na tom deväťde-
siatom prvom kilometri. Ale veď 
robím niečo pre svoje zdravie, 
teda možno aj proti zdraviu.“ 

Napriek náročnému dlhému 
dňu dorazili teda všetci cyklisti 
šťastne do Znojma. Po najazde-
ných kilometroch si cyklisti do-
priali zaslúžené „vepřo, knedlo, 
zelo“, znojemské vínko a pravú 
moravskú zábavu. Zaujímavá 
cyklistická túra tak dopadla 
úspešne. Po vydarenom prvom 
ročníku organizátori dúfajú, že  
o rok sa niečo podobné zopakuje 
znova.

Katarína KOSTKOVÁ
Foto: Ružinovské ECHO
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Pepa v akcii.

Štartovalo sa spred ružinovského miestneho úradu.

RUŽINOV ZNOJMO GREENBIKE TOUR
Je sobota, 25. apríla, 9 hodín ráno. Spred ružinovského úradu  odštartovalo 60 cyklistov, ktorí sa vydali na zaujímavú 
zahraničnú  stošesťdesiatjeden  kilometrov  dlhú cyklistickú túru.  Jej trasa viedla cez Bratislavu – Vysokú pri Morave – 
Záhorskú Ves – Gajary – Moravský Svätý Ján – rakúsky Hohenau a Poysdorf, český Hevlín  a konečnou  zastávkou bolo 
Znojmo, partnerské mesto Ružinova. Pretože sa akcia vydarila, vraciame sa k nej krátkou reportážou. Fotoreportáž 
sme uverejnili už v minulom vydaní mesačníka Ružinovské ECHO.

P o d u j a t i e ,  k t o r é  s t á l e  r e z o n u j e  v  h l a v á c h  r u ž i n o v s k ý c h  c y k l i s t o v
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DOM KULTÚRY RUŽINOV
Ružinovská 28, Bratislava, tel.: 43 33 05 23

 

1. 6. pondelok 09. 00 h
 DETI A FILM - filmové dopoludnie pre deti k MDD, VS

 
1. 6. pondelok 14. 00 h

 DETSKY SVET  - zábavný program pre deti k MDD, AREÁL ŠTRKOVEC

4. 6. štvrtok 14. 00 h
 DISKOPÁRTY - zábavné popoludnie venované deťom, VS

 
8. 6. pondelok 19. 00 h

 RYBA V TROJKE – kriminálna komédia
 Réžia: P. Mikulík Hudba: B. Kostka

 Hrajú: J.Vajda, Z.Studenková, Z.Kocúriková a M.Královičová

10. 6. streda 13. 00 h
 DIALÓGY - protidrogové fórum pre žiakov ZŠ

10. 6. streda 18. 00 h
 HUDOBNÉ MATINÉ - záverečné predstavenie ZUŠ sv. Cecílie

10. 6. streda 19. 00 h
 TRETIA FARBA EVY

 - divadelné predstavenie, PREŠPORSKÉ DIVADLO
 

11. 6. štvrtok 17. 00 h
 RUŽINOVSKÁ TANČIAREŇ - zábavné tanečné stretnutie staršej a strednej generácie, VS

13. - 14. 6. sobota - nedeľa od 9.00 h 
 MEDZINÁRODNÁ VÝSTAVA MAČIEK

 
16. 6. utorok 17. 00 h

 SLÁVNOSTNÁ AKADÉMIA - Súkromné gymnázium Žitavská

17. 6. streda 17. 00 h
 SLÁVNOSTNÁ AKADÉMIA - 60. výročie založenia Stavebnej priemyselnej školy

18. 6. štvrtok 17. 00 h
 RUŽINOVSKÁ TANČIAREŇ - zábavné tanečné stretnutie staršej a strednej generácie, VS

19. 6. piatok 18. 00 h
 TANEČNÉ MATINÉ - Tanečná škola ATA

20. - 21. 6. sobota - nedeľa 16. 00 h
 TANEC PROTI DROGÁM - tanečné predstavenie tanečnej školy ELASTIC, VS

24. 6. streda 13. 00 h
 DIALÓGY - protidrogové fórum pre žiakov ZŠ

24. 6. streda 14. 00 h
 DETI A FILM - filmové dopoludnie pre deti, VS

25. 6. štvrtok 19. 00 h
 BLÚDENIE V TME  - hudobno spevácky večer nevidiacich umelcov Mariana Banga s manželkou Alexandrou

26. 6. piatok 17. 00 h
 RUŽINOVSKÁ TANČIAREŇ - zábavné tanečné stretnutie staršej a strednej generácie, VS

27. 6. sobota od 8. 00 h
 FESTIVAL DIABETES  - podujatie venované pacientom s ochorením diabetes

28. 6. nedeľa 18. 00 h
 TANEČNÉ MATINÉ  - tanečné predstavenie, TROPICAL

fax: ++ 421-2 / 433 32 246

riaditeľka Mgr. Eva Filanová

sekretariát riaditeľa:  ++421-2/433 30 260,++421-2/434 27 055
Public relations: Dr. Miroslav Kapasný  ++421-2/433 30 281

dopravné spojenie: EL 9, 8, 14; BUS 96, 86, 50, 78
parkovisko pre osobné autá



Užite si leto s voňavou klimatizáciou

* Uvedená cena zahŕňa prácu a použitie originálneho čističa klimatizácií Toyota. Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

Doprajte si čerstvý vzduch bez alergénov
V období od 1. 6. do 30. 6. 2009 vám v našom autorizovanom servise vyčistia ventilačný a klimatizačný systém vášho vozidla 
Toyota a skontrolujú stav prevádzkových kvapalín len za 9,90 €/298,25 Sk*.
A to nie je všetko! Počas kampane ponúkneme 20 % zľavu na originálny peľový a aktívny peľový filter Toyota a navyše 
recykláciu chladiaceho média klimatizácie alebo jeho výmenu za zvýhodnenú cenu.

Využite ponuku celého radu originálnych produktov Toyota so zľavou 20 %
� strešné nosiče                 � ťažné zariadenia
� strešné nosiče bicyklov         � stierače
� strešné batožinové boxy         � autokozmetika Toyota

Využite tiež možnosť 10 % zľavy na originálne oblečenie a štýlové doplnky kolekcie Toyota Formula 1.

Bližšie informácie o kampani, ponúkaných produktoch a cenách vám poskytne náš servis.

www.awf.sk

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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