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Sledujte UPC - kanál S8, frekvencia 154,25Mhz.
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dostupnejší 
Toyota servis
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Kupón č. 1
Pri pravidelnej 
servisnej prehliadke
umývanie vozidla 
s 50 % zľavou

Kupón č. 2
Pri prezutí 
pneumatík 
kontrola vozidla 
zadarmo

Otváracie hodiny: Po-Pia: 7.30 – 18.00, So: 9.00 – 13.00



RUŽINOV – Starosta Ružinova 
Slavomír Drozd bude v zastupi-
teľstve Bratislavského samo-
správneho kraja (BSK) pôsobiť 
v klube SMER-SD. Do župy ho 
zvolili v novembrových voľbách 
Ružinovčania. V Ružinove zís-
kal najviac hlasov spomedzi 
všetkých 6 zvolených kandidá-
tov.

Klub SMER-SD združuje  
14 poslancov, 12 sú zo strany 
SMER-SD, jeden z ĽS-HZDS a je-
den nezávislý. Napriek tomu, že 

ide o najsilnejší klub, nebudú mať 
svojho vicežupana. „V zastupiteľ-
stve budeme pôsobiť ako silná 
opozícia. Podrobne budeme sledo-
vať kroky nového župana a rozhod-
nutia pravicových strán v bratislav-
skom kraji a informovať verejnosť,“ 
povedal starosta S. Drozd. V brati-
slavskej župe budú pôsobiť aj tieto 
kluby: SDKÚ 11, KDH 8, SMK 5, 
OKS, Most, SaS 3. Jedine B. Za-
hradník (Občianske kluby) ostáva 
bez klubovej príslušnosti.

(red)

ŠTRKOVEC – Štatistický úrad 
SR (ŠÚ SR) pravidelne uskutoč-
ňuje výberové zisťovanie o vý-
davkoch a príjmoch súkrom-
ných domácností – štatistiku 
rodinných účtov.

Cieľom zisťovania je získať 
informácie o hospodárení do-
mácností, ktoré sú využívané 
predovšetkým na analýzy životnej 

úrovne. V roku 2010 bude na Slo-
vensku do zisťovania zahrnutých 
6 208 domácností, vrátane Ru-
žinova. Vybrané domácnosti nav-
štívi zamestnanec ŠÚ SR, ktorý je 
povinný sa preukázať osobitným 
poverením spolu so služobným 
preukazom. Všetky informácie sú 
anonymné a budú použité v súla-
de so zákonom o štátnej štatistike.

RUŽINOV – V roku 2009 sa na-
rodilo o 165 Ružinovčanov viac 
ako rok predtým. V ružinovskej 
pôrodnici sa celkovo narodilo 
v uplynulom roku 2 689 detí  
(v roku 2008 to bolo 2 620 
detí), z toho 772 s trvalým po-
bytom v MČ Ružinov.

V roku 2008 sa ružinovských 
detí narodilo 607. „Verím, že po-
zitívny nárast je výsledkom toho, 
že Ružinov je vhodné miesto pre 
mladé rodiny a ich deti. Mestská 
časť realizuje dlhodobo aktívnu 
podpornú politiku pre túto časť 
obyvateľstva  – teda pre mladé 
rodiny s deťmi,“  reagoval staros-
ta Ružinova Slavomír Drozd. Ta-
kýto trend má dlhotrvajúci cha-
rakter a jej predpoklad, že bude 
pokračovať. Preto ružinovská 

samospráva začala už v roku 
2008 s rozširovaním kapacít pre 
deti predškolského veku v ma-
terských školách. V roku 2009 
kompletne zrekonštruovala 
Materskú školu (MŠ) Piesočná 
a rozšírila kapacity v MŠ Stálico-
vá a Haburská. Pokračovať chce 
aj v tomto roku rekonštrukciami 
všetkých školských objektov.  
Medzi najčastejšie mená detí 
v Ružinove v roku 2009 patrili 
chlapčenské mená Jakub, Fi-
lip, Samuel a dievčenské Sofia, 
Simona, Hana. Rodičia udelili 
svojim potomkom aj exotické 
mená ako Semir, Jeremy, Timor, 
Nimrod, Nare (všetko chlapci) 
a Réka, Dalma, Jerina, Zara, 
Hendrika (všetko dievčatá). 

(jh)

PRIEVOZ – V cirkevnom zbore 
Evanjelickej cirkvi augsbur-
ského vyznania na Slovensku 
Bratislava – Prievoz prebehol 
slávnostný akt inštalácie farára 
Mgr. Norberta Hajského, PhD. 
do funkcie zborového farára.

Akt inštalácie sa uskutočnil  
v prvú pôstnu nedeľu v rámci 

Hlavných služieb Božích v chrá-
me Božom na Radničnom ná-
mestí. Vykonal ho brat senior Bra-
tislavského seniorátu Mgr. Boris 
Mišina. Slávnostným kazateľom 
bol generálny biskup Mgr. Miloš 
Klátik, PhD. Naposledy cirkevný 
zbor slávil inštaláciu v roku 1991. 

(red)

Nový evanjelický farár

Starosta v župe

Prieskum aj v Ružinove

Viac detí narodených v Ružinove
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Konečne 
prežíva Bra-
tislava zimu 
ako sa patrí. 
V meste sa 
drží sneh 
a teploty sa 
ukrývajú pod 
bodom mra-
zu.  Ľudia ostali prekvapení. „Taká 
prudká zima, to tu už dlho nebo-
lo,“ šomrali Bratislavčania. Podľa 
vyjadrení expertov meteorológie 
je takáto zima pre súčasné ročné 
obdobie a podnebné pásmo úpl-
ne prirodzená. Dokonca, ešte v 
druhej polovici minulého storočia 
boli zimy v hlavnom meste omno-
ho chladnejšie. 

Snehovú nádielku si užívajú 
najmä deti. Sánkovačky, guľo-
vačky, snehuliaci rôznych tvarov 
a „dramatické“ hokejové duely 
na zamrznutom Štrkoveckom ja-
zere krášlia obraz života Ružino-
va. Zimné počasie však prináša 
samosprávam i povinnosti. Za-
snežené chodníky a cesty 3. a 4. 
triedy musia byť očistené, odhra-
bané, posolené, priechodné, aby 
neprišlo k  zraneniu alebo havárii. 
Sú to cesty, po ktorých nepremá-
va MHD. Také komunikácie, aj na 
území Ružinova, patria do správy 
magistrátu hlavného mesta. Hoci 
prvé intenzívne sneženie cestárov 
zaskočilo a v Bratislave sa vytvo-
rili dopravné zápchy, nasledujúce 
dni už boli pripravení. Zimnú údrž-
bu zvládli. Cesty boli prejazdné, 
enormne zvýšený počet doprav-
ných kolízií pre neupravenie vo-
zoviek polícia nehlásila. Mestská 
časť Ružinov sa stará o vyše 80 
kilometrov ciest a vyše 100 kilo-
metrov chodníkov. Napriek pre-
kvapivému nástupu Perinbaby 
situáciu zvládla. O dôležité ruži-
novské  komunikácie a chodníky 
bolo postarané. Ak sa na niečo 
zabudlo, a občania sa ozvali, ope-
ratívne sa urobila náprava. Je to 
predsa povinnosťou miestneho 
úradu. 

Zimná údržba vôbec nie je 
lacná záležitosť. Mechanizmy 
musia byť non-stop pripravené 
vyraziť na cesty a zhŕňať sneh 
a posýpať cesty. Mesačne stojí 
zimná údržba vyše 57-tisíc eur. 
Ak si spočítame, že trvá od začiat-
ku decembra do konca februára 
i dlhšie, dostaneme sa na úroveň 
171-tisíc eur. Mestská časť si na 
tieto činnosti zriadila vlastný Ru-
žinovský podnik verejno-prospeš-
ných prác, ktorý okrem iného za-
bezpečuje práve aj zimnú údržbu. 
Na úrade sa pravidelne stretáva 
zimný štáb, ktorý operatívne rieši 
vzniknuté situácie. V pohotovosti 
sú aj pracovníci útvaru krízové-
ho riadenia. Je to teda tím ľudí, 
ktorý navzájom neprestajne ko-
munikuje a zabezpečuje zimnú 
údržbu nepretržite. Samozrejme, 
vždy môžeme byť lepší, rýchlejší a 
dokonalejší. Stále je čo naprávať. 
A nielen v oblasti zimnej údržby 
komunikácií.

Maroš SMOLEC

Aktuality  ........................ 3-5

Vlakom po Bratislave  ......... 6

Parkovanie na Stropkovskej . 7

Publicistika  ...................... 8

Štrkovecké jazero .............. 9

Škôlkari na lyžiach  .......... 10

Zima v Ružinove  .............. 11

Zo života Ružinova  ..........  12

Oslávenci  ....................... 13

Pamätihodnosti  .............. 14

Z histórie Ružinova  .......... 15

Rozhovor s M. Ferkom  . 16-17

Poviedka  ................... 18-19

Polemika  ........................ 20

Kultúra  ...................... 22-23

Slovensko – Reflexie  ....... 24

Spotrebiteľská poradňa  .. 25

Radíme  ..................... 26-27

Don Bosco Cup  ............... 29

Šport  .............................. 30

NA OKRAJ OBSAH 3

A
K

T
U

A
L

IT
Y

 /
 O

B
S

A
H



Poslanci ružinovského miest-
neho zastupiteľstva 15. decem-
bra minulého roka schválili návrh 
rozpisu prác a časového harmo-
nogramu revitalizácie základných 
a materských škôl na území 
mestskej časti. Pripomeňme, že 
materiál predtým dvakrát cez za-
stupiteľstvo neprešiel a nakoniec 
sa presadil kompromisný návrh, 
ktorý na rozdiel od pôvodného  
ráta   iba s výmenou okien a ex-
teriérových dverí na materských a 
základných školách (pôvodne sa 
mali školské objekty hneď aj za-
tepľovať). Financovanie je zabez-
pečené z úveru vo výške 6 milió-
nov eur, prijatie ktorého poslanci 
schválili 30. júna minulého roka. 
Uznesením, ktoré poslanci napo-
kon schválili 15. decembra 2009, 
zastupiteľstvo uložilo prednostke 

Alene Kaňkovej uskutočniť výber 
dodávateľa schválených prác 
elektronickou aukciou a zároveň 
požiadalo starostu Ružinova Sla-
vomíra Drozda o čerpanie úveru 

vo výške 3 milióny eur zo schvá-
leného úveru na výmenu okien  
a dverí.

Mestská časť spracovala  
a 23. decembra 2009 odoslala 

na Úrad pre verejné obstará-
vanie oznámenie o vyhlásenie 
verejného obstarávania na účel 
revitalizácie základných a ma-
terských škôl v Ružinove. Podľa 
prednostky A. Kaňkovej je cie-
ľom obstarávania zabezpečiť 
transparentnosť a efektívnosť 
pri výbere dodávateľa plánova-
ných služieb. K vyhlásenej ve-
rejnej súťaži boli vypracované 
súťažné podklady, na základe 
ktorých záujemcovia predkla-
dajú svoje súťažné návrhy. Na 
otázku, kedy sa výhlási súťaž na 
výmenu okien, nám A. Kaňko-
vá odpovedala, že sa tak stane  
v súlade s časovým harmono-
gramom, ktorý schválilo miestne 
zastupiteľstvo -- pravdepodobne 
v marci.

(juh) 

Nové námestie vzniklo pri 
výstavbe polyfunkčného kom-
plexu Eurovea, ktorý je najväč-
ším developerským počinom  
v Bratislave. Námestie je zo se-
veru vymedzené Pribinovou uli-
cou (pred budovou novostavby 
Slovenského národného diva-
dla), z južnej strany novovytvo-
reným nábrežím medzi Starým 
mostom a budovou Skladu č. 7 
a z východnej a západnej stra-
ny budovami komplexu Euro-
vea. Nadácia Milana Rastislava 
Štefánika, ktorá sa podieľala 
na postavení pamätníka M. R. 
Štefánika pred novostavbou 
SND v máji 2009, navrhla, aby 
sa námestie bolo pomenovalo 
Námestie Európy. Ružinovská 
samospráva sa však rozhodla 
pre pomenovanie Námestie 

M. R. Štefánika. Návrh pome-
novať nové námestie práve  
po M. R. Štefánikovi poslanci 
nakoniec pri hlasovaní jedno-
myseľne podporili. O pomeno-
vaní nového námestia defini- 
tívne rozhodnú poslanci brati-
slavského mestského zastupi-
teľstva.

Poslanci tiež vzali na vedo-
mie dodatky k zmluve o kom-
plexnom nájme majetku medzi 
mestskou časťou Bratislava 
– Ružinov a akciovou spoloč-
nosťou CULTUS Ružinov. Kon-
krétne ide o rozšírenie predme-
tu nájmu o Spoločenský dom  
Prievoz na Kaštieľskej ulici  
a Spoločenského domu Tráv-
niky na Nevädzovej ulici.  
Rozhodnutie o tom, že oba 
stánky kultúry prejdú pod  

CULTUS, ružinovskí poslanci 
prijali na sklonku minulého 
roka.

Poslanci okrem toho schvá-
lili aj harmonogram zasadnutí 
miestneho zastupiteľstva mest-
skej časti Bratislava – Ružinov 
na rok 2010. Z harmonogramu 
vyplýva, že ružinovskí poslan-
ci sa stretnú v tomto roku –  
a do konca tohto volebného 
obdobia -- ešte na šiestich 
riadnych zasadnutiach: 2. mar-
ca, 13. apríla, 11. mája, 29.  
júna, 21. septembra a 19. ok-
tóbra. 

V prípade nevyhnutnosti je 
však možné aj zvolanie mimo-
riadneho zasadnutia miestneho 
zastupiteľstva.

(juh) 

Termíny zasadnutí Miestnej rady 
na rok 2010 so začiatkom o 10.00 h

Zasadnutia Zber materiálu
MR  12. 01. 2010 05. 01. 2010
MR  16. 02. 2010 09. 02. 2010
MR  30. 03. 2010 23. 03. 2010
MR  04. 05. 2010 27. 04. 2010
MR  15. 06. 2010 08. 06. 2010
MR  07. 09. 2010 30. 08. 2010
MR  12. 10. 2010 05. 10. 2010

Termíny zasadnutí Miestneho zastupiteľstva 
na rok 2010 so začiatkom o 14.00 h

Zasadnutia Zber materiálu
MZ  26. 01. 2010 14. 01. 2010
MZ  09. 03. 2010 25. 02. 2010
MZ  20. 04. 2010 08. 04. 2010
MZ  18. 05. 2010 06. 05. 2010
MZ  06. 07. 2010 24. 06. 2010
MZ  28. 09. 2010 16. 09. 2010
MZ  26. 10. 2010 14. 10. 2010

Príprava obnovy školských budov pokračuje
Do elektronickej aukcie sa prihlásili štyria uchádzači
RUŽINOV – Príprava obnovy základných a materských škôl v Ružinove je v plnom prúde – do elektronickej aukcie, v rámci ktorej 
sa uskutočňuje výber dodávateľa schválených prác, sa do posledného možného stanoveného termínu prihlásili štyria uchádzači.

Nové námestie navrhli nazvať po M. R. Štefánikovi
Štefánikovo námestie bude v rámci komplexu Eurovea v Ružinove
RUŽINOV – Na prvom tohtoročnom zasadnutí ružinovského miestneho zastupiteľstva, ktoré sa konalo 26. januára, sa poslanci zao-
berali okrem iného aj pomenovaním nového námestia rozprestierajúceho sa na území mestskej časti.

Ružinovskí poslanci budú riadne zasadať ešte šesťkrát
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Na ZŠ Nevädzová sa okná už vymenili. Ostatné školy to čaká tento rok.

Štefánikovo námestie bude v rámci 
komplexu Eurovea v Ružinove.



V roku 2007 za štvorcový 
meter zaplatila vyše sedemsto 
eur. Vysokú cenu pozemku sa 
dnes snaží vykompenzovať naj-
mä množstvom bytov a výškou 
objektov. Najnižší má mať tri-
násť, najvyšší 32 poschodí. Spo-
lu by v nich malo byť 440 bytov, 
dokonca menšie námestie a par-
kovisko pre päťsto áut. Náklady 
na výstavbu odhaduje skupina 
vo výške 35 miliónov eur. Stavať 
sa bude postupne, po vežiach.  
V ideálnom prípade dokončia 
prvé dve veže koncom roka 
2012. Podľa periodika Profit, pro-

jekt je zaujímavý architektúrou, 
ktorú pre Pentu navrhol britský 
ateliér Serie Architects v spolu-
práci so slovenskou kanceláriou 
Siebert+Talaš. Víťazný návrh  
s výraznou vystupujúcou fasádou 
vzišiel z architektonickej súťaže, 
ktorú skupina usporadúva aj pre 
svoje ďalšie projekty, napríklad 
výstavbu na Čulenovej ulici. Plá-
nované ružinovské tri veže majú 
byť určené pre strednú vrstvu, 
správne zacielenie však uká-
žu až konkrétne cenníky bytov. 
Vzhľadom na enormné náklady 
na kúpu pozemku, architektúru  

i samotnú výstavbu ceny ne-
môžu patriť medzi najnižšie.

Mestská časť Ružinov o zá-
meroch vie. Starosta Slavomír 
Drozd v tejto súvislosti uviedol:  
„Ružinov svoje zámery v danej 
lokalite prezentoval aj v urba-
nistickej štúdii Štrkovecké jaze-
ro, ktorú podporili aj ružinovskí 
poslanci a je momentálne na 
magistráte. V návrhu bola za-
kreslená budova podľa možností 
územného plánu. V tejto lokalite 
chceme v prvom rade vybudo-
vať športový areál slovenského 
rozmeru: zimné štadióny, plavá-

reň, krytú halu pre loptové špor-
ty a športové služby. Túto moju 
predstavu som prezentoval aj in-
vestorovi, aby sme našli vhodné 
riešenie.“ Na záver dodal, že sa 
chce, aby nebol rušivým elemen-
tom v danom prostredí. Investor 
môže mať svoje predstavy, ktoré 
však musia spĺňať podmien-
ky územného plánu Bratislavy  
a stavebného zákona. Oficiálne 
sa zatiaľ žiadne konanie o tejto 
stavbe na ružinovskom staveb-
nom úrade nezačalo.

(red)
Foto: archív

Stanovisko odbornej komi-
sie sa prikladá k materiálu na 
rokovanie miestneho zastupiteľ-
stva a slúži najmä ako podpora 
na hlasovanie poslancov, ktorí 
s danou problematikou nie sú 
oboznámení tak podrobne ako 
členovia komisie. Rozhodnutia 
komisií majú aj odporúčací cha-
rakter pre starostu obce. 

Štúdie neprechádzajú 
Poslanec, ktorý je členom ko-

misie, hlasuje teda o predlože-
nom materiáli dvakrát. Raz ako 
člen komisie a druhýkrát ako 
člen MZ. Je logický predpoklad – 
a väčšinou to aj tak býva – že ak 
na zasadnutí komisie s daným 

materiálom súhlasil, svoj názor 
na tento materiál nezmení ani 
pri hlasovaní v  zastupiteľstve. 
Iné situácie vznikajú, keď MZ 
rozhoduje o zadaniach urbanis-
tických štúdií, ktorých obstará-
vateľom je buď Ružinov, alebo 
súkromné subjekty. 

Vedúci referátu územného 
a regionálneho rozvoja Andrej 
Papp  považuje lokalitu Pálenisko 
za najzanedbanejšiu časť Ružino-
va. Nemá ani základné technic-
ké vybavenie a jeho ďalší osud 
je nejasný pre blízkosť prístavu. 
Nachádza sa tam viacero nezria-
dených skládok odpadu. Na Jas-
trabiu ulicu sa pitná voda dováža 
dokonca cisternami. Na území 

Páleniska nie sú chodníky ani ka-
nalizácia. Preto sa miestny úrad 
rozhodol túto oblasť urbanisticky 
riešiť s maximálnym možným vyu-
žitím na jej rozvoj. 

„Komisia pre výstavbu a ži-
votné prostredie sa týmto prob-
lémom zaoberala na svojich 
štyroch zasadnutiach, kým odsú-
hlasila text zadania, podľa kto-
rého sa má spracovať urbanis-
tická štúdia. Bez tejto štúdie sa 
nedá s nápravou začať, lebo sa 
nevie ani to, kde majú byť v bu-
dúcnosti cesty a aká tam bude 
zástavba. Komisia prijala k textu 
zadania pre urbanistickú štúdiu 
súhlasné stanovisko,“  uviedol 
A. Papp.

Poslanci prekvapili
Na následnom zasadnutí MZ 

(koncom roku 2009) starosta 
Ružinova Slavomír Drozd pred-
ložil návrh zadania tejto urba-
nistickej štúdie. Výsledok hlaso-
vania ukázal, že v zastupiteľstve 
sa nenašla vôľa, aby sa problém 
Páleniska začal operatívne rie-
šiť. „Prekvapil ma postoj troch 
poslancov, ktorí na zasadnutí 
zastupiteľstva hlasovali ináč ako 
v komisii. Boli to Junas, Laca, 
Reinerová. Starosta súhlas so 
zadaním  podpísal, lebo o štú-
diu obstarávanú z vlastného 
podnetu samosprávy,“ objasnil 
A. Papp. 

(rp)

Penta plánuje na Bajkalskej ulici ďalšie veže
Ružinov chce v tejto lokalite rozvoj športových projektov
Finančná a investičná skupina Penta  plánuje postaviť ďalšie tri obytné veže pri Bajkalskej ulici smerom na Ružinvoskú. Ide 
o parcelu zelene vedľa objektu Bratislavskej teplárenskej, a.s (BAT), ktorú v minulosti využívali cirkusy pre svoje šapitó. Penta 
kupovala takmer hektárový pozemok od Slovenských elektrární.

Urbanistické štúdie cez parlament neprechádzajú
Poslanci hlasujú inak v komisii, inak v pléne
V Mestskej časti Bratislava – Ružinov pôsobí päť odborných komisií miestneho zastupiteľstva (MZ) v Ružinove. Pracujú v nich 
ružinovskí poslanci a v každej je aj jeden nezávislý odborník z radov Ružinovčanov. V komisiách sa tvoria stanoviská k materi-
álom prerokúvaným miestnym zastupiteľstvom a miestnou radou mestskej časti i k zámerom z hľadiska zabezpečenia potrieb 
a záujmov obyvateľov mestskej časti.

5

A
K

T
U

A
L

IT
Y



6

P
U

B
L

IC
IS

T
IK

A

Dobudovanie železničných 
tratí na území Bratislavy má po-
slúžiť nielen lepšiemu a moder-
nejšiemu medzinárodnému vla-
kovému spojeniu, ale aj presunu 
po trati medzi Bratislavou a oko-
litými mestami a obcami a takis-
to ako alternatíva súčasnej mest-
skej hromadnej dopravy. Hlavné 
mesto sa ešte v budúcnosti vý-
razne rozrastie najmä smerom 
na Petržalku a Záhorskú Bystri-
cu a nárok na prepravu stúpne. 
Takisto vybudovanie nového 
terminálu na letisku M. R. Štefá-
nika bude mať za následok ná-
rast počtu pasažierov a vzrastie 
význam rýchleho presunu medzi 
bratislavským letiskom a vieden-
ským Schwechatom. 

Vlakom po meste 
Tieto nároky má uspokojiť 

postupná realizácia projektu 
TEN-T 17, ktorého jednotlivé 
fázy už získali územné rozhod-
nutia. „V súčasnosti čakáme, 
či ich niekto napadne. Zároveň 
sa spracováva projektová doku-
mentácia na celý projekt,“ hovorí 
Peter Hrapko, vedúci oddelenia 
prípravy projektov Ministerstva 
dopravy, pôšt a telekomunikácií 
SR (MDPaT SR). 

Projekt TEN-T 17 je financo-
vaný predovšetkým z európskych 
peňazí, t.j. Operačného programu 
Doprava, ale aj zo štátneho roz-
počtu. Zámerom je dobudovanie 
a prepojenie železničných kori-
dorov na trase Paríž – Bratislava. 
„Teoreticky bude možné, že člo-
vek nasadne v Bratislave na vlak 
a pôjde až do Paríža. Ale dôležité 
je hlavne to, že tieto transeuróp-
ske siete sa robia preto, aby sa 
modernizovali, aby boli čo naj-
rýchlejšie, najekonomickejšie, 
najbezpečnejšie, aby vytvorili ur-

čitú chrbticu Európy,“ vysvetľuje 
Peter Hrapko.

Prepojenie železničných ko-
ridorov však bude mať aj ďalší 
význam, pre každodenný život 
hlavného mesta oveľa dôležitej-
ší. „Ide aj o pripojenie na želez-
ničné trate na Slovensku a keď-
že koridor pôjde stredom mesta, 
tak sa trate budú dať využiť na 
integrovaný dopravný systém. „V 
systéme Bratislavskej integrova-
nej dopravy bude úplne jedno, či 
cestujúci nastúpi na vlak alebo 
na autobus, električku, pôjde 
s jedným cestovným lístkom za 
rovnakých podmienok. Všetko 
bude zharmonizované, prepoje-
né, tu vidíme veľkú budúcnosť 
v železničnej doprave,“ vraví 
Tomáš Fabor, splnomocnenec 
primátora pre dopravné systémy. 

Najmä pod zemou
Chrbticou projektu TEN-T 17 

bude bratislavský tunel pod mes-
tom, Dunajom až do Petržalky, 
nová stanica na Filiálke za budo-
vou Istropolisu a dobudovanie že-
lezničných zastávok, aby bolo kde 
na vlak nastúpiť a presúvať sa 
tak po meste. Celá realizácia po-
zostáva z množstva stavieb a ro-
biť sa bude po etapách. „V rámci 
finančných limitov, ktoré máme, 
sa bude podľa rozhodnutia mi-
nistra najprv realizovať pripojenie 
zo Železničnej stanice Bratislava 
– Predmestie po Filiálku, vybudo-
vanie novej stanice Filiálka, sta-
nice na letisku a jeho pripojenie 
na železničnú sieť smerom na 
Ústrednú nákladnú stanicu (po-
známka redakcie: na Domkárskej 
ulici v Prievoze). Dali sme si urobiť 
dopravný model, z ktorého vyšlo, 
že prvá etapa priláka najviac ľudí, 
keď pôjdeme smerom od Pred-
mestia. Dnes nevyužitá Filiálka 

je naozaj veľká plocha takmer 
v centre Bratislavy, kde je vhodný 
priestor na vybudovanie novej sta-
nice, ktorá by zároveň odbreme-
nila Hlavnú stanicu,“ vysvetľuje 
Hrapko. Železničná stanica Brati-
slava – Predmestie je jestvujúca 
stanica, z ktorej vybudujú trať po 
dnes nevyužitú Filiálku. „Nová trať 
sa bude približne od miesta križo-
vania Tomášikovej s Račianskou 
zarezávať pod zem, vedľa budovy 
Kukurice už pôjde pod zemou a aj 
stanica Filiálka už bude celá pod 
zemou. Keď bude Filiálka dokon-
čená, ľudia odtiaľto budú môcť 
cestovať hlavne smerom na Tr-
navu, odkiaľ veľké množstvo ľudí 
denne cestuje do Bratislavy,“ vraví 
Hrapko. 

Od stanice Filiálka má pokra-
čovať najväčšia a najdrahšia stav-
ba – tunel popod koryto Dunaja až 
do Petržalky. „Od Filiálky by mala 
trať pokračovať popod Karadžičo-
vu okolo Nív, nového Slovenského 
národného divadla, popod Dunaj 
s prepojením na Železničnú sta-
nicu Petržalka,“ pokračuje Tomáš 

Fabor. Zároveň je v pláne vybudo-
vanie odbočky z tejto železničnej 
trate na mestskú koľajovú dráhu 
v Petržalke, tzv. nosný dopravný 
systém, známy ako rýchloelektrič-
ka, ktorá bude premávať zo Šafá-
rikovho námestia cez Bosákovu 
ulicu po Janíkov dvor. 

Podchod pri Hornbachu? 
Najvýznamnejšou stavbou na 

území Ružinova bude vybudova-
nie železničnej stanice pri letis-
ku a jej pripojenie na železničnú 
trať, ktorá vedie medzi Trnávkou 
a Ostredkami. „Vytvorí sa nová 
stanica pri letisku, potom trať 
pôjde pod zemou popri diaľnici, 

vyjde na povrch pred železničnou 
stanicou Podunajské Biskupice, 
potom prejde na estakádu a po 
estakáde ponad cestu a železni-
cu,“ objasňuje Peter Hrapko. Ďa-
lej nadviaže na trať smerom na 
Ústrednú nákladnú stanicu. Ta-
kýmto spôsobom sa hneď v prvej 
etape spojí bratislavské letisko 
s viedenským. „Na viedenskom 
letisku už je železničná stanica 
a v súčasnosti sa tu robí nové pri-
pojenie trate na Kitsee,“ dopĺňa 
Hrapko. „Toto naplní aj požiadav-
ku, keď v prípade nepriaznivého 
počasia lietadlo pristane v Brati-
slave, aby existovalo rýchle vla-
kové spojenie so Schwechatom,“ 
vraví o zmysle trate Tomáš Fabor. 

Na to, aby sa nové železnice 
využívali aj na prepravu v rámci 
mesta, treba vytvoriť zastávky na 
logických miestach (ide o súbežný 
projekt Infraštruktúra integrova-
ných dopravných systémov). „Plá-
nuje sa zahustenie železničných 
zastávok na území Bratislavy. Jed-
na z nich by mala byť pri Hornba-
chu. Zatiaľ sa spracúva štúdia, 
kde presne by to malo byť a čo by 
všetko mala zahŕňať. V rámci nej 
by sa mohlo podariť vybudovať 
podchod popod železničnú trať pri 
Hornbachu,“ hovorí Hrapko o ne-
uralgickom bode Ružinovčanov, 
ktorí dnes z Ostredkov prebiehajú 
cez trať k nákupnej zóne. Práve pri 
Hornbachu by tak mohol vzniknúť 
terminál integrovanej dopravy. 
„Bude to prepojenie na oblasť ná-
kupných centier, potom na trať do 
Dunajskej Stredy, máme tam aj 
konečnú električiek. Tento termi-
nál by sa mal vytvoriť ako jeden 
celok, aby cestujúci mohli prestu-
povať suchou nohou,“ vysvetľuje 
Fabor. Ďalšie zastávky by mali byť 
napríklad pri autobusovej stanici 
Mlynské Nivy, pri novostavbe SND 
či na Einsteinovej ulici v Petržalke. 

Na začiatku prípravy projek-
tu sa hovorilo aj o pridaní ďalšej 
koľaje k trati vedúcej zo ŽST Nové 
mesto pozdĺž Trnávky a vybudo-
vaní protihlukovej steny. Zatiaľ sa 
s touto novou koľajou však nerá-
ta a ani s protihlukovou bariérou. 
Prvá etapa projektu TEN-T 17 
musí byť postavená v roku 2015, 
a to podľa podmienok Operač-
ného programu Doprava 2007-
2013. Financovanie ostatných fáz 
sa bude zabezpečovať postupne.

Miroslava ŠTROSOVÁ
Vizualizácia: Dopravoprojekt

Foto: M. Veselský

Vlakom po Bratislave
TEN-T 17 získal územné rozhodnutia
Do roku 2015 má byť vybudovaná železničná trať na letisko M. R. Štefánika aj so železničnou stanicou. Vznikne 
vlakové spojenie s Viedňou priamo z letiska. Realizácia jednotlivých stavieb by mala v budúcnosti priniesť nové 
možnosti dopravy aj v Ružinove. 

Nevyužitú Filiálku nahradí nová 
železničná stanica pod povrchom.



O probléme sme sa pozhová-
rali s Ernestom Giglerom a Mar-
tinom Sústrikom, ktorí bývajú na 
Stropkovskej ulici. Ako nám po-
vedali, po tom, čo sa na pôvodne 
verejnom priestranstve používa-
nom na bezplatné parkovanie ob-
javili vymaľované parkovacie boxy  
s možnosťou parkovania, ale už 
za úhradu, začali zisťovať, čo je 
vo veci. „Zistili sme, že pozemky 
pôvodne patrili štátnemu majetku 
Trnávka,” povedal nám E. Gigler. 
„Po roku 1989, keď sa štátne 
majetky rušili, pozemky prešli pod 
ministerstvo hospodárstva. Volali 
sme na ministerstvo hospodár-
stva, kde nám povedali, že takéto 
majetky sú zo zákona povinní od-
predávať. Tak sa pozemky dostali 
do vlastníctva firmy Bílik.”

Pozemky predal štát
Ako nám povedal E. Gigler, 

ide o 43 parkovacích miest na ši-
rokom chodníku v tvare písmena 
U okolo bývalého pohostinstva At-
lantída a vlastník pozemkov žia-
da za využívanie jedného miesta 
600 eur ročne, t.j. 50 eur me-
sačne. (Podľa našich poznatkov  
si za porovnateľnú sumu možno 
prenajať napríklad garáž v Brati-
slavskom garážovom družstve v 
poschodovom objekte na Drieňo-
vej ulici.) Obyvatelia Stropkovskej 
a priľahlých ulíc sa cítia dotknutí 
nielen tým, že prišli o parkovacie 
miesta, ale aj tým, že o predaji 
pozemkov, na ktorých stoja, sa 
dozvedeli až dodatočne. Podľa 
E. Giglera ministerstvo tvrdilo, že 
pozemky predalo na základe ve-
rejnej súťaže, o ktorej však oby-
vatelia, ktorí parkovacie miesta 
využívali, vôbec nevedeli, pričom 
boli dotknutou stranou. Majiteľ 
pozemku však trvá na tom, že za 
parkovacie boxy sa musí platiť. 

Oslovili sme aj majiteľa po-
zemkov, podnikateľa Vladimíra 
Bílika. „Budovu som kúpil asi pred 
štyrmi rokmi a keďže pozemok ne-
bol vysporiadaný, obrátil som sa  
v tejto veci na magistrát Bratisla-
vy,” povedal nám. „Mesto však 
nebolo majiteľom pozemkov a od-
kázalo ma na ministerstvo hospo-
dárstva. Na vybavenie celej záleži-
tosti som čakal dva alebo tri roky. 
Nechal som si vyhotoviť štúdiu 
využitia pozemkov okolo budovy, 
z ktorej vyplynulo, že sú využiteľné 
ako parkovisko. Toto riešenie od-
súhlasil aj magistrát. Miestnemu 
úradu mestskej časti Bratislava 
– Ružinov som v decembri 2009 

dal na vedomie, že od 10 januára 
2010 je parkovisko dané do užíva-
nia, a to s možnosťou parkovania 
pre verejnosť.”

Platené parkovisko
Ako dodal, na parkovacích 

miestach môže parkovať aj verej-
nosť, avšak za predpokladu, že 
parkovanie bude hradené. Potvr-
dil, že ide o sumu 600 eur za jed-
no parkovacie miesto ročne. „Táto 
cena je odvodená od cien za po-
rovnateľné parkovacie miesta na-
príklad v Petržalke,” konštatoval V. 
Bílik. V prípade, že verejnosť nebu-
de rešpektovať, že ide o súkromný 
pozemok s plateným parkovaním, 
prijme zodpovedajúce opatrenia  
a pozemok oplotí alebo na vyzna-
čených parkovacích miestach osa-
dí mechanické zábrany. 

Nemohli konať
Magistrát ani mestská 

časť Bratislava – Ružinov 
do celého procesu nemohli 
vstúpiť, pretože pozemky 
patrili štátu v zastúpení 
ministerstvom hospodár-
stva. Ako uviedlo samotné 
ministerstvo, v prípade, že 
o kúpu požiada vlastník 
stavby na pozemku v sprá-
ve ministerstva a vlastník 
objektu, ktorý tvorí s ma-
jetkom v správe minister-
stva jeden funkčný celok, 
podľa príslušnej legislatívy 
sa takýto predaj nezverej-
ňuje. Šlo o pozemok, kto-
rý tvoril s budovou jeden 
funkčný celok a v minulosti 

slúžil ako manipulačný priestor 
na zásobovanie, parkovanie, 
otáčanie vozidiel, vstup do bu-
dovy a podobne. Preto rezort 
hospodárstva v zmysle zákona 
o podmienkach prevodu majet-
ku štátu na iné osoby pristúpil 
na prevod formou priameho 
predaja. Celý prípad má okrem 
toho, že obyvatelia domu na 
Stropkovskej ulici prišli o mož-
nosť bezplatného parkovania, 
ešte jeden rozmer. Ministerstvo 
hospodárstva vlastní v Ružino-
ve aj ďalšie parcely, ktoré sa 
chystá odpredať – jedna z nich, 
s výmerou asi 1 500 štvorco-
vých metrov, sa nachádza hneď 
vedľa pozemku, ktorý predalo 
V. Bílikovi (v súčasnosti je vyu-
žívaná ako zeleň). Možno si len 
domýšľať, ako sa budú táto, ale 
aj ďalšie parcely využívať, keď 

sa dostanú do súkromných rúk.
Ako sa k celej záležitosti 

stavia ružinovská samospráva? 
„Samosprávu mrzí, že obyvatelia 
nemôžu používať tieto parkoviská 
ako dosiaľ. Ide o to, že niekto tie-
to pozemky predal súkromníkovi 
a ten má právo s nimi nakladať 
ako uzná za vhodné. Samozrej-
me, musí to byť v rámci zákon-
ných pravidiel. Nový vlastník 
využil možnosť a na svojcih po-
zemkoch namaľoval parkovacie 
miesta, ktoré chce prenajímať. 
Má na to právo. Ak by sme mu to 
zakázali, pozemok si mohol oplo-
tiť a neslúžil by obyvateľom ani 
ako parkovisko a ani ako možný 
chodník. Zodpovednoť je na in-
štitúcii, ktorá pozemok predala,” 
povedal nám starosta Ružinova 
Slavomír Drozd.

(juh)

Z verejného sa stalo súkromné
Obyvatelia domu na Stropkovskej ulici, ale aj ďalších bytoviek v okolí, ktorí boli 40 rokov zvyknutí parkovať na verej-
nom priestranstve v okolí bývalého pohostinstva Atlantída, prednedávnom – zhodou okolností deň pred voľbami –  
o túto možnosť prišli. Dovedna 43 parkovacích miest sa dostalo do súkromných rúk.

Ako obyvatelia Štrkovca prišli o parkovacie miesta
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Pozemok okolo objektu je už v súkromných rukách.





Ako nás informoval Sta-
nislav Vacval, správca domu 
na Sabinovskej 9 Bytospol SS  
a Bratislavská teplárenská spo-
ločnosť (BTS) im ponúka do 
domu bezplatne inštalovať odo-
vzdávaciu stanicu tepla (OST). 
„Pre informáciu dodávam, že 
BAT vo svojej teplárni vyrába 
a svojím primárnym potrubím 
rozvádza teplú vodu s teplotou 
130°C pri tlaku 2,0 Mpa. Vo vý-
meničke sa z tejto vody pripravu-
je teplá úžitková voda a voda na 
kúrenie, ktorá sa sekundárnym 
potrubím privádza do ďalších 
blízkych domov,” uviedol. 

Strach z hluku
Podľa S. Vacvala riešenie, 

ktoré tvorí ponuku BAT, bude 
aktuálne v prípade záujmu vlast-
níkov bytov, respektíve bude 
nevyhnutné v prípade, keď 
OST 757 (súčasná výmenička 
v susednom dome) spoločnosti 
BAT bude zrušená na základe 
výpovede platnej zmluvy o pre-
nájme priestoru uzatvorenej  
s mestskou časťou Ružinov. 
„Náš dom nemá vhodný suterén 
pre OST, preto navrhujú umiest-
niť zariadenie do kočíkarne na 
prízemí, ktorá susedí so spálňou 
bytu,” konštatoval S. Vacval. „Tá 
istá OST je už vo funkcii v sute-
réne bytového domu Drieňová 
11. Hygienici pri kolaudácii na-
merali hlučnosť v norme, ale 
ľudské ucho tú normu nepozná 
a obyvatelia sa sťažujú, že pre 
hluk OST v noci nemôžu spať. 
Meranie hluku pri kolaudácii 
a formulka v zmluve, citujem: 
Dielo bude uvedené do prevádz-
ky iba za podmienky, že bude 
spĺňať zákonné normy v zmysle 
zákona č. 355/2007 o ochra-
ne, podpore a rozvoji verejného 
zdravia a vyhlášky Ministerstva 
zdravotníctva č. 549/2007, kto-
rou sa ustanovujú podrobnosti 
o prípustných hodnotách hluku. 
Meranie hluku pri kolaudácii za-
riadenia na kúrenie v takýchto 
prípadoch nerieši problém, lebo 
ani pri negatívnych výsledkoch 
nie je možný návrat do pôvod-
ného stavu. Kúriť bude treba, aj 
keď to bude hučať a obyvatelia 
nižších podlaží nebudú spávať,” 
tvrdil vlastník bytu. Podľa S. Va-
cvala sa náklady na vybudova-
nie OST odhadujú do 66 000 eur 
(1,5 -- 2,0 milónov korún). „Obá-
vame sa aj toho, aby si BAT túto 
investíciu nezahrnula do pre-

vádzkových nákladov a do ceny 
tepla pre náš dom, pripadne pre 
celý región,” uviedol a dodal: 
„Ani PRS nevynaložila takmer 
žiadne náklady do potrubia do 
nášho domu a navyšuje nám 
cenu tepla. Nevieme, aké sú 
právomoci a s akými kritériami 
Úrad pre reguláciu sieťových od-
vetví (ÚRSO) pracuje a či dovolí 
BAT investičné náklady za OST 
rozpustiť do ceny tepla.”

Stanovisko BAT
So žiadosťou o vyjadrenie 

sme sa obrátili na BAT, a.s. „Dom 
Sabinovská 9 sa nachádza na 
Štrkovci. Na tomto sídlisku spo-
ločnosť BAT, a.s., vlastní a pre-
vádzkuje viacero odovzdávacích 
staníc tepla (OST), ktoré sú me-
dzi občanmi známe ako „výme-
ničky“, uviedla hovorkyňa BAT 
Jarmila Galandáková. „Tieto OST 
sú umiestnené v suterénoch 
domov a každá z nich zásobuje 
3 – 4 domy. Problematika pred-
metného domu je nám známa. 
Uskutočnilo sa viacero stretnutí 
so zástupcami vlastníkov, medzi 
nimi i s S. Vacvalom a správcami 
domu. Dom je spolu s domom 
Sabinovská 11 a Drieňová 1 
zásobovaný z OST 757 umiest-
nenej v dome Sabinovská 11. 
Z OST prúdi vykurovacia voda 
a teplá úžitková voda (TÚV) se-

kundárnymi rozvodmi, ktoré sú 
vo vlastníctve mesta Bratislava. 
Mestská časť Ružinov tieto rozvo-
dy od mesta prevzala do správy 
a na základe zmluvy s mestskou 
časťou ich prevádzkuje spoloč-
nosť 1. Ružinovská, a.s.“ Podľa 
J. Galandákovej v rámci procesu 
rozvoja a modernizácie existujú-
cich OST na sídlisku Štrkovec sa 
spoločnosť BAT rozhodla, v rám-
ci nových riešení a po zhodnote-
ní ekonomických prínosov, po-
stupne budovať samostatné OST  
s priamou prípojkou. Tie sa na-
inštalujú v jednotlivých bytových 
domoch, ktorým BAT dodáva 
teplo. „Hlavnými výhodami tohto 
pokrokového riešenia je úplná  
a nezávislá regulácia špičiek, útl-
mov vykurovania a TÚV každého 
domu samostatne, bez vzťahu  
k susedným domom,“ konštato-
vala. „Túto koncepciu vo väčšine 
akceptovali vlastníci bytov (42  
z 50 dotknutých domov). V tom-
to zmysle boli uzavreté zmluvy  
o budúcich zmluvách, medzi kto-
rými sa nachádza aj dom Sabi-
novská 9. Vzhľadom na zložitosť 
prípravy stavby sa začiatok reali-
zácie odkladal, a tak si vlastníci 
bytov niektorých domov vybudo-
vali OST vo vlastnej réžii. Medzi 
nimi aj v susednom dome Drie-
ňová 11. Vo vykurovacom obdo-
bí 2009/2010 tak vlastníci bytov 

tohto domu už pocítili uvádzané 
výhody na rozdiel od domu Sabi-
novská 9, kde s osadením OST 
zástupcovia vlastníkov dodatoč-
ne nesúhlasili.“ 

Podľa J. Galandákovej prí-
padný nesúhlas vlastníkov bytov 
jedného domu bráni spoločnos-
ti BAT, a.s., rekonštruovať celý 
okruh pôvodnej OST a znemožní 
dosiahnuť výhodnejšie podmien-
ky, vyššiu kvalitu aj ostatným 
domom a taktiež núti spoločnosť 
BAT prevádzkovať pôvodnú OST. 
„Hluk, ktorý je zdrojom obáv, je 
v prípade moderných OST hl-
boko pod limitmi a ďalej ho je 
možné eliminovať technickými 
úpravami technologických za-
riadení a priestoru. K projekto-
vej dokumentácii jednotlivých 
OST majú vždy možnosť vlastní-
ci bytov vydať svoje stanovisko  
a pripomienky. Prevádzka už re-
alizovaných OST, aj v Ružinove, 
ukazuje, že uvedené obavy sú 
zbytočné a priamy zmluvný vzťah 
je pre vlastníkov bytov výhodný,“ 
zhrnula J. Galandáková.

Treba stavebné povolenie?
Stanislav Vacval položil otáz-

ku, podľa jeho vlastných slov 
určenú pre stavebný úrad v Ru-
žinove, aká forma súhlasu od 
vlastníkov bytov v zmysle zákona 
o vlastníctve bytov č. 182/1993 
je potrebná a či je potrebné pri 
osaderní OST stavebné povole-
nie? Ako nám povedala Dagmar 
Zárišová z ružinovského staveb-
ného úradu, S. Vacvalovi odporú-
ča, aby sa so žiadosťou o výklad 
zákona obrátil na zákonodarcu, 
v tomto prípade Ministerstvo 
financií SR. „Za správnosť hla-
sovania v zmysle tohto zákona 
o vlastníctve bytov a nebytových 
priestorov zodpovedá správca 
alebo spoločenstvo vlastníkov 
bytov a nebytových priestorov,” 
konštatovala. Stavebný úrad 
podľa nej nie je kompetentný 
skúmať dodržanie spôsobu hla-
sovania a v prípade pochybností 
vlastníkov o dodržaní zákona 
pri hlasovaní sa môžu obrátiť 
na súd. Podľa D. Zárišovej na 
výmenu OST postačuje ohláse-
nie stavebnému úradu, ak ide 
rekonštrukciu, t.j. udržiavacie 
práce. „Pre zriadenie novej OST 
v spoločnom priestore bytového 
domu je potrebné stavebné po-
volenie,“ dodala.

Juraj HANDZO
Ilustračné foto: internet

 S dodávkou tepla môžu byť aj starosti
S vykurovaním obytných domov a dodávkou teplej vody do nich môžu byť niekedy spojené mnohé otázniky. O niektoré 
z nich sa s nami podelil Stanislav Vacval, zástupca vlastníkov bytov v dome na Sabinovskej ulici číslo 9. Zároveň priná-
šame aj vyjadrenia subjektov, ktorých sa táto téma týka.

Obyvatelia majú obavy z hlučnosti novej odovzdávacej stanice tepla 
8
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Uvedená lokalita poskytuje 
široké možnosti na detské hry 
v areáli Štrkoveckého jazera na 
detskom ihrisku a športovania 
pre dospelých. Vybudovaná je 
bežecká dráha okolo jazera, ako 
aj spevnená časť brehov jazera 
pre rekreantov v lete, na člnko-
vanie a  časť jazera je vymedze-
ná pre rybárov. To všetko prináša 
v konečnom dôsledku aj určitú 
daň pre jazero, čo sa týka jeho 
kvality a údržby. 

Revitalizácia jazera
Z toho dôvodu po revita-

lizácii Štrkoveckého jazera 
v rokoch 1995 – 1996 mest-
ská časť Bratislava – Ružinov 
(MČ BA-Ružinov) zabezpečuje 
porevitalizačný monitoring ja-
zera spolu s údržbou vodnej 
plochy a brehovej časti jazera. 
Monitoring Štrkoveckého jaze-
ra predstavuje zdroj hlavných 
informácií, ktoré sú potreb-
né na optimálnu starostlivosť  
a vykonávanie manažmento-
vých opatrení zameraných na 
udržanie jeho priaznivého sta-
vu, kvality vody a estetických 
hodnôt. V roku 2009 sa usku-
točnil rozšírený monitoring po 
viac ako ôsmich rokoch. Jeho 
cieľom bolo podrobnejšie opí-
sať stav kvality vody a hydrobi-
ologický obraz v roku 2009, ako 
aj celkový vývoj za hodnotené 
obdobie a vplyv revitalizačných 
opatrení uskutočnených za hod-
notené obdobie. Jeho zhodno-
tenie môžeme zdokumentovať 
v jeho hlavných ukazovateľoch:

Čistota vody 
Vodu Štrkoveckého jazera 

môžeme v zmysle STN 757221 
(klasifikácia akosti povrchových 
vôd) hodnotiť v rámci sledova-
ných ukazovateľov za prevažne 
veľmi čistú respektíve čistú 
(prevažuje I. a II. trieda čisto-
ty). Pri základnom chemickom 
zložení možno pozorovať pre-
dovšetkým až III. triedu čistoty 
v ukazovateľoch rozpustené 
látky a celkovej vodivosti. Ten-
to faktor je daný prevládajúci-
mi kvalitatívnymi vlastnosťami 
podzemných vôd v tejto oblas-
ti. Udržanie takého vysokého 
stupňa čistoty vody je možné 
len vďaka všestrannej starost-
livosti o vodnú plochu jazera, 
jeho okolie, ako aj o vodu sa-
motnú. K takej dobrej kvalite 
prispeli najmä odstraňovanie 

rias, odbahňovanie, udržovanie 
čistoty v okolí jazera.

Výskyt rias
Občasný výskyt rias uvoľ-

nených z dna jazera, najmä 
počas horúcich letných dní, ne-
považujeme za negatívny jav ani 
zásadnú hrozbu kvalite vody či 
estetickému vzhľadu jazera. Ide 
spravidla o jav dočasný, ktorý 
zanikne po prvom daždi, ktorý 
nasleduje za horúcou epizódou 
letného počasia.

Prúdenie
Ďalším negatívnym prvkom, 

ktorý by mohol ovplyvniť kvalitu 
vody, je okolitá zástavba nových 
stavieb v severojužnej časti 
Štrkovca (ako sú už postavené 
stavby Boria a Eden Park), ktoré 
odklonili prúdenie podzemných 
vôd viac k severnému brehu ja-
zera. Uvedená zástavba vytvorila 
lokálnu bariéru a naväzuje na 
objekt hotela Junior, čo znásobu-
je efekt lokálneho ovplyvnenia 
smeru prúdenia podzemných 
vôd. Za posledné sledované ob-

dobie sa ukázalo, že na kvalitu 
vody v Štrkoveckom jazere majú 
väčší vplyv pomery a charak-
ter prúdenia podzemnej vody 
v okolí jazera ako samotné ko-
lísanie hladiny vody v jazere, 
ktoré je len odrazom kolísania 
hladiny podzemnej vody v okolí 
jazera. Došlo k preukázateľné-
mu zníženiu celkového obsahu 
rozpustených látok vo vode a to 
aj napriek tomu, že v predchá-
dzajúcom období bol zazname-
návaný len ich postupný nárast. 
Vysvetlenie tohto javu vidíme  
v lokálnom ovplyvnení pomerov 
prúdenia podzemnými časťami 
konštrukcií veľkých objektov 
postavených v okolí jazera v po-
slednom čase.

Ochrana podzemných vôd
Záverom môžeme povedať, 

že pre zachovanie požadovanej 
kvality vody Štrkoveckého jazera 
a jeho okolia je potrebné pokra-
čovať v monitoringu a údržbe ja-
zera v rozsahu, v akom sa reali-
zovalo doteraz. Cieľom všetkých 
navrhovaných manažmentových 

opatrení je udržať, respektí-
ve zlepšiť súčasný stav kvality 
vody a estetické danosti jaze-
ra tak, aby mohlo byť i naďalej 
využívané ako oddychová zóna  
a slúžilo na rekreačné ciele 
miestnych obyvateľov. Vzhľadom 
na opísanú situáciu v prúdení 
podzemných vôd, ako aj jej sú-
časný pozitívny vplyv na kvalitu 
vody v jazere bude potrebné 
veľmi citlivo zvažovať ďalšiu sta-
vebnú činnosť v bezprostrednom 
okolí jazera. Súkromný investor 
už v tejto súvislosti predstavil 
projekt výstavby bytových domov 
namiesto súčasného hotela Juni-
or a na parkovisku pred ním. Po-
kiaľ sa bude v tejto časti územia 
uvažovať so zástavbou, malo by 
sa dbať, aby podzemné časti ob-
jektu neboli súvislé a boli medzi 
jednotlivými časťami stavby za-
sahujúcimi do podzemnej vody 
vynechané preluky na prestup 
podzemných vôd k jazeru.

Lesia RICHTEROVÁ
Referát životného

prostredia MÚ

Štrkovecké jazero – oáza oddychu a rekreácie
Každý si rád po práci alebo cez voľné chvíle vyjde na prechádzku, či už za rekreáciou do blízkeho okolia svojho príbytku 
či vzdialenejšej lokality, kde môže príjemne stráviť svoj voľný čas a zároveň aj načerpať energiu. Jedným takým mies-
tom v Ružinove je lokalita Štrkovecké jazero, kde si môžeme spríjemňovať chvíle oddychu, rekreovania či športovania.

Neregulovaná výstavba by mohla negatívne ovplyvniť prúdenie podzemných vôd

Štrkovecké jazero je i areálom pre rybárov. Na málo rýb sa nesťažujú. 
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Tak ako minulý rok, aj ten-
toraz sa kurzy lyžovania pre 
najmenších odohrávali na za-
snežených kopcoch v oblasti 
Zochovej chaty. Práve tu sú to-
tiž podmienky na učenie tohto 
športu ideálne. „Škôlka lyžova-
nia sa tento rok uskutočňuje 
v dvoch výučbových turnusoch, 
ktoré budú trvať päť dní. Počas 
jedného dňa sú na programe 
dve hodiny lyžovania. Máme tu 
na kopci päťdesiatjeden detí 
z našej mestskej časti, ktoré sa 
snažíme priučiť tomuto športu. 
Samozrejme nám v tom pomá-
hajú kvalifikovaní tréneri, ktorí 
sú na našich kurzoch samo-
zrejmosťou,“ povedala Kristína 
Kövešová z Ružinovského špor-
tového klubu.

Pestrý program
Mať na svahu vyše päťde-

siat detí dá skutočne zabrať. 
Dve hodiny lyžovania sa niekto-
rým deťom zdali zdĺhavé, väč-
šina škôlkarov však lyžovala 
do poslednej minúty. Našli sa 
dokonca aj takí, ktorým sa zo 
svahu vôbec nechcelo. Pokiaľ 
sa deti na zasnežený kopec 
pred začiatkom kurzu dostanú, 
musia toho veľa absolvovať. 
Také lyžovanie im totiž zaberie 
vyše pol dňa. Najprv presun 
z Bratislavy na zasnežené sva-
hy, potom náročné obliekanie 
do lyžiarskych kombinéz či obú-
vanie lyžiarok. Všetko tak, aby 
boli v plnom lyžiarskom výstroji 
a s chuťou učiť sa už o pol de-
siatej pripravení na kopci Zo-
chovej chaty. Deťom v takomto 
veku sa neodporúča akákoľvek 
prehnaná organizovaná výučba 
lyžovania. Je totiž dobré, aby si 
postupne zvykali podľa svojej 
vlastnej chuti na detské lyže, 
na zimu, sneh a celkovo na zim-
né prostredie. Nenútene si tak 
potom sami zvyknú na lyžiarsku 
škôlku. A presne takýto prístup 
k malým škôlkarom majú prá-
ve v Ružinovskom športovom 
klube. „Základom je, že sa naj-
skôr musia naučiť, ako si obuť 
lyžiarky a lyže. S tým sa nieke-
dy poriadne vytrápia. Potom sa 
ich snažíme spustiť z mierneho 
kopca a podľa toho, ako im to 
ide a výkonnosti ich rozdelíme 
do základných skupín, od úpl-
ných začiatočníkov až po ta-
kých, ktorí sú schopní ísť na vle-
ku a zísť aj väčší kopec,“ opísal 

lyžiarske začiatky ružinovských 
detí tréner lyžovania.

Tí šikovnejší a zdatnejší tak 
kurzy absolvovali na vleku na 
veľkom kopci. Väčšinou to boli 
takí škôlkari, ktorí si už tento 
zimný šport niekedy vyskúšali 
s rodičmi. Deti, ktoré lyže obuli 
prvýkrát, začínali na lyžiarskom 
páse. „Ja som bola na tom be-
žiacom páse a keď som išla 
z kopca, robila som oblúčiky. 
Lyžovala som sa dnes druhýkrát 
a celkom mi to išlo, aj keď ne-
chodím ešte na veľkom vleku. 
Ale ujo tréner ma aj pochválil“ 
tešila sa jedna z malých lyžia-
rok Natalka. „No ja som bol aj 
na kurzoch korčuľovania. Ale 
lyžovanie sa mi páči viac, lebo 
na korčuľovaní ma boleli nohy 
v korčuliach. A tu je aj väčšia 
zábava a sme na čerstvom 
vzduchu. Aj keď tu je trošku 
zima, nevadí. Ja chodím na veľ-
kom kopci, lebo viem ísť aj na 
vleku. Ja som totiž už lyžoval 
minulý rok s maminou. A my 
tiež robíme také veľké oblúčiky, 
keď schádzame kopec, a to mi 
ide veľmi dobre,“ pochválil sa 
lyžiar Miško. Našli sa však aj 
také deti, ktorým to na lyžiach 

nejde najlepšie, ale prekvapu-
júco sa to nebáli priznať. „No 
mne to vôbec nejde, stále pa-
dám. Neviem prečo, lebo robím 
to, čo mi povedal ujo tréner. Aj 
kolená pokrčím, aj sa nahnem 
dopredu. Ale aj dozadu sa na-
hnem a potom vždy spadnem. 
Už ma bolí celé telo. Plávanie 
bolo oveľa jednoduchšie a bolo  
tam aj teplejšie. Ale ešte sem 
prídem zajtra, aj pozajtra aj 
potom ešte, tak mi to hádam 
pôjde lepšie,“ posťažovala sa 
škôlkarka Sofia.

Najmladšia škôlka
Rodičia detí ružinovských 

materských škôl majú s podob-
nými kurzami dobré skúsenos-
ti. Vďaka nim sa totiž ich deti 
priučia plávaniu, korčuľovaniu 
a teraz aj lyžovaniu. A to všetko 
v čase, keď sú v škôlke. Deti tak 
majú spestrený program v ma-
terskej škole a rodičia dobrý 
pocit, že sa ich ratolesti hýbu. 
„Dá sa povedať, že škôlka lyžo-
vania je v podstate v našich vý-
učbových kurzoch pre materské 
školy taký nováčik. Samozrej-
me, že škôlky plávania alebo 
korčuľovania sú už medzi deťmi 

a ich rodičmi takou tradíciou, 
sú vychytenejšie a je o ne tiež 
väčší záujem. Je pravda, že sem 
na škôlku lyžovania chodí naj-
menej detí, ale robíme to teraz 
tretí rok a oproti minulému roku 
máme čoraz viac detí – a to nás 
veľmi teší,“ dodala Kristína Kö-
vešová.

Je pozitívne, že sa z roka na 
rok nájde viac rodičov, ktorí sa 
rozhodnú zapojiť svoje deti do 
aktivít Ružinovského športové-
ho klubu. Dajú tak svojim de-
ťom šancu vyskúšať si viacero 
športov a možno aj príležitosť, 
aby si deti niektoré športy ob-
ľúbili viac a pokračovali v nich 
aj po skončení kurzu. Väčšina 
rodičov športové kurzy naozaj 
oceňuje, keďže veľa ráz by sami 
so svojimi deťmi tieto športy ani 
neabsolvovali. A tak je to aj s ly-
žovaním, ktoré si však získava 
čoraz viac nadšencov aj medzi 
tými najmenšími. A keď všetko 
pôjde podľa plánu, ružinovskí 
škôlkari sa na kopce do zasne-
ženej oblasti Zochovej chaty 
vrátia opäť aj o rok.

Katka KOSTKOVÁ
Foto: RŠK

Ružinovskí škôlkari na Zochovej chate
Ružinovský športový klub (RŠK) už tradične aj tento rok prináša škôlkarom z ružinovských materských škôl možnosť 
naučiť sa niekoľko športov. Nechýba medzi nimi ani lyžovanie. Aj keď je tento šport u nich menej obľúbený ako kor-
čuľovanie či plávanie, záujem zúčastniť sa škôlky lyžovania z roka na rok rastie. Túto zimu sa rozhodlo lyžiarskym 
základom priučiť vyše päťdesiat škôlkarov.

Kurzy lyžovania v Malých Karpatoch pre najmenších

Deti sa spúšťali - jedna radosť.
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Zima v Ružinove

Sánkovačka na ružinovskom  sídlisku.

Ružinov zaplavili snehuliaci.

Zimný štadión V. Dzurillu využíva aj verejnosť.

Lyžiarske kurzy ružinovských detí.

Zima potešila každého.

Štrkovecké jazero ako dejisko hokejových duelov.

Zima nie je každému príjemná.

Lyžovanie sa deťom páčilo.



Alarmujúcim faktom je, 
že environmentálne vedomie 
niektorých našich spoluobčanov 
je na mimoriadne nízkej úrovni. 
Ak by to bolo inak, tak by sa ne-
vedeli mlčky prizerať devastácii 
životného prostredia a skrytou 
toleranciou vlastne súhlasiť 
s činnosťou arogantných tvorcov 
neriadených skládok. 

Skládok pribúda
Skládok v Ružinove pribúda. 

Ružinovská samospráva v súčin-
nosti s mestskou políciou sa snaží 
odhaliť pôvodcov tejto nekalej čin-
nosti, lenže je to takmer nemož-
né. Poriadok a čistota mesta je 
vecou všetkých jeho obyvateľov, 
a je vizitkou ich vyspelosti a uve-
domelosti. Pokiaľ sa ľudia sami 
nestanú strážcami poriadku, tak 
peniaze z našich daní budeme 
hádzať obrazne povedané „do 
koša“. Z roka na rok sa náklady na 
odstraňovanie skládok a dočisťo-
vanie verejných priestranstiev zvy-
šujú. „V minulom roku investovala 
mestská časť takmer 100 000 
eur na vyčistenie a ozdravenie 
našej lokality od odpadu. Sklád-
ky sme zlikvidovali napríklad pod 
Prístavným mostom, na Galvaniho 
ulici, na Ostredkoch za ČS Agip, 
na Pivoňkovej ulici, na Klatovskej 
ulici, na chodníku pri Zlatých pies-
koch, v lokalite Domové role a po-
dobne. Koľko peňazí to bude ten-

to rok? Nie málo. A sú to peniaze 
nás všetkých. Lebo chytiť vinníka 
pri čine je takmer nemožné. Ak by 
sa páchateľ odhalil, vyčistenie by 
musel hradiť sám. Existuje aj prí-
pad, keď vieme, kto je vlastníkom 
pozemku, na ktorom je skládka 
a snažíme sa ho primať, aby ju 
zlikvidoval. Niektorí počúvnu, iní 
nie. Takto to bolo aj v prípade 
zhoreniska telocvične na Borodá-
čovej ulici. Na základe znaleckého 
posudku, z bezpečnostných a hy-
gienických dôvodov, sa odstránilo 
torzo zhorenej stavby na Borodá-
čovej ulici zo zdrojov Ružinova. Od-
stránenie stavby stálo 19 000 eur. 
Budeme ich vymáhať od vlastníka 
pozemku,“ vysvetlil problematiku 
zamestnanec referátu životného 
prostredia Miroslav Sabovčík. 

Po zime prichádza jar a po 
roztopení snehu sa znovu uká-
že, akí boli občania „usilovní“ 
pri tvorbe neriadených skládok. 
Z tohto vyplýva, že je aj na obča-
novi, či peniaze z  daní všetkých 
pôjdu „do koša“, alebo sa použijú 
na rozvoj Ružinova. Miestny úrad 
už eviduje ďalšiu skládku komu-
nálneho odpadu pri Slovnafte na 
hranici chránenej krajinnej ob-
lasti Lužné lesy, kde sa vyskytuje 
vzácne vtáctvo a bobor. 

Vraky automobilov
Mestská časť zabezpečuje 

aj odstraňovanie starých vozidiel 

v zmysle zákona 223/2001 Z. z. 
o odpadoch v znení neskorších 
predpisov. Na účely tohto zákona 
sa motorovým vozidlom rozumie 
kategória vozidiel M1 alebo N1, 
ako aj trojkolesové motorové vozi-
dlo kategórie L2e. „Občania nám 
nahlásili takéto vozidlo – konkrét-
ne nákladiak Avia na Trnávke, 
na ktorom vznikla aj skládka. Tú 
sme odstránili, avšak s vrakom je 
problém. Na predmetné vozidlo 
sa tento zákon nevzťahuje, preto 
ho mestská časť nemôže odstrá-
niť. Riešením je dohoda s vlastní-
kom vozidla, ktoré tvorí prekážku 
na chodníku, kde nie je dodržaný 
predpísaný voľný odstup,“ do-
dal M. Sabovčík. Mestská časť 
vlastníka vyzvala na odstránenie 
vozidla. Vlastník na výzvu ne-

reagoval. Ak sa však urýchlene 
nepodarí tento vrak odstrániť, 
o chvíľu bude riešiť problém opäť. 
Skládku tam niektorí spoluobča-
nia vytvoria znovu. Žiaľ, platná 
legislatíva neumožňuje okamžité 
a operatívne odstránenie vraku 
z daného chodníka.

Skládky a vraky sa v Ružinove 
vyskytujú čoraz viac. Tejto téme 
sa aktívne venujeme aj v Ruži-
novskom echu. „Je dôležité, aby 
aj občania aktívne informovali 
miestny úrad Ružinov, kde sa 
skládky začínajú a kde je odsta-
vený vrak. Ružinovská samosprá-
va urobí všetko preto, aby sa tieto 
problémy odstránili,“ dodal na 
záver M. Sabovčík. 

(rr)
Foto: archív

Mestskí poslanci tak mali 
rozhodnúť o ďalšom osude tej-
to nehnuteľnosti. K hlasova-
niu o návrhu na schválenie jej  
predaja formou obchodnej ve-
rejnej súťaže sa však nakoniec 
nedostali. 

Návrh stiahli
Po krátkej diskusii totiž 

primátor Andrej Ďurkovský ná-
vrh stiahol. Reagoval tak na 
vystúpenia ružinovského a pe-
tržalského starostu. „V našej 
mestskej časti máme nedosta-
tok materských škôl, dokonca 
evidujeme žiadosti o zriadenie 
materskej školy s katolíckou 
výchovou, ale aj pre postihnuté 
deti. Preto nerozumiem, prečo 

by sa mali odpredávať budovy, 
vhodné práve na takéto využi-
tie.“ Ružinovský starosta Slavo-
mír Drozd by bol preto rád, keby 
práve v budove na Kovorobot-
níckej ulici mohla opäť fungo-
vať materská škola. „Požiadam 
o stretnutie s primátorom, aby 
sme my dvaja ako partneri do-
speli k nejakému vhodnému  
a prijateľnému riešeniu. Určite 
urobíme všetko preto, aby bola 
budova bývalej materskej školy 
opäť zverená mestskej časti Ru-
žinov.“ 

Rovnaké problémy
Problém s podobnými budo-

vami, ktoré kedysi slúžili hlavne 
deťom, majú však aj iné časti. 

Preto na mestskom zastupi-
teľstve vyjadril podporu ruži-
novskému starostovi aj Milan 
Ftáčnik, starosta Petržalky: „My 
máme u nás tiež viacero takých-
to podobných objektov, ktoré 
pustnú a sú nevyužívané. A tak-
tiež máme málo predškolských 
zariadení, preto si myslím, že 
by bolo vhodné využívať takéto 
objekty na verejnoprospešné 
účely.“ 

O tom, či sa budova na-
koniec odpredá alebo prejde 
pod správu Ružinova, budú 
mestskí poslanci rozhodovať 
na februárovom mestskom za-
stupiteľstve. Všetko tak nate-
raz ostáva otvorené. Ak by sa 
podarilo zveriť budovu na Ko-

vorobotníckej Ružinovu, bude 
si vyžadovať značnú rekon-
štrukciu, keďže jej momentálny  
stav je na prevádzkovanie pred-
školských zariadení nevyhovu-
júci. 

Investovať bude Ružinov
„Určite budeme musieť 

do toho investovať. Ale veď 
máme prijaté uznesenia o úve-
re na rekonštrukciu školských 
zariadení, taktiež pracuje-
me s rozpočtom, s kapitálo-
vými výdavkami či príjmami.  
Preto verím, že na zrekonštru-
ovanie tejto budovy by sme 
peniaze našli,“ dodal Slavomír 
Drozd.

(kk)

Nelegálne skládky znehodnocujú životné prostredie

Nová materská škola na Trnávke?

Ružinov patrí svojou zelenou tvárou a urbanizmom k najlukratívnejším mestským častiam Bratislavy. Sťahujú sa sem 
najmä mladé rodiny s deťmi, čo je dôkazom vysokej kvality života. Preto je zarážajúce, že medzi nami žijú aj občania, ktorí 
sústavne svoje okolie znečisťujú, čím zhoršujú kvalitu života všetkým. 

Poslanci mestského zastupiteľstva sa na svojom prvom zasadnutí v tomto roku venovali aj návrhu na schválenie preda-
ja nehnuteľnosti na Trnávke. Ide o budovu bývalej materskej školy na Kovorobotníckej ulici, ktorá bola kedysi v správe  
Ružinova, v súčasnosti však patrí pod magistrát, je v zlom stave a doslova pustne. 

Legislatíva neumožňuje odtiahnutie vraku okamžite

... alebo mestskí poslanci predajú budovu súkromníkovi
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Vrak na Koperníkovej ulici ako skládka odpadu.



Základná organizácia SZPB č. 46

Január
PhDr. Ondrej Majoroš, 5.1.1922, 88 rokov
Václav Čáp, 7.1.1925, 85 rokov

Marec
Mário Hrubešová, 12.3.1928, 82 rokov
Alžbeta Steinicová, 14.3.1929, 81 rokov

Apríl
JUDr. Jozef Mikloško, 27.4.1927, 83 rokov

Máj
Anna Čabradská, 9.5.1913, 97 rokov
Anna Míňová, 12.5.1926, 84 rokov

Jún
Františka Opatovská, 22.6.1926, 84 rokov
Angela Reháková, 22.7.1926, 84 rokov
Mária Škripeňová, 16.6.1915, 95 rokov

Júl
Ing. Július Babčan, 29.7.1923, 87 rokov
Anna Kubíková, 22.7.1927, 83 rokov

August
Klára Lučanová, 23.8.1920, 90 rokov

September
Mgr. Eva Hulinová, 7.9.1940, 82 rokov
Paulína Martinková, 18.9.1922, 88 rokov

Október
Pavol Dobiáš, 4.10.1928, 82 rokov
Valéria Horáková, 31.10.1930, 80 rokov
Vladimír Chlebo, 26.10.1919, 91 rokov
Jozef Kováč, 31.10.1922, 88 rokov

November
Gustáv Suchý, 5.11.1919, 91 rokov
PhMg. Alexander Lučan, 18.11.1914, 
96 rokov

December 
Milada Grmanová, 7.12.1929, 81 rokov
RNDr. Pavel Gross, 9.12.1935, 70 rokov

Základná organizácia SZPB č. 9

Január
Jozefa Borská, 92 rokov
Jozefa Dobšovičová, 85 rokov
Anna Dobrovodská, 83 rokov

Február
Michal Bordováč, 76 rokov
Samuel Nosko, 90 rokov
Elena Uhrová, 88 rokov

Marec
Elena Drinková, 88 rokov
Eduard Krepop, 88 rokov

Apríl
Martin Smetana, 91 rokov

Máj
MUDr. Vlasta Čunderlíková, 87 rokov
Milan Filadelfi, 88 rokov
Drahomíra Charvátová, 82 rokov
Ing. Pavel Janiš, 83 rokov
Mária Pokorná, 90 rokov

Jún
Júlia Bošková, 86 rokov

Júl
Alexander Bachnár, 91 rokov
Marta Blašková, 82 rokov
Zuzana Lysá, 91 rokov
Horymír Mácha, 85 rokov

August
Štefan Minarovič, 84 rokov
Zora Máchová, 87 rokov

September
Ing. Ján Borota, 85 rokov
Viera Nosková, 85 rokov
René Žiaková, 82 rokov

Október
Viera Babničová, 82 rokov
Etela Gabulová, 88 rokov
Irena Janišová, 76 rokov
Gabriela Kamenická, 91 rokov
Ing. Ján Kubiš, 90 rokov

November
Eva Hillová, 66 rokov
Jaromír Charvát, 90 rokov
Eugen Kropilák, 86 rokov
Uljana Vomáčková, 90 rokov
Anna Zemanová, 88 rokov

December 
Vladimír Babnič,
Helena Borská, 83 rokov
Martin Hučko, 90 rokov
Štefánia Prázdnovská, 89 rokov

Najnovšie tanečné predsta-
venie alternatívneho divadla 
elledanse vzniklo z potreby jej 
tvorcov vyrovnať sa  s minulos-
ťou miesta, kde dnes elledanse 
sídli – v Dome T&D, v budove 
bývalého bitúnku. Pocta kravám 
vypovedá o kravách a všetkých 
ich podobách - od milo prežúva-
júcej kravky, vyvaľujúcej sa v trá-
ve až po kravu zavesenú na háku 
a ľuďmi mechanicky porciovanú 
a balenú do fólie. Do kontrastu 
s tým tvorcovia postavili kravu 
posvätnú, z úplne odlišného 
kultúrneho prostredia. Nemôžu 
však chýbať ani kovboji a dojič-
ky, ktorých osudy sa nenáhodne, 
s vtipom i veľmi dramaticky pre-
línajú s životom kráv. V prostredí 
smradľavej, muchami zamore-

nej maštale sa nájde miesto nie-
len na krutosť a poníženie, ale aj 
romantiku a nehu. Hru charakte-
rizuje rôznorodosť a nevšednosť 
témy, nápadité a vynikajúco 
prevedené rytmicko-pohybové 
a tanečné kreácie, prudké vášne 
i prekvapivý humor. 

Program:
10. Marec, 20:00
Jablko – tanečná inscenácia
26. - 28. Február, Pia-Ne 
Tanečné návraty VIII s V. „Beni-
tom“ Šoltýsom
1.-5. Marec, Po-Pia, 7:30-9:00
Joga s V. „Benitom“ Šoltýsom
Po-Pia, 9:00-10:30	
8.-12. Marec, Po-Pia, 7:30-9:00
Joga s V. „Benitom“ Šoltýsom
Po-Pia, 9:00-10:30

Prinášame biele ruže, majú 
biele lupienky. My sme do nich 
vložili všetky naše spomienky. 
Na hrob ich vkladáme, je v nich 
drobná rosa a každá tá kvapka 
rosy, to je naša slza. Smutno je 
nám všetkým, už niet návratu, 

ani nádeje, len cesta ku hrobu 
nás k Tebe zavedie.

Dňa 18. decembra 2009 
sme si pripomenuli 1. výročie  
úmrtia našej drahej predsedníč-
ky Alenky Běčákovej. 

ZO TP - Ružinov

Televízia Ružinov pripravuje 
obnoviť staronovú obľúbenú relá-
ciu Klub D. Jej obsah bude zame-
raný na problémy a starosti senio-
rov v MČ Bratislava-Ružinov. Bude 
to forma televíznej poradne na 
aktuálne témy života dôchodcov. 

Bude mať mesačnú periodicitu a 
hodinovú dĺžku. S jej nasadením 
sa uvažuje od marca tohto roka. 
Pri jej výrobe bude televízia úzko 
spolupracovať s Jednotou dô-
chodcov pôsobiacou v Ružinove.

(red)

Oslávenci roka 2010

Spomienka Nová relácia v TVR

Pocta kravám

V roku 2010 oslavujú jubiliuem nasledujúci členovia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov (SZPB) z Ružinova.

Divadlo pôsobí v bývalom bitúnku
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Minister vnútra SR R. Kaliňák spolu s ružinovským starostom S. Drozdom 
odovzdal v januári hasičskému zboru v MČ Nové  Mesto, ktorý vykonáva svo-
je zásahy aj v Ružinove, nové hasiace auto so 44-metrovou vysokozdvižnou 
plošinou. 
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Evanjelický kostol v Prievoze
V rámci redakčného zámeru predstavenia histórie našej mestskej časti Bratislava – Ružinov sme sa rozhodli uverej-
ňovať v každom čísle aj jednotlivé evidenčné listy pamätihodností Ružinova, ktoré vypracoval P. Guldán, ako sme už 
informovali v minulom čísle Ružinovského ECHA. Spolu s dokumentaristickým seriálom História Ružinova veríme, že 
dokážeme priblížiť našim čitateľom históriu predkov lokality, v ktorej žijeme.
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Prvotná infraštruktúra na 
území medzi Dunajom, Malým 
Dunajom a Trnavskou cestou 
bola jednoduchá až primitívna. 
Jej málo rozvinutú sieť determi-
novalo množstvo prekážok spô-
sobených ramennou sústavou 
oboch riek v tomto priestore, 
ktoré okrem svojich ramien na-
rušovali podložie a trasy ciest 
aj mnohými mokraďami. Preto 
boli veľmi častými dopravnými či 
prepravnými prostriedkami člny 
a prievoznícke plte. Osobitnou 
kapitolou bola lodná doprava po 
Dunaji, o ktorej máme dostatok 
správ už od stredoveku. Po Du-
naji premávali dokonca aj lode 
dosahujúce dĺžku až 50 metrov 
a šírku 6 metrov, niektoré mali 
výtlak až 350 ton. Plavba dole 
prúdom bola jednoduchá, hor-
šie to bolo proti prúdu. Vtedy 
musela nastúpiť konská sila. 
V špeciálnych postrojoch ťahalo 
najťažšie lode hore brehom až 
dvadsať párov silných koní. Nie-
kedy boli popri koňoch nútení na 
túto otrockú prácu aj ľudia. Od 
roku 1777 sa tak na nútené prá-
ce používali väzni, ktorí pri takej 
otročine kapali ako muchy. Na ťa-
hanie lodí bol na brehu udržiava-
ný chodník, takzvaný Treppelweg 
alebo Treidlweg. Aj keď po ovlád-
nutí rieky parnými loďami už 
nebol používaný, stopy po ňom 
ostali na brehu ešte celé desať-
ročia. Okrem civilných parníkov 
križovali rieku aj armádne lode. 
V meste pravidelne patrolovalo až 
do prvej svetovej vojny striedavo 
šesť bojových parných člnov.

Pred vybudovaním želez-
nice boli jedinou pravidelnou 
dopravnou sieťou dostavníko-
vé spojenia, ktoré smerom na 
Žitný ostrov museli prechádzať 
cez Prievoz, odkiaľ sa preplavi-
li k Podunajským Biskupiciam. 
Dnešná tangenciálna sieť hlav-
ných cestných komunikácií Ru-
žinova je logickým dedičstvom 
z minulosti a už ich názvy hovo-
ria, kam cesty viedli – Trnavská, 
Vrakunská, Prievozská. S Prie-
vozskou paralelná Gagarinova 
je novým cestným ťahom budo-
vaným v sedemdesiatych rokoch 
minulého storočia a tejto výstav-
be padla za obeť časť starého 
Prievozu. 

Prievoz bol na ostrove
Stredoveká obec Prievoz 

vznikla ako sídlo kompárov a plt-
níkov na území medzi dôležitými 
brodmi a prievozmi cez viaceré 
dunajské ramená a cez tok Ma-
lého Dunaja. Už samotný názov 
obce jasne hovorí o jej dôleži-
tosti v dopravnej infraštruktúre.  
V písomných prameňoch sa  
Prievoz prvýkrát spomína v roku 
1374. Od začiatku 16. storočia  
patrila obec bratislavskému 
hradnému panstvu a bývalo tu 
prevažne nemecké obyvateľstvo. 
V minulosti bola časť územia 
dnešného Ružinova pravidelne 
zaplavovaná dunajskými vodami 
a tak tu prevládali predovšetkým 
pasienky, menej polia. Po regu-
lácii Dunaja v druhej polovici 19. 
storočia sa tu začali rozširovať 
zeleninové záhrady, ktoré kaž-
dodenne zásobovali čerstvým 
tovarom čoraz početnejšie oby-
vateľstvo Bratislavy. Záplavové 
územie sa ustálením brehov 
veľtoku a zasypaním mnohých 
mŕtvych ramien začalo z moča-
ristých mokradí meniť na pevnú 
pôdu, čo otvorilo nové možnosti 
urbanizácie. Až dovtedy ležal 
samotný Prievoz na jednom  
z mnohých ostrovov vnútrozem-
skej delty dunajského riečneho 
systému. S mestom ho spájala 
Prievozská cesta, ktorá však pre 
vodné prekážky bola menej dô-
ležitá ako paralelná Vrakunská 
cesta. Aj tá sa však končila na 
hranici Žitného ostrova pri Ma-
lom Dunaji.

Na sklonku 19. storočia  
v priestore medzi centrom rastú-

ceho mesta a Prievozom vznikali 
mnohé nové priemyselné objek-
ty, ktoré sa sústreďovali v oblasti 
dodnes známej ako Nivy. V roku 
1888 tu bola postavená Klinge-
rova továreň na výrobu konopné-
ho a jutového tovaru, potom 
továreň na vodiče elektrického 
prúdu -- známe Kablo, podnik 
Gumon, mestská elektráreň  
a neskôr plynáreň, ktorá sa sem 
presunula zo širšieho centra 
mesta. Vybudovanie železničnej 
trate z Nív k rozsiahlemu Zimné-
mu prístavu a cez dunajský most 
ďalej do Petržalky  na sklonku 
19. storočia  bolo dôležitým pod-
netom na ďalší priemyselný roz-
voj tejto časti Bratislavy. V roku 
1895 dokončili  továrenský kom-
plex na spracovanie ropy Apol-
lo, o niečo neskôr  fabriku na 
výrobu nití, známu Cvernovku.  
Rozširovali sa aj obytné štvrte  
a ďalšia infraštruktúra. Medzi-
vojnová Československá republi-
ka investovala značné prostried-
ky do výstavby dunajského 
prístavu, skladových priestorov a 
prekládkových terminálov.  

Apolku nahradil Slovnaft
Súbežne s rozvojom prie-

myslu vznikali aj obytné súbo-
ry  Trnávka, Hubertova kolónia  
a obytná štvrť pri textilnej továr-
ni Danubius. Pred vypuknutím 
druhej svetovej vojny sa  priestor 
Ružinova začal intenzívne urba-
nizovať a tento trend pokračuje 
v inej forme až do súčasnosti. 
Na sklonku päťdesiatych rokov 
20. storočia sa rozbehla výstav-
ba rozsiahlych panelových síd-

lisk Štrkovec, Pošeň, Ostredky  
a Trávniky. Po ukončení výstavby 
v tejto časti sa začalo s neuvá-
ženou asanáciou ďalšej časti 
Prievozu, kde malo vyrásť nové 
celoplošné panelové sídlisko. 
Tento zámer sa však realizoval 
iba čiastočne a po politických 
zmenách v roku 1989 sa od pro-
jektu odstúpilo. 

V päťdesiatych rokoch  
20. storočia sa namiesto cez 
vojnu zbombardovanej rafiné-
rie ropy Apollo začal budovať  
v priestore Vlčie Hrdlo rozsiah-
ly petrochemický kombinát  
Slovnaft, pripojený ropovodom 
Družba na ropné polia v európ-
skej časti Ruska a na Sibíri. Za 
oficiálny termín vzniku Slovnaf-
tu sa považuje rok 1957. Tech-
nológia výroby v Slovnafte sa 
viackrát modernizovala a jeho 
kapacity sa neustále rozširovali, 
takže v istej dobe predstavoval 
z ekonomického i strategického 
hľadiska najdôležitejšiu fabriku 
v rámci celého Slovenska. To 
však prinášalo aj záporné vply-
vy na životné prostredie, ktoré 
spočiatku nikto neriešil. Až keď 
kvôli chemickému priemyslu za-
čala výrazne stúpať chorobnosť 
obyvatelstva a najmä detí, začali 
sa aj v Bratislave postupne pre-
sadzovať v priemyselných kom-
plexoch ekologické projekty. Zá-
porné vplyvy koncentrovaného 
chemického priemyslu na okoli-
té prostredie sú však jednoznač-
ne citeľné ešte aj dnes.

Roman KALISKÝ-HRONSKÝ
Foto: archív autora

Z histórie Ružinova (2. časť)

Ružinov je dnes nepochybne najrušnejšou dopravnou križovatkou v rámci celej Bratislavy. V jeho katastri je najväčší 
nákladný prístav na strednom toku Dunaja, kontinuálne modernizované letisko M. R. Štefánika i dosluhujúca hlavná au-
tobusová stanica Nivy. Takisto je tu sústredená veľká časť nákladnej železničnej dopravy a začína, respektíve končí sa tu 
severná diaľnica D2. Toto všetko dáva infraštruktúre mestskej časti nadregionálny a v širších parametroch medzištátny 
význam, a tak to bolo už aj v dávnejšej i nedávnej minulosti tohto mestského priestoru. Ružinov s priemernou nadmor-
skou výškou 133 m, s rozlohou  39,7  km2 a s počtom prihlásených obyvateľov 73 100 je v súčasnosti vstupnou bránou 
a najdôležitejším dopravným uzlom nielen hlavného mesta, ale v mnohých ohľadoch aj celého Slovenska.

Dodnes využívame a rozvíjame dedičstvo bývalej infraštruktúry

Prievoz bol vstupnou bránou do mesta z juhu.



Dvadsať rokov trpel za leták proti sovietskej intervencii
a ďalších dvadsať za Deklaráciu zvrchovanosti Slovenskej republiky
Ružinovčan od koreňa? Áno, presnejšie – od augusta roku 1953, keď výmenou získal byt na Pavlovovej ulici. 
Krátko predtým sa stihol oženiť,  získať doktorát na Právnickej fakulte Univerzity Komenského, potom sa dva 
mesiace plaviť na dunajskej lodi Turiec a privážať pre hladnú domovizeň  obilie a kukuricu. Neskôr aj naruko-
vať, aby mu v prvé ráno vojenčiny oznámili, že manželka  porodila syna. Druhý prišiel  na svet o tri roky a ruži-
novská lokalita 500 bytov sa stala ich rodnou obcou. Dodnes spomínajú  – jeden archivár a druhý umelecký 
sklár – ako sa naháňali po rozkopaných trávnikoch, ako s otcom a s inými dospelákmi hrávali futbal a hokej na 
miniihriskách, vytvorených podobne ako chodníky, zasadené stromy a kríky, ba dokonca detský bazénik za do-
mom kultúry – brigádnickými aktivitami. Jednu z tých zasadených líp si vzal za vzor Albín Brunovský a zvečnil ju 
na československej dvadsaťkorunáčke. A to všetko pri zakladaní a redigovaní takého významného mesačníka, 
akým bola Mladá tvorba, potom zas Slovenské pohľady a činnosť v Prahe a cesty do zahraničia... Ktože to má 
taký výrazný profil? Významný slovenský spisovateľ Milan FERKO.

Určite sú to zaujímavé informá-
cie na úvod, ale ak si správne 
myslím, podstatnou náplňou 
vášho života bola literárna tvor-
ba a tá nevznikala na Pavlovo-
vej? 

Pravdaže hlavne tam. Man-
želka mi vyčlenila priestor, vyba-
vila zariadenie a ja som mohol 
pokojne vymýšľať veselé básne 
pre deti, texty piesní, ktoré zhu-
dobňoval skladateľ Milan Novák 
a podobne. Ibaže témy, pri kto-
rých sa vyžadovalo dlhodobejšie 
a sústavnejšie sústredenie, som 
písal v budmerickom kaštieli Li-
terárneho fondu, ale aj na cha-
te v Modre, na Orave (Svadba 
bez nevesty) alebo v Stropkove 
(Svadba bez ženícha), prípadne 
v Bardejove. Týkalo sa to najmä 
historických románov Svätopluk 
(trilógia spodobujúca naše sláv-
ne dejiny od roku 863 do roku 
907), Jánošík, Matúš Čák Tren-
čiansky alebo Markus Aurélius. 
História ma odmala zaujímala. 
Celkom bez prípravy som z nej 
urobil diferenciálnu skúšku 
z veľkorovnianskej meštianky 
na nitrianske gymnázium. Prav-
daže, osobitná téma a najmä 

v románovej podobe si žiada iné 
rozmery. A tak sa cestovalo do 
Rakúska pozrieť si zvyšky rím-
skych táborov a potom do Ríma 
k víťaznému stĺpu Marka Aurélia 
atď.

Ale aj ten rímsky cisár sa týka 
našej najvlastnejšej minulosti... 

Isteže, veď ten slávny nápis 
na trenčianskom brale z roku 
179 nášho letopočtu je z čias 
rímskeho dobýjania Slovenska 
ako vtedajšej domoviny germán-
skych Kvádov, keltských Kotínov 
a iných kmeňov. Dokonca som 
presvedčený, že filozof na ci-
sárskom tróne sa prvý kúpal na 
pahorku v Dudinciach, keď tam 
jeho vojaci pri žriedle horúcej 
minerálnej vody vytesali do tufo-
vého podložia vane a prietokové 
bazéniky.

Lenže – ako viem – to vo vašom 
románe nie je.

Je tam však podstatné, lo-
gicky domyslené a vecne zdô-
vodnené, prečo cisárovná Faus-
tína asistovala pri vzbure Avidia 
Cassia proti manželovi, ako to 
bolo s nebeským zázrakom daž-

ďa na Pohroní a prečo jedna 
z rímskych légií dostala názov 
fulminatrix, bleskonosná, prečo 
Markus Aurélius nevedel vycho-
vať syna Commoda na svojho 
dôstojného nástupcu a iné dôle-
žitejšie problémy.

 
Vaša dômyselnosť je ešte väč-
šmi badateľná pri Svätopluki-
áde, ako vašu trilógiu nazval 
Vlado Mináč. Všetko vám tam 
logicky zapadá do seba, histo-
rik nenájde chybu v časových 
sledoch, archeológ v priesto-
rovom umiestňovaní a teológ 
v pomeroch, aké v tej dobe 
vládli medzi pápežským Rímom 
a patriarchovským Carihradom. 
Dôverovali ste len známym 
zdrojom, alebo ste čerpali aj 
z iných prameňov?

Predovšetkým z prameňov, 
čiže z dokumentov tej doby. 
V tom mi veľmi pomohol Fran-
tišek Dvorník a Peter Ratkoš, 
aj Ján Dekan – vidíte, tiež dlho-
ročný Ružinovčan (podobne ako 
Rudo Fabry, Julo Lenko a Vlado 
Reisel). A potom cesty do zahra-
ničia – do Regensburgu, ktorý 
bol vtedy pre našich vládcov tým, 
čím je dnes pre nášho predsedu 
vlády Brusel. Potom  Rím. A  v Ta-
liansku takisto Cividale. Akade-
mik Ján Dekan sa pochvalne vy-
slovil o mojom rukopise, okrem 
iného preto, že tam nepracujem 
s legendami takého typu ako sú 
Svätoplukove tri prúty, alebo že 
sa vzdal trónu a odišiel sa kajať 
do kláštora alebo že predal svoju 
ríšu Maďarom za bieleho koňa. 
Mimochodom – tieto legendy 
sú mnohotisícročné a nielen 
u nás, v európskom prostredí, 
ale aj v indickom a čínskom. Sú 
to veľmi prekvapujúce synkopy. 
Svoju pravdu, totožnú s historic-
kou, vytváram na základe štúdia 
mnohých dobových dokumen-
tov a opisov udalostí-osobností-
zvykov. Píšem o našich stopách 
v zahraničí vo svojej najnovšej 
knihe Hľadanie raja. 

A čo Jánošík? 
Keď ma vydavateľstvo Mladé 

letá požiadalo napísať pre mlá-
dež román o Jánošíkovi, lebo ani 
Peter Beblavý, ani Gustáv Mar-
šall-Petrovký, ani Janko Hrušov-
ský či Štefan Gráf nevyhovoval, 
istý čas som váhal s odôvod-
nením, že ak nájdem kľúč na 
odomknutie nového, historicky 
pravdivého Jánošíka, tak sa do 
toho dám. A pretože mám v živo-
te šťastie, ani tu ma neminulo: 
dostala sa mi do rúk francúzska 
knižka Les confessions – Spoveď 
Františka Rákociho. Budúci vod-
ca kuruckého povstania sa dostal 
do väzenia v pevnosti Viedenské 
Nové Mesto, a prirodzene, usilo-
val sa odtiaľ vyslobodiť aj so svo-
jimi spoluväzňami, najmä veľmi 
agresívnym grófom Berčényim. 
Pri skúmaní možností úteku zis-
tili, že potrebujú silného a schop-
ného mládenca, ktorý by vedel 
z cely vytiahnuť povraz, preniesť 
ponad hradnú vodnú priekopu 
a pevne zakosíliť na druhom kon-
ci. Keď som čítal nous choisimes 
pour cet emploi un jeune homme 
assez capable – tak som vysko-
čil a skríkol: prečo by to nemohol 
byť Jánošík?! Nasledoval výskum 
u nás aj v zahraničí (Poľsko, Ma-
ďarsko a Rakúsko) a o dva roky 
bol Jánošík hotový. Pravdaže nie 
legendárny s čarovným opaskom, 
alebo velikán, okolo ktorého tan-
cujú ráno víly a večer duchovia 
hôr. Je tam aj jeho osudový sú-
per – gróf Jakub Lowenburg, aj 
Jánošíkovi družiníci so svojimi 
rozličnými osudmi, aj ľútostivé 
matere a dôverčivé nevesty, hlad, 
epidémie atď. Slovom – reálny  
život tej doby, trochu osladený 
alebo prisolený prímesou z ob-
lasti zvykoslovia, udalostí, kroník, 
spomienok svedkov doby a po-
dobne. Román vyšiel v dvoch vy-
daniach.

 
Prečo po ňom nesiahli Poliaci 
pri natáčaní filmového Jánoší-
ka, ani naši filmári?
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S Izabelou Pažítkovou.



Na to musíte mať agentúru 
a mne sa to hnusí. Navyše – tá 
naša starodávna závisť...! Podľa 
kritikov (Paľo Horváth, Karol Ro-
senbaum, Jozef Veľký, P. Caba-
daj a iní) niet lepšieho románu 
o Jánošíkovi.... ale na jeho re-
edície sa dostane až vtedy, keď 
bude autor mimo a zabudne sa 
na jeho iné výstrelky. 

 
Čo máte na mysli?

Mnohí a teraz veľmi frek-
ventovaní verejní činitelia mi ne-
môžu zabudnúť, že nie oni, ale ja 
som spísal v januári  roku 1991 
(!!! – teda dva roky pred vyhlá-
sením samostatnej Slovenskej 
republiky) Deklaráciu zvrchova-
nosti Slovenskej republiky, pod 
ktorú sa podpísali desaťtisíce 
slovenských občanov. A začiatok 
textu že sa dostal do preambuly 
Ústavy SR. A že mnohí naši „sláv-
ni“ divadelníci boli proti a naši 
politici si namýšľajú, že si musia 
získavať predovšetkým ich – ne-
priateľov slovenskej štátnosti.

Ale veď vaša tvorba je predo-
všetkým veselá. Mám na mysli 
najmä básne pre deti zo zbie-
rok Na Mars a späť, ktorú ilu-
stroval, čo je veľmi zvláštne, 
Vincent Hložník, Dobrodružstvá 
s kolieskom (V. Gergeľová), 
Robí robot robotu (s ilustrácia-
mi M. Cipára) alebo Džim-bala-
bala-bala (ktorou akademický 
maliar O. Zimka začal svoje 
prevratné obdobie).

Áno, mal som šťastie na 
ilustrátorov počnúc Jožom Ba-
lážom. Napríklad výber z mo-
jich básní pre deti pod názvom 
Snežnoje derevo (podľa mojej 
zbierky Snehový strom) ilustro-
val slávny ruský výtvarník Vadim 
Sidur. Knižka vyšla v náklade 
100 000 (!) výtlačkov a zosta-
vovateľ, básnik Jurij Levitanskij, 
využil na spoločensko-politický 
vzdor aj také básne ako Robí 
robot robotu, zdôrazňujúc po-
dobnosť postavenia sovietskych 
robotníkov a robotov. Fantáziu, 
hravosť a žartovnosť krášli aj 
knihu Šalabingo, ilustrovanú 
M. Kellenbergerom, ktorú do 
srbčiny preložila spisovateľ-
ka Dušica Lukićová. Humor je 
pre detstvo taký samozrejmý 
ako hra či fantázia. Dokonca aj 
v ťažkých vojnových časoch, a ja 
som tento pohľad uplatnil v svo-
jej najúspešnejšej knižke Keby 
som mal pušku, ktorú sfilmoval 
Štefan Uher a preložili do češti-
ny a maďarčiny. Ruský preklad 
sa nerealizoval, lebo ma stihlo 
prekliatie – za leták proti vstupu 
vojsk do ČSSR v auguste 1968, 
ktorý obletel celý svet. Dvadsať 
rokov som trpel zaň a pomaly 
ďalších dvadsať rokov za spomí-
nanú Deklaráciu. Kohútovi, ktorý 
kikiríka o polnoci, odseknú hla-
vu. Našťastie ja svoju hlavu ešte 

mám a celkom dobre a tvorivo 
mi slúži aj v osemdesiatke.

Kým sa vás spýtam, ako oslá-
vite toto pekné jubileum, ešte 
by som sa vrátil ku knihe, ktorá 
spolu so spomínaným letákom 
proti vstupu vojsk Varšavského 
paktu v 1968. spôsobila vaše 
„prekliatie“. 

Prežil som Sibír.

Prirodzene. 
Už samotný názov bol dvoj-

značný a provokujúci. Ale obsah 
bol v podstate nevinný – vyvolá-
val otázky, kde to v socializme 
škrípe, aké sú nové východiská 
z mnohých a nových ekonomic-
kých prepadlísk, v čom je podsta-
ta obrody, ako ľuďom skutočne 
priblížiť sľubovaný raj. Lenže naj-
mä po agresii proti ČSSR v roku 
1968 boli takéto otázky nemož-
né, zakázané. Ja som bol na 
Sibíri v roku 1967 a kniha vyšla 
na začiatku 1969. Pravdaže aj 
vydavateľstvo aj ja osobne sme 
robili všetky možné opatrenia, 
ale úplne márne. My sme vedeli 
svoje a Brežnev či Husák svoje. 
A tak sa na pulty kníhkupectiev 
dostali len desiatky exemplárov 
z tejto knihy a okamžite sa roz-
chytali. Dnes ich vlastníci strážia 
ako mimoriadne vzácne bibliofí-
lie. Aj ja som musel strážiť ako 
oko v hlave svojich dvadsať au-
torských výtlačkov, lebo čo ak 
by prišla tá skazonosná kontrola 
ešte Á, eŠTe Bé, ktorej otroci sa 
dnes správajú ako mocnári a ďa-
lej intrigujú a rozvracajú a inak 
besnia.

A tak teda avizovaná otázka – 
ako hodláte osláviť svoje pekné 
jubileum? 

Novou a aj v mojej tvorbe 
mimoriadnou knihou – Hľadanie 
raja. Nečakajte tam nábožen-
ské transmutácie, ku ktorým sa 
teraz vrhlo množstvo bývalých 
režimistov-marxistov na čele  
s Kusým. Je to svedectvo o dobe, 
ktorú som prežil a otvorene po-
dávam výpočet svojho podielu. 

Ale aj iných. Je to kniha obsa-
hujúca autorovu životnú skúse-
nosť prostredníctvom všetkých 
možných literárnych foriem – od 
epigramov až po tragikomédiu. 
Popri tom sa dotýka alebo priam 
faktmi prenikavo vysvetľuje vývoj 
a udalosti na slovenskej literár-
nej scéne (ide najmä o časopisy 
Mladá tvorba a Slovenské pohľa-
dy, ktoré autor alebo založil ale-
bo zachránil pred zánikom). Je 
tam autentické svedectvo o ta-
kých významných postavách na-
šej spisby ako Rudolf Jašík alebo 
Miroslav Válek, o závažných lite-
rárnych udalostiach, o viacerých 
objavných prekladoch mimoriad-
nych básní, o životných zážitkoch 
na Kube, na Sibíri alebo v Číne, 
čo všetko autorovi umožňuje 

porovnávať vývoj civilizácie od 
jej demokratickej podstaty k ta-
kej či onakej totalite a vyslovo-
vať svoje názory. Prirodzene, že 
v knihe nechýbajú ukážky zo za-
kázanej, zošrotovanej publikácie 
Prežil som Sibír, ale aj okolnosti 
vzniku letáka proti vstupu vojsk 
Varšavského paktu a iné doku-
menty, vedené návrhom Dekla-
rácie zvrchovanosti Slovenskej 
republiky z februára 1991, čiže 
dva roky pred ustanovením Slo-
venskej republiky. Publikáciu 
dopĺňajú originálne dokumenty 
a fotografie. 

Veď čo je život? Ustavičná 
štafeta. A štafeta nesmie stáť!

Pavol PODHORSKÝ
Foto: archív M. Ferka
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Prezentácia knihy Kráľovská pomsta v Klube slovenských spisovateľov.

Milan	FERKO

Pochádzal z drotárskej rodiny, 
ktorá žila pred vojnou v Rusku. 
Vzdelanie získaval vo Veľkom 
Rovnom, Žiline, Nitre a neskôr 
vyštudoval Právnickú fakultu 
Univerzity Komenského v Bra-
tislave. V rokoch 1951 – 1955 
bol redaktorom denníka Smena, 
v rokoch 1955 – 1956 týždenní-
ka Kultúrny život. Od roku 1956 
bol zakladateľom a šéfredak-
torom Mladej tvorby, v rokoch 
1960 – 1969 bol šéfredakto-
rom Slovenských pohľadov. Pre 
podporu obrodného procesu na 
stránkach Slovenských pohľa-
dov v septembri 1969 odvolaný 
a vylúčený zo Zväzu slovenských 
spisovateľov. V rokoch 1970 – 
1975 bol redaktorom vo vyda-
vateľstve Slovenský spisovateľ, 
od roku 1976 sa profesionálne 
venoval literárnej tvorbe. Po 
roku 1989 bol vedúcim činite-
ľom Spolku slovenských spiso-
vateľov, predsedom umelecké-
ho odboru Matice slovenskej, v 
roku 1993 jej „vrátil“ Slovenské 
pohľady, ktoré viedol do konca 
roka 1994. V rokoch 1994 – 
1998 bol generálny riaditeľ sek-
cie štátneho jazyka a národné-

ho písomníctva na Ministerstve 
kultúry SR. Jeho syn Ľubomír 
Ferko je známy akademický ma-
liar. Začiatky jeho literárnej tvor-
by tvorili aktuálne články, knižný 
debut mu vyšiel až v roku 1951. 
Na začiatku sa venoval písaniu 
poézie, ktorá sa niesla v duchu 
nadšenia zo stavieb mládeže  
a sovietskych a internacionál-
nych vzorov. Neskôr sa snažil 
vyrovnať so socialistickou etikou 
a politickými premenami sveta. 
Venoval sa tiež literatúre faktu  
a románom pre deti a mládež, 
kde písal o Indiánoch, pirátoch, 
slávnych zbojníkoch, či svoje 
vlastné zážitky z detstva, kto-
ré poznačila 2. svetová vojna.  
V detskej poézii sa pokúsil hra-
vou formou podať poznatky o 
socialistickom živote, nových vy-
nálezoch, technike alebo spra-
covával staršie typy rozprávok. 
Okrem poézie a prózy sa venuje 
tiež písaniu drámy, rozhlasových 
hier, literatúry faktu a je autorom 
textov piesní, ktoré zhudobnil M. 
Novák, J. Cikker, A. Moyzes a iní. 
Venuje sa tiež prekladom poézie 
najmä z ruštiny, ale i bulharčiny 
a srbochorvátčiny.

Zdroj: Wikipedia.sk



„Takého Silvestra ako dnes už veru nikdy 
nezažijeme. Aspoň dúfam... O rok chcem ur-
čite silvestrovať ako civilista,“ povedal pod-
dôstojník legionárov svojmu veliteľovi. Ten 
na znak súhlasu iba mlčky prikývol a ďalej 
sa skúmavo pozeral na terén pred sebou. 
Jednotka česko-slovenských legionárov 
sa po niekoľkohodinovom pochode blížila 
k svojmu cieľu. Vojsko prichádzalo k najdôle-
žitejšiemu mestu krajiny zo západu. Hradská 
cesta sa dvíhala do briežku, za ktorým už 
mala byť dedina. Bolo utorkové popoludnie 
31. decembra 1918.

Desiatnik Peter Kováč sa držal na koni 
po boku svojho najlepšieho priateľa a veli-

teľa, poručíka Martina Chalupského. Poru-
číkovmu koňovi sa počas pochodu uvoľnila 
podkova a zle dopadal na pravú prednú 
nohu. Jazdec preto vyzeral pri jazde na koni 
akoby mal nohy a zadok pevne priviazané 
k telu zvieraťa, ale od pása hore bol akoby 
kývajúcou sa veľkou bábkou, lebo ho v sedle 
metalo sem a tam. Bolo to únavné pre poru-
číka i pre koňa. Chalupský zavelil vojakom, 
aby zastavili, potom zoskočil z koňa.

„Čo je, Martin, prečo stojíme? Nevlá-
dzeš, alebo ideme oslavovať Silvestra?“ spý-
tal s úsmevom Peter Kováč.

„Nežartuj! Ako vidíš, sme na dohľad k La-
maču. Rozkáž vojakom, aby sa kryli. Nech si 
oddýchnu a skontrolujú zbrane.“

Kováč sa pobral dozadu k vojakom a dal 
im povely. Chalupský zdvihol koňovi nohu 
a prezeral si podkovu. Bola uvoľnená, no za-
tiaľ ešte držala dosť pevne. Martin nespokoj-
ne zavrtel hlavou, ale vedel, že ešte nejakú 
chvíľu to musí vydržať. Kôň, podkova, aj on 
sám. Prešiel k legionárom usadeným v prie-
kopách popri ceste, niektorým sa prihovoril 
a spokojne konštatoval, že všetci sú v poriad-
ku. Rota poručíka Chalupského bola predvo-
jom prvej divízie severného krídla legionárov 
postupujúcich k Bratislave. Z lietadla deň 
predtým nad mestom letci rozhadzovali letá-
ky, v ktorých oznamovali mešťanom, že príde 
regulárne česko-slovenské vojsko, ktoré ne-
prejaví voči civilistom nijaké nepriateľstvo.

„Pán poručík, hojdáte sa v tom sedle 
ako opitý tanečník,“ zavolal na Chalupského 
vojak, s ktorým sa práve Peter Kováč delil 
o vodu. Niekoľko legionárov sa zasmialo.

„Môj kôň má uvoľnenú podkovu, ale to 
nič,“ povedal Chalupský.

„Tá podkova sa vám asi sama núka pre 
šťastie. Mali by ste si ju potom odložiť. Ak aj 
nie kvôli šťastiu, tak aspoň na pamiatku,“ 
dodal vojak. 

„Odložím, iste si ju odložím. Dobre, chlapi, 
reči si necháme na neskôr. Čaká nás dôležitý 

krok, ktorý môže byť rozhodujúci. Rozdelíme 
sa. Maďarskí honvédi sú v dedine aj okolo 
nej. Dedina pred nami sa volá Lamač. De-
siatnik Kováč pôjde s jednou skupinou popod 
horu a cez les čo najďalej. Desiatnik Novák 
sa s druhou skupinou vyberie poza záhrady 
z juhu. Ja s ostatnými  pôjdeme cez dedinu po 
hradskej. Rozptýľte sa a kryte jeden druhého. 
Ak na vás začnú páliť, opätujte streľbu bez 
váhania. Zraneným poskytnite najnutnejšiu 
prvú pomoc a potom ich pozbierajú zdravotní-
ci z tylového zabezpečenia.“ Poručík už chcel 
zaveliť, aby si desiatnici rozdelili jednotku, no 
vtom zbadal na ceste od Záhorskej Bystrice 
jazdca, ktorý sa rýchlo približoval.

„Kuriér! Som kuriér od generála Piccio-
neho!“ volal jazdec, zoskočil z koňa a vybral 
sa k poručíkovi, ktorého mu ukázali vojaci zo 
zadných radov.

„Pán poručík, generál vám posiela naj-
novšie správy a rozkazy.“ Kuriér podal Cha-
lupskému zapečatenú obálku. Ten ju otvoril 
a prečítal si pokyny od talianskeho veliteľa 
česko-slovenských legionárov. Pokýval sú-
hlasne hlavou a povedal kuriérovi:

„Povedzte na štábe, že rozumiem. Naša 
hliadka nám nahlásila postavenie honvédov 
v Lamači. Ďakujem, môžete odísť.“ Chalup-
ský sa potom ešte raz obrátil k svojej jednot-
ke a vyhlásil: „V Devínskej Novej Vsi sa naši 
stretli s honvédskym útokom a odohráva sa 
tam tvrdý boj. Postupne obsadzujeme Devín-
sku kobylu a Dúbravku. Máme podporu jed-
notky, ktorá sa pohybuje vyššie v lesoch nad 
Lamačom. Z juhozápadu sa k nám pridajú 

posily, ktoré prídu, keď dokončia obsade-
nie Dúbravky. Keď už bude celý Lamač náš, 
máme sa zoradiť na námestí. Tam počkáme 
na zadný voj. Desiatnici, vyčleňte si svojich 
vojakov a potom vpred! Veľa šťastia, legio-
nári!“

„Veľa šťastia, Martin!“ odpovedal Peter 
Kováč priateľovi a potom zavelil svojim vo-
jakom, aby ho nasledovali. Rovnako urobil aj 
desiatnik Novák.

Poručík Chalupský vysadol na koňa. 
Ako sprievod si nechal pri sebe na hradskej 
šiestich vojakov. Ostatným rozkázal, aby sa 
rozptýlili do rojnice okolo cesty. Začalo sa 
zmrákať, ale biely sneh vŕzgajúci legionárom 
pod nohami, zabezpečoval dostatočnú vidi-
teľnosť. Mráz ostro štípal ruky vojakov bez 
rukavíc, v ktorých držali pušky pripravené na 
boj. V dedine občas zaštekal pes. Z poľa po 
pravej strane cesty sa s krákaním zdvihlo do 
vzduchu niekoľko vrán.

„Poručík, medzi prvými domami sa hýbu 
postavy,“ ohlásil vojak z ľavej strany.

„Vidím. Majú pušky. Pripravte sa na 
streľbu, ale páľte, až keď začnú oni!“ za-
velil Chalupský. Keď sa priblížili na dostrel, 
jeden z nepriateľov pobehol dopredu, niečo 
zakričal a kľakol si. Potom zacielil a vystrelil. 
Chalupského kymácavý pohyb v sedle hodil 
dozadu a v tej chvíli mu okolo hlavy presviš-
ťala guľka. Minula ho len vďaka tomu, že 
nepravidelný krok koňa s uvoľnenou pod-
kovou ho vychýlil z jej dráhy. To bolo tesné, 
pomyslel si poručík a zoskočil z koňa. Podal 
uzdu najbližšiemu vojakovi a prikázal, aby sa 
o koňa postaral.

Jeden legionár vystrelil na kľačiacu po-
stavu nepriateľského strelca a tá sa s pre-
kvapeným výkrikom pomaly vystrela na 
zem. Ďalší štyria honvédi v pozadí zdvihli 
ruky aj s puškami tak, aby bolo vidieť, že sa 
nechystajú strieľať. Zbrane potom zahodili  
na zem a s rukami nad hlavami sa vybrali 
oproti legionárom. Tí dobehli k honvédom  
a obkľúčili ich. Poručík podišiel k strelcovi  
ležiacemu horeznačky na zemi a zistil, že 
žije. 

„Guľka ho trafila do ramena, zranenie 
by mal prežiť. Nech sa oňho postará lapi-
duch,“ povedal poručík jednému z vojakov 
a ostatným nakázal: „Vysvetlite niekto týmto 
štyrom, že pôjdu so zdvihnutými rukami pred 
nami pod hrozbou zastrelenia. Nech volajú 

Nový
rok 1919

Roman KALISKÝ-HRONSKÝ 
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Pre prípad útoku maďarského vojska z Petržalky boli na hrade pripravené delá.



na svojich, aby sa vzdali bez boja. Nikto tu 
dnes nemusí zomrieť. Opýtaj sa, koľko ich je 
a kde sú rozostavení."

Jeden z legionárov sa po maďarsky  
prihovoril honvédom a preložil im poručí-
kove slová. Vysoký honvéd oslovil Chalup- 
ského čistou slovenčinou so silným prízvu-
kom:

„Pán veliteľ, ja som Slovák z Gemera. 
Nechcem bojovať za Maďarov. Takých je nás 
tu viac. Ale sú tu aj fanatici, mladí Maďari, 
ktorí chcú bojovať. Niektorí sú opití, tak majú 
guráž a chcú strieľať. My sme len roztrúsení 
prední strelci a máme vás zdržiavať. Hlavná 
palebná sila je na námestí a pri kostole je 
pripravený guľomet. Keď začne páliť, bude 
to krvavý kúpeľ.“

„Dobre vojak, ďakujem. Sme pripravení 
na odpor. Ty pôjdeš po ulici pred nami a bu-
deš volať, že prichádza regulérne vojsko čes-
ko-slovenských legionárov. Za nami ide celá 
divízia. Nech honvédi nestrieľajú a nič sa im 
nestane. Poďme!“ 

Štyria zajatí honvédi sa pohli s rukami 
hore pomaly dopredu, za nimi s priprave-
nými puškami po šírke hlavnej ulice postu-
povali legionári. Vysoký Gemerčan kráčajúc 
vpredu kričal po maďarsky, čo mu poručík 
nakázal. Z lesa nad dedinou sa ozvala vzdia-
lená streľba, no po chvíli utíchla. Potom sa 
ozvala z druhej strany od juhu spod záhrad. 
Na hradskej sa zatiaľ oproti postupujúcim 
legionárom nič nehýbalo.

Zrazu sa spod brány jedného sedliac-
keho domu vynorili dve postavy, vystrelili 
a opäť sa schovali. Gemerčan padol na kole-
ná a začal sa plaziť za najbližší strom. Odtiaľ 
zakričal: „Dostal som to do stehna. Tie svine 
ma trafili!“

„Odtiahnite ho pod najbližšiu bránu 
a ošetrite ho! Nažeňte tam aj tých ostat-
ných troch!“ rozkázal Chalupský a kryjúc sa 
popri múroch domov sa posúval dopredu. 
Videl, ako dvaja jeho vojaci prebehli po ulici 
k domu, od ktorého vyšli honvédski strelci. 
O chvíľu ich už legionári hnali pred sebou 
k poručíkovi. Ten zaklopal na okno domu 
a potom silno zabúchal na bránu do dvora, 
pod ktorou sedel zranený Gemerčan s troma 
kumpánmi. Po chvíli sa brána odchýlila a vy-
strčila sa šedivá hlava starého chlapa. „Čo 
chcete?!“

„Nebojte sa, pane. Máme tu zraneného 
a potrebujeme si vydýchnuť. Pustíte nás na 
chvíľu do dvora?“ poručík videl, že domáci 
váha. „Sme česko-slovenskí legionári. Ne-
chceme od vás nič, len si tu premyslím ďalší 
postup.“

„Legionári? Ale ten zranený je v honvéd-
skom mundúre,“ pochybovačne sa starký 
pozrel na Gemerčana.

„Pomáha nám, preto ho chceme  
zachrániť. Keby ho dostali do rúk honvédi,  
zastrelia ho za vlastizradu,“ odpovedal Cha-
lupský.

„No dobre, poďte za mnou. Zložte sa 
na dvore. Hneď sa vrátim,“ povedal domá-
ci a vošiel do domu. Po chvíli sa vrátil k vo-
jakom a podal poručíkovi demižón: „Tak vy 
ste legionári... Ja som Jano Kozák. Dajte si 
trochu vína!“

„Ďakujem. Dá sa cez vaše humno pre-
jsť pod les?“ spýtal sa poručík, keď sa napil 
a podal víno ďalej.

„Pravdaže, je tam bránka.“
„Dobre. Ako ďaleko je to ku kostolu?“
„Neďaleko. Takou tiahlou zákrutou sme-

rom doľava a hore,“ vysvetlil gazda Chalup-
skému a tiež sa napil vína z demižónu, ktorý 
mu podali čiesi ruky.

Poručík si vyzliekol kabát. Potom priká-
zal to isté ďalším trom legionárom, o kto-
rých vedel, že hovoria po maďarsky. Obrátil 
sa k zranenému Gemerčanovi: „Potrebuje-
me vaše honvédske kabáty. Nech nám ich 
tí piati dajú. Ja si vezmem tvoj.“ Obliekol si 
kabát nepriateľského vojska a ďalší vybratí 
piati legionári ho nasledovali.

„To bude ako maskovanie stačiť. V tej 
polotme nás nerozoznajú. Ten guľomet... 
Koľko ich je pri ňom?“ spýtal sa Gemerča-
na.

„Myslím, že štyria. Ale okolo nich je celá 
jednotka.“

„Vojak Hanzlík. Prejdete cez humno do 
lesa a nájdite Kováča. Povedzte mu, kde je 
guľomet. Nech obídu dedinu zvrchu a zo-
zadu sa opatrne priblížia ku kostolu. My 
šiesti pôjdeme spredu a budeme sa tváriť, 
že sme honvédi. Nech nás Kováčovi vojaci 
potom nezastrelia! Ponáhľajte sa, Hanzlík!“ 
Vojak sa pobral za dvor k bránke, ktorú mu 
ukázal domáci pán. Tomu sa Chalupského 
bojová lesť očividne páčila:

„Dobrá finta, kapitán. Trochu fajčiva ne-
máte?“ spýtal sa gazda Kozák.

„Som poručík. Tu máte tabak, dedo, ale 
tohto Gemerčana mi tu nechajte, dobre?! 
Preňho sa vojna skončila, ale ešte postráži 
tých ostatných piatich honvédov. Dajte mu 
pušku!“ rozkázal a obrátil sa na zraneného, 
aby sa ubezpečil, že ho pochopil. Gemerčan 
prikývol:

„Ďakujem, pán poručík. Postrážim ich, 
ale dokedy?“

„Niekto z našich po vás príde.“ Poručík 
sa obrátil na svojich vojakov: „Legionári, 
budete nás istiť odzadu. Posúvajte sa popri 
múroch. Keď sa nám niekto prihovorí, bu-
dete vedieť, kde sú nepriatelia. Snažte sa 
ich zneškodniť bez streľby. Aké je heslo 
honvédov?“ spýtal sa Gemerčana.

„Felvidék.“
„Dobre, to je ľahké. Ideme. Ďakujeme 

vám gazda, možno sa ešte uvidíme,“ Cha-
lupský podal dedovi ruku. 

„Bodaj by, páčite sa mi. Pomôžem strá-
žiť tých viťúzov,“ sľúbil Kozák a vyprevá-
dzal legionárov pod bránu. Na ulici čupeli 
popri múroch zvyšní legionári a čakali na 

veliteľa. Keď ho spoznali v honvédskej uni-
forme, začudovane sa pozerali jeden na 
druhého. Veliteľ im rukou naznačil, aby ho 
nasledovali popri múroch domov. Potom sa 
s piatimi, v honvédskych kabátoch a čiap-
kach maskovanými vojakmi, vybral k ná-
mestiu. 

Kapitán maďarských honvédov Lászlo 
Tisza sedel vo vykúrenej krčme, ktorú si 
jeho vojaci otvorili násilím. Nechal si doliať 
pálenku, zapálil si ušúľanú cigaretu a keď 
jeho pobočník zvolal: „Veselého Silvestra!“, 
pripil si s ostatnými. V krčme bolo veľa hlu-
ku a dymu, pálenka sa liala potokmi. Krč-
már, sediaci zviazaný v kúte, iba smutne 
skláňal hlavu, aby sa nemusel prizerať hon-
védskemu hýreniu.

Keď kapitán Tisza začul z námestia 
streľbu, nestihol ani vyjsť z krčmy a stal  
sa zajatcom. Legionári zneškodnili guľo-
metné hniezdo, vyzvali honvédov, aby sa 
vzdali bez boja a tí, väčšinou opití, ochotne 
súhlasili. Odovzdali zbrane, nechali sa od-
viesť na zhromaždisko a čakali na svoj ďalší 
osud.

Od 18. decembra 1918, keď dve di-
vízie legionárov sformované predtým na 
území iných štátov, spolu asi dvadsaťtisíc  
mužov, vkročilo na územie Slovenska, 
ubehli necelé dva týždne. Vojenské obsa-
denie Bratislavy sa podarilo. Na Nový rok 
1919 patrilo mesto do Česko-Slovenskej 
republiky.

Poručík Chalupský sa vybral do stajní 
a vyhľadal kováča, ktorý mal na starosti 
kopytá koní. Požiadal ho, aby jeho koňovi 
vymenil podkovu. Sledoval, ako remeselník 
odstránil z pravého predného kopyta starú 
podkovu a keď ju chcel odhodiť, poručík ho 
zastavil:

„Počkajte! Dajte mi ju, chcem si ju ne-
chať.“

„Nech sa páči. Vari veríte, poručík, že 
vám tá podkova prinesie šťastie?!“ s pre-
kvapeným úsmevom sa spýtal majster.

„Už mi ho priniesla. Ďakujem!“ pove-
dal Chalupský a pobozkal podkovu. Potom 
ju schoval do vrecka na kabáte. Vyšiel zo 
stajne a pozrel sa na nebo, z ktorého začal 
padať sneh s dažďom. Prvý január 1919 
priniesol do ulíc Bratislavy novú snehovú 
nádielku, ktorá primrzne a zmení sa na klz-
kú poľadovicu.
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Stráž pri Zimnom prístave v Ružinove.
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Vážení rodičia, chceli by sme 
Vás informovať o niektorých sku-
točnostiach, ktoré sa koncom 
minulého roka v našom klube 
udiali. V uplynulých rokoch dostá-
vala HK Ružinov dotáciu vo výške 
1 milión korún od miestneho úra-
du Ružinov. Túto ročnú dotáciu 
na podporu hokeja v Ružinove 
zaviedlo ešte zastupiteľstvo v mi-
nulom volebnom období a po-
slanci ju schvaľovali. Nebola síce 
dostačujúca, lebo náklady na 
chod klubu sú neporovnateľne 
vyššie. Klub musí platiť dopravu, 
trénerov, rozhodcov, časomera-
čov, rôzne poplatky, účtovníctvo, 
pre niektoré tímy aj stravovanie 
a ubytovanie, prenájmy. Podobne 
aj na rok 2009 – ešte v júni – 
bola schválená dotácia vo výške 
1 milión korún. Jej vyplatenie sa 
stále odkladalo. Až nakoniec bola 
znížená v decembri na 300 000 
korún. 

Akoby komunálni politici za-
budli, že HK Ružinov sa venuje 
už niekoľko rokov výchove mla-
dej hokejovej generácie. V Ruži-
nove vyrástol NHL brankár Jaro 
Halák. O posledný veľký úspech 
slovenského hokeja, o 4. miesto 
na MS do 20 rokov, sa zaslúžili 
aj dvaja Ružinovčania O. Rusnák 
a M. Vizvári. S príchodom Slova-
na boli zmluvné reklamy HK Ru-
žinov prelepené. Tým prichádza 
HK o nemalé prostriedky. Tento 
postoj predstaviteľov komunálnej 
politiky spôsobuje hokeju v Ruži-
nove ekonomické problémy a ná-
sledne nevyhnutnosť prehodnotiť 
výšku mesačných splátok na 
športovú prípravu v našom klube. 

Ľubomír POKOVIČ
HK Ružinov 99, a.s.

(krátené z listu)

REAKCIA:
Funkcionári HK Ružinov 99 

Bratislava poslali rodičom mla-
dých ružinovských hokejistov 
otvorený list, v ktorom bezpre-
cedentne napadli konanie MČ 
Bratislava – Ružinov v súvis-
losti s podporou ich hokejovej 
činnosti. HK Ružinov 99 Brati-
slava, a.s.  je súkromným pod-
nikateľským subjektom, ktorý 
MČ dlhodobo finančne podpo-
ruje bez žiadnej relevantnej 
kontroly, kde peniaze daňových 
poplatníkov končia. Napriek 
tomu ružinovská samospráva 
podporuje tento klub priamymi 
dotáciami ako aj bezplatným 
užívaním ľadovej plochy na 
Zimnom štadióne (ZŠ) V. Dzu-
rillu. Dostavbou druhej ľadovej 
plochy ZŠ  V. Dzurilu sa tieto 
aktivity ešte zvýraznili. Tým  
sa zvýšila aj dotácia mestskej 
časti na chod dvoch ľadových 
plôch. Prípravy na Majstrovstvá 

sveta v roku 2011 spôsobili, že 
ZŠ Ondreja Nepelu je v rekon-
štrukcii, a keďže sme sa sna-
žili zachovať extraligový hokej 
v Bratislave, vyšli sme v ústrety 
účastníkovi slovenskej extrali-
gy HC SLOVAN Bratislava, a.s., 
aby mohol hrávať domáce zá-
pasy v Bratislave. 

V liste funkcionári HK Ruži-
nov 99 uviedli viacero neprav-
divých informácií. MČ Ružinov 
má podpísanú zmluvu o pod-
pore ľadového hokeja. Ako 
uvádzajú, nie je táto zmluva do-
držiavaná preto, že na zimnom 
štadióne Ružinov momentálne 
dočasne pôsobí hokejový klub 
HC SLOVAN Bratislava, a.s., čo 
spôsobuje straty finančných 
prostriedkov. K tomuto je po-
trebné uviesť, že hokejový klub 
Slovan Bratislava nemalou 
čiastkou prispieva na chod zim-
ného štadióna a tiež dôležitú 
skutočnosť, že jeho pôsobenie 
na štadióne v Ružinove oživilo 
záujem o hokejový život v tejto 
mestskej časti. Mestská časť 
potrebuje ročne takmer 1 mili-
ón eur na chod štadióna. Všetky 
hokejové kluby, ktoré štadión 
využívajú, za prenájom ľadovej 
plochy platia podľa hodinových 
taríf. Iba jediný hokejový klub, 
a to HK Ružinov 99 Bratisla-
va, a.s., má k dispozícii ľadovú 
plochu, prevádzku šatní, vodu 
a energie zadarmo. Tieto ná-
klady predstavujú ročne sumu 
166 000 eur, ktoré HK Ružinov 
99 Bratislava  dostáva od MČ 
Ružinov. K tejto sume sa musí 
pripočítať koncoročná dotá-
cia, ktorá bola v roku 2009 na 
úrovni  10 000 eur. Funkcioná-
ri v liste nepravdivo uvádzajú, 
že klub musí platiť rozhodcov, 
trénerov a ubytovanie pre hos-
tí. Všetky súťaže riadené SZĽH  
zabezpečuje zväz ľadového 
hokeja. Rozhodcov v žiackej, 
dorasteneckej i juniorskej lige, 
časť trénerov platí samotný 
zväz.

MČ Ružinov je pripravená 
zabezpečovať chod hokejo-
vého klubu v Ružinove. Má na 
to vytvorené tie najlepšie pod-
mienky. V prípade záujmu sme 
ochotní rokovať s rodičmi, tré-
nermi aj funkcionármi hokejo-
vého klubu o ďalšej spolupráci. 
Pre nás je prioritou podpora 
detského a mládežníckeho 
hokeja v Ružinove. Preto sme 
do neho investovali nemalé fi-
nančné prostriedky. Zo strany 
vedenia HK Ružinov sa nám 
dostávala len kritika, urážky, 
osočovanie a nepravdy. Ak sme 
žiadali klub, aby nám vyúčtova-
li poskytnuté prostriedky, res-
pektíve dali kontakt na rodičov 
hráčov, vždy s tým mali prob-
lém. My hokej v Ružinove pod-
porujeme a podporovať aj bu-
deme. Chceme, aby prostriedky 

vo forme hokejového výstroja 
alebo uhradenia prepravy na 
zápasy dostali mladí hokejisti.  

Ing. Slavomír DROZD
starosta

Nepoviem nič nové ak skon-
štatujem, že stav školských 
budov väčšiny základných škôl 
(ZŠ) a materských škôl (MŠ) je 
katastrofálny. Dnešná situácia je 
dôsledkom historicky (desiatky 
rokov) zanedbanej údržby. V roku 
2009 sa v zastupiteľstve začalo 
diskutovať o plošnej rekonštruk-
cii resp. revitalizácii všetkých ZŠ 
a MŠ (okrem tých, ktoré boli v ne-
dávnej minulosti zrekonštruova-
né). Predbežné odhady potreb-
ných prác korelovali so sumou, 
ktorú sme do rozpočtu Ružinova 
mali dostať za odzverenie zim-
ného štadióna V. Dzurillu mestu. 
Skutočnosť, že sa zimný štadión 
nepodarilo odzveriť späť magis-
trátu, považujem za politickú ne-
skúsenosť a chybu starostu. 

V roku 2009 na nás všetkých 
dopadli dôsledky svetovej hospo-
dárskej krízy a ani z odzverenia  
štadióna Dzurillu do rozpočtu 
Ružinova nič nepribudne, prav-
da ak nepočítame zapojenie 
časti rezervného fondu vo výške 
cca. 400.000,- € a tiež dotáciu 
štátu vo výške 700.000,- €. V ta-
kejto situácii je potrebné akciu 
plošnej rekonštrukcie ZŠ a MŠ 
zvážiť z pohľadu možných rizík. 
Investícia krytá úverom za vyše 
6 miliónov eur môže v prípade 
nepredvídaných problémov ohro-
ziť fungovanie mestskej časti. Aj 
v takejto situácii dali poslanci 
MČ Ružinov zelenú pre projekt 
plošnej revitalizácie všetkých ZŠ 
a MŠ ktoré to potrebujú, akurát 
bola celá akcia rozdelená na dve 
etapy. V prvej prebehne výmena 
okien a dverí a v druhej zatep-
lenie fasád. Prvýkrát v histórii 
financuje MČ Ružinov taký veľký 
projekt pomocou úveru. Plošná 
revitalizácia ZŠ a MŠ je podľa 
môjho názoru  skvelá správa pre 
všetkých Ružinovčanov. Doteraz 
publikované články o „zlých pravi-
cových poslancoch“ súvisia s blí-
žiacimi sa voľbami. Osobne dú-
fam v to, že obstarávanie formou 
elektronickej aukcie pomôže zní-
žiť plánované náklady a vytvorí 
rezervy pre ďalšie rekonštrukcie, 
napr. domu dôchodcov a domu 
seniorov.

Veľkú váhu v mojom rozhodo-
vaní pri hlasovaní v zastupiteľstve 
som dal môjmu vnímaniu posled-
nej rekonštrukcie, ktorú realizo-
vala MČ Ružinov, konkrétne išlo 
o rekonštrukciu MŠ Piesočná. 
Som rád, že je MŠ zrekonštruova-
ná, že má nové okná, zateplenú 

fasádu aj neplánovane zrekon-
štruovanú plynovú kotolňu. Teším 
sa, že kopec detí je v krajšom, 
bezpečnejšom  prostredí, že in-
vestované peniaze sa budú po-
stupne vracať vo forme nižších 
nákladov na prevádzku, že je de-
ťom v škôlke teplo.  Zároveň som 
presvedčený, že sa rekonštrukcia 
dala lepšie naplánovať, pripraviť 
a realizovať. Na komplexnú revi-
talizáciu ZŠ a MŠ za cca. 6 milió-
nov eur nemáme dostatok skúse-
ností. Ak sa preukáže v priebehu 
plošnej výmeny okien a dverí, že 
máme všetko pod kontrolou, ne-
mal by byť problém nájsť v zastu-
piteľstve potrebný počet hlasov aj 
pre naštartovanie druhej etapy – 
zateplenia budov.  

Pavol ŠMILŇÁK
poslanec MČ Bratislava

Ružinov (KDH)

REAKCIA: 
Výmena okien na všetkých 

ružinovských školských zaria-
deniach je určite významným 
signálom pre rodičov. Táto vý-
mena sa bude realizovať v roku 
2010 v sume do 3 miliónov 
eur. Na základe podkladov od 
odborníkov som presadzoval, 
aby sa popri výmene okien zre-
alizovalo aj kompletné zateple-
nie budov – za ďalšie 3 milió-
ny eur. Samotní poslanci ešte 
v lete 2009 schválili čerpanie 
bankového úveru vo výške  
6 miliónov eur na výmenu okien 
a zateplenie fasád budov. Ako 
však býva zvykom, svoj názor 
zmenili a v decembri rozhodli 
len o výmene okien. Takéto roz-
hodnutie je ekonomicky nee-
fektívne ako som sa už vyjadril 
v Ružinovskom Echu č. 1. Viac 
prostriedkov by sme ušetrili pri 
kompletných stavebných prá-
cach  a energetická úspora by 
bola skôr badateľnejšia. Proti 
spoločným prácam hlasoval aj 
poslanec P. Šmilňák. Ako ar-
gument uvádza nedostatočnú 
realizáciu rekonštrukcie MŠ 
na Piesočnej ulici na Trnávke. 
Poslanec P. Šmilňák je čle-
nom rady školy tejto MŠ. Ani 
raz nebol na jej rokovaní a ani 
raz sa osobne nebol pozrieť na 
rekonštrukciu MŠ. Na realizá-
ciu prác na  MŠ Piesočná sme 
hrdí a je zrealizovaná na kvalit-
nej úrovni. Potvrdia to učitelia 
a rodičia. Magistrátu sme v mi-
nulom roku nechali niekoľko 
mesiacov na to, aby pripravil 
podklady a zaujal zásadné sta-
novisko k odzvereniu ZŠ V. Dzu-
rillu späť. O odzverenie nemal 
záujem. Nebola to teda moja 
chyba, ale nezáujem bratislav-
ských poslancov, medzi ktorý-
mi má značný vplyv práve KDH.  

Ing. Slavomír DROZD
starosta

AD: Podpora hokeja  
v Ružinove

AD: Revitalizácia  
školských zariadení
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S chladným ročným ob-
dobím sa spája nielen vietor, 
dážď a sneh; jeho neodmys-
liteľným sprievodcom je aj 
chrípka... Nie je náhoda, 
že vždy sa ohlasuje v zime, 
v čase, keď je najciteľnej-
ší rozdiel medzi teplotou 
vonkajšieho a vnútorného 
prostredia. 

Spúšťačom ochorenia 
sú chrípkové vírusy, ktoré sa  
v suchom vzduchu vykúrených 
miestností šíria s oveľa väč-
šou intenzitou. Pretože suchý 
vzduch je ľahký, pri stúpaní 
nahor umožňuje časticiam ne-
súcim vírus chrípky cirkulovať 
v blízkosti našich dýchacích 
ciest a raziť si tak cestu do dý-
chacieho systému.

Medicínske výskumy 
jednoznačne preukázali, že 
účinnosť prenosu vírusom in-
fikovaných častíc a rovnako 
aj prežitie vírusov, podstatne 
znižuje vyššia úroveň hladiny 
vlhkosti vzduchu – lekári od-
porúčajú relatívnu vlhkosť 
vzduchu v miestnosti 45 až 
55 %. 

Komplexná pomoc 
Vnútornú klímu môže zre-

teľne zlepšiť účinný systém 
úpravy vzduchu v podobe 
čističa a zvlhčovača vzduchu. 
Optimálne zvlhčený vzduch 
zabraňuje infikovaným pra-
chovým časticiam kolovať  
v prostredí.  Vďaka zvýšenej 
vlhkosti a elektrickému nábo-
ju sa stávajú ťažšími, čo im za-
braňuje vznášať sa a klesajú 
tak nadol.

Účinné zvlhčovanie i „pra-
nie” vzduchu je doménou 
jednoduchých prístrojov, dis-
kových čističov a zvlhčovačov 
vzduchu, zabezpečujúcich 
oba úkony v rámci jedného 
kroku. Vďaka diskom nie je  
v nich potrebné vymieňať fil-
tre, ide vlastne o akúsi práčku 
vzduchu. Zariadenie pracu-
je na princípe  prirodzeného 
odparovania vody z diskov, 
pričom na otáčajúce sa disky, 
vďaka ktorým sa výrazne zväč-
šila odparovacia plocha, sa 
nalepujú prachové častice zo 
vzduchu, ktoré voda neustále 
splachuje. Už za niekoľko dní 
v nej môžeme voľným okom 
vidieť množstvo zachytených 
nečistôt.  Práčka vzduchu na-
vyše efektívne zabraňuje mno-
ženiu baktérií. Na tento účel 
využíva antibakteriálny účinok 
striebra. Postriebrená ionizač-
ná  tyčinka zneškodňuje až 
650 druhov baktérií a vírusov 
a obmedzuje tak ich rozmno-
žovanie. 

Koľko vody vzduchu 
dodať?

Problém suchého vzduchu 
nerieši ani vetranie, ani rozve-
šiavanie mokrých uterákov na 
radiátory! Napríklad do miest-
nosti vetranej pri vonkajšej 
teplote – 5°C sa dostane len 
jedna desatina potrebného 
množstva vodnej pary, zvy-
šok musíme doplniť. Pri spo-
mínanej vonkajšej teplote je 
potrebné do menšieho bytu  
s plochou okolo 50 m2 vykúre-
ného na 23°C dodať takmer  
8 litrov vody!  

Viete, že optimálna 
hladina vlhkosti vzdu-
chu...
… znižuje únavu a zvyšuje 
koncentráciu?

Vdychovanie suchého 
vzduchu sťažuje absorpciu kys-
líka a jeho následný prenos do 
krvného systému. Symptóma-
mi zníženého prísunu kyslíka 
sú vysilenie, únava, bolesti hla-
vy a problémy s koncentráciou.
...redukuje náchylnosť na 
nádchu a kašeľ?

Suchý vzduch vysušuje 
sliznice dýchacích ciest, tie 
trpia a nemôžu sa brániť. Ná-
sledkom sú zvýšená náchyl-
nosť na nádchu, kašeľ i ďalšie 
respiračné ochorenia.
...chráni pery, oči a pokožku?

Až 60 % ľudského tela 
tvorí voda. Suchý vzduch   
čerpá vlhkosť z akéhokoľvek 
dostupného zdroja, ale hlav-
ne z našej pokožky, pier a očí. 
Jeho zvlhčovanie zabraňuje 
vysušovaniu pokožky, a tým jej 
starnutiu i pocitu suchosti očí.
...urýchľuje zotavenie sa?

Vhodné zvlhčovanie vzdu-
chu prináša úľavu dýchacím 
cestám, uvoľňuje hlieny z prie-
dušiek a pľúc pri respiračných 
ochoreniach a umožňuje orga-
nizmu rýchlejšie sa zotaviť.
...zmenšuje riziko vzniku aler-
gie?

Až 60 % detí má genetic-
kú dispozíciu na alergiu. Túto 
skutočnosť môžeme účinne 
pozitívne ovplyvniť odstráne-
ním potenciálnych alergénov 
zo vzduchu.
...obmedzuje statický elek-
trický výboj?

Vlhkosť vo vzduchu zabra-
ňuje vytváraniu statickej elek-
triny, ktorá má na svedomí 
"elektrizovanie" odevov.
...pomáha prehlbovať spá-nok 
a  posilňuje tak organizmus?

Vzduch tak nesaje vlhkosť 
z okolia - či už z rastlín alebo 
nábytku, ale hlavne z našej po-
kožky, slizníc, pleti.

Suchý vzduch podporuje 
šírenie chrípky 
Zvlhčime ho!
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Matúš Kučera – O počiatkoch mesta a národa

V mori lásky sa nedá utopiť

Ojedinelý rukopis

Najnovšia kniha profeso-
ra Kučeru má dve časti. Prvá 
časť, Slovensko okolo roku 
1000, vyšla pôvodne už v roku 
2002 samostatne ako sprie-
vodná publikácia Slovenského 
národného múzea k výstave  
Stred Európy okolo roku 1000.  
Autor hovorí: „Mala však zvlášt-
ne osudy – vybrala sa po ces-
tách novodobých „samizdatov“. 
Politické prechmaty (moje odvo-
lanie ako generálneho riaditeľa 
SNM a komisára výstavy Stred 
Európy okolo roku 1000, okam-
žitý odchod zo stavu pracovní-
kov SNM, to všetko bez vysvet-
lenia) uvrhli tieň aj na knižočku  
a tá skončila v pivnici budovy 
SNM.“ 

V novej podobe sa text do-
stáva k čitateľom ako súčasť 
väčšieho celku a začína sa prí-

chodom Slovanov na povodie 
stredného toku Dunaja, kde sa 
stretli s antickým dedičstvom. 
Pokračuje susedstvom s Avarmi, 
Samovým pokusom o vytvorenie 

štátu, Pribinovým kniežatstvom, 
vytvorením štátu Moravanov 
a Slovákov. Nasledujú diploma-
tické rokovania s Rímom a By-
zanciou, kríza Veľkej Moravy 
a príchod Maďarov, budovanie 
Uhorského štátu a Nitrianskeho 
vojvodstva.

Druhá časť knihy s názvom 
Bratislava a starí Slováci je uve-
dená kapitolou O starých deji-
nách a názve mesta Bratislavy. 
Práca vznikala pri príležitosti 
výročia prvej písomnej zmienky 
o Bratislave k roku 907. Autor 
uvádza: „Snažím sa čitateľovi 
ukázať, ako poznačila vývoj na 
území dnešnej Bratislavy veľká 
keltská civilizácia a po nej naj-
mä antická spoločnosť. Dnes 
už pevne vieme, že aj po zrúte-
ní Západorímskej ríše dedičstvo 
antickej spoločnosti dlho pretr-

vávalo. Viac, ako sme si doteraz 
predstavovali či boli ochotní pri-
pustiť. Až do 7. – 8. storočia bolo 
toto antické dedičstvo určujúcim 
civilizačným faktorom v širokom 
okolí karpatského bazéna. Rím-
ska Bratislava, ktorá sa rozkla-
dala po oboch brehoch Dunaja, 
spolu s Devínom a priľahlým 
Carnuntom, predstavovala akýsi 
stred strednej Európy a takúto 
váhu mu pripisovala aj rímska 
správa. Niet o tom veľa písom-
ných dokladov, ale vidieť to z vý-
sledkov, ktoré táto doba po sebe 
zanechala.“

Táto kniha Matúša Kuče-
ru kontinuálne nadväzuje na 
predchádzajúce autorovo dielo 
Slovenské dejiny I (Od príchodu 
Slovanov do roku 1526), ktoré 
vyšlo minulý rok.

(rkh)

V poradí štrnásta kniha Dra-
hoslava Machalu prináša deväť 
poviedok. Autor sa po svojich 
predchádzajúcich publicistic-
kých dielach vracia v zbierke 
s názvom Iba more k beletrii 
pretkanej miestami až lyrickým 
poetickým štýlom, ako to vidieť  
aj z úvodu poviedky Victoria Re-
gia:

„Diaľka, ktorá ľudí rozdeľuje, 
ich zároveň pripútava. Je to iba 
zdanlivý protiklad. Diaľka vzťahu 
len pomáha. Spevňuje jeho odol-
nosť. Blízka bytosť tu ešte bola, 
ešte si sa jej dotýkal, cítil si jej 
dych na svojich prsiach. Ani tep-
lo jej tela ti ešte neodišlo z rúk. 
Nestihlo vychladnúť... Zvláštne, 
vzdušná bytosť tu síce ešte je, 
ale vlastne už nie je. Opäť je na 
ceste. Odmeriava svoje kilomet-

re, lebo ju prenasleduje vymera-
ný čas. Lúčenia a návraty. Stavy 
plnej pohotovosti srdca, ktoré si 
na prítomnosť milovaného člove-
ka zvykne v jedinom okamihu. 
A rovnako na lúčenie. Už to má 
zažité, preto ani nezrýchli tep. Je 
stále v strehu. Muž ešte cíti na 
svojich prsiach hroty ženských 
pŕs, ale objatie... objatie už ne-
vlastní. Nemá ho. Môže naň už 
iba spomínať. Presnejšie iba na 
dojem z neho. Lebo už sa zase 
nachádza v lúčení. Je to zvláštna 
poloha srdca, stav bezhraničnej 
oddanosti, keď si dvaja už aj 
v náznakoch vedia odovzdať sig-
nály, ako po sebe túžia.“

Príbehom však nechýba ani 
epika, niekedy doplnená o di-
daktické exkurzy, ako napríklad 
v poviedke Iba more, kde sa či-

tateľ zoznámi s históriou maltéz-
skych rytierov, ale aj s odkazmi 

na dejiny Veľkej Moravy. Macha-
la vie umne narábať s kulisami, 
do ktorých zasadil príbehy, svoje 
rozprávačstvo nechá plynúť až 
k pointám, ktoré sú občas pre-
kvapivo tvrdé, inokedy s otvore-
nou možnosťou domýšľať si ďal-
šie pokračovanie deja. Poviedky 
v tejto zbierke sú najmä o ces-
tách a o láske.

Autor sa vyznáva: „Viackrát 
som napísal, že svet je krásne 
miesto a stojí za to na ňom žiť. 
Ak je svet krásne miesto, potom 
je Slovensko – to pravé miesto 
pre život. Keď som písal túto 
knihu, myslel som na Danteho, 
ktorý povedal: Dobré je panova-
nie lásky, lebo odvracia myseľ 
svojho verného od vecí nízkych.“

(rkh)

Smelo už začiatkom týchto 
riadkov možno vysloviť úsudok, 
že rukopis románu Stanislava 
Hábera Oskar ide do neba je v 
slovenskej literatúre ojedinelý. Má 
viacero charakteristík, ktoré samy 
osebe by netvorili až takú výni-
močnosť, silu získavajú až v syner-
gickom, spoločnom účinkovaní.

Román bez okolkov môžeme 
priradiť do kategórie biografic-
kých: protagonistom – hrdinom 
i antihrdinom, či časovo v opač-
nom slede, je Oskar. Mladík, kto-
rý si zabije otca, starostlivý horár, 
verný manžel, jednoduchý člo-
vek, niekedy až priveľký dobrák, 
bohabojný kresťan (presnejšie 
katolík)... starý muž, ktorý kľačí 
za senníkom a čaká na smrť ako 
na vykúpenie. Naratívny postup, 
ktorý si Háber zvolil, je vo svojej 

podstate statický. V retrospekcii 
rozpráva život neveľmi školova-
ného človeka. No v jeho podaní 
sa samotné odhaľovanie jednot-
livostí stáva šúpaním cibuľoviny, 
aby sme sa dostali až k jadru, 
dopĺňaním mozaiky obyčajného, 
a predsa prebohatého života. 
Háber dokazuje, že aj život oby-
čajného človeka môže v sebe 
ukrývať protirečenia hodné Do-
stojevského spracovania témy  
o vine a treste. Háber Oskara ne-
poňal hlbokomyseľne, úvahovo, 
Oskar je "prírodnou" a nekompli-
kovanou osobnosťou, ktorá však 
svoju vinu hlboko prežíva. Azda 
trochu zázračne a menej organic-
ky zapôsobí na čitateľa Oskarovo 
vymodlené odvrátenie synovej 
smrti, ale s prižmúrením oka  
v rámci celkovej koncepcie je aj 

toto vybočenie zo zemitosti, ktorá 
je dotvorená i jazykovo, na hrane 
znesiteľnosti. Podobne vstupuje 
do príbehu ako vysvetlenie (nie 
nutne potrebné) genézy celého 
románu transfinitný prenos Os-
karových myšlienok do vedomia 
reportéra Vaša. Transmiterom je 
aj v tomto prípade modlitba.

O Háberovej knihe by sme 
mohli hovoriť aj ako o knihe za-
podievajúcej sa hranicami viny  
a odpustenia, pričom odpustenie 
(alebo neodpustenie) hriechov 
Bohom je vlastne hlavnou líniou 
románu, ktorá sa končí (alebo za-
čína) v románovom finále (a pred 
vstupom do rajskej záhrady).

Napriek svojmu do istej mie-
ry náboženskému obsahu, nejde  
v prvom rade o literatúru nábo-
ženského razenia, ale o ume-

lecké dielo univerzálne a pars 
ecellence. Pochopiteľne, smrť  
a kresťanská viera v znovuzro-
denie v nejednom percipientovi 
našej masovej povizualizovanej 
kultúry môžu ako známe rekvizity 
aj menej hodnotných nábožen-
ských filmov evokovať sladko-
bôľne pocity. Háber sa však aj 
na tenkom ľade pohybuje profe-
sionálne, i keď zjavne musí prijať 
obmedzenia vyplývajúce z kĺza-
vosti. Nástrahám lacných efektov 
sa však úspešne vyhol. Román 
bravúrne doviedol až k poslednej 
bodke. Nikto nie je taký zlý, aby 
mu nemohlo byť odpustené. A 
to nie je iba kresťanské, ale vše-
obecné humanistické posolstvo.

PhDr. Ľuboš SVETOŇ
spisovateľ a slovenský 

literárny kritik
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Kalendár pre budúce mamičky
Čím viac bude matka o sebe vedieť, tým lepšie ochráni dieťa
Vydavateľstvo Krásna Pani  

vydalo v tomto roku novinku Ka-
lendár pre nastavajúce a nové 
mamičky 2010 od autorky Žofie 
Kanyzovej. Kalendár je určený 
všetkým mamičkám čakateľ-
kám, aj novopečeným mamič-
kám, ktoré citlivo vnímajú vplyv 
mesačných fáz na svoj orga-
nizmus, ale aj tým, ktoré chcú 
žiť v harmónii. Podľa kalendá-
ra sa môžu nechať inšpirovať 
k zmene stravovacích návykov, 
alebo nechať sa motivovať  
k aktivitám, ktoré skvalitnia ich 
život. Každý deň, každý mesiac 
z desiatich lunárnych mesiacov 
môžete sledovať neuveriteľné 
schopnosti svojho tela. Čaká 
ich rad zmien či už psychic-
kých, alebo fyzických. V lunár-
nom kalendári si nájdete zmeny 
stravovacích návykov, veľa rád, 
ktoré sa viažu s pohybom a na 

tú-ktorú fázu Mesiaca, desa-
toro všeobecných a dôležitých 

pravidiel, čomu sa vyhýbať, 
čo treba obmedziť, ale nielen 

čo sa týka stravovania, ale aj 
stravovacej disciplíny, cvičenie 
pre tehotné, cvičenie v šes-
tonedelí, vývoj plodu podrob-
ne do 40-teho týždňa,  ako 
mesiac ovplyvňuje náš život,  
ako fázy mesiaca ovplyvňujú 
náš organizmus a jednotli-
vé znamenia,  význam mien  
v kalednári,  a veľa iných a uži-
točných rád. Gynekológovia 
a pôrodníci dodnes používajú 
datovanie tehotenstva len v lu-
nárnych mesiacoch. Viac infor-
mácií o kalendári je na ema-
ilovom konte  commercium@
commercium.sk alebo na we-
bovej stránke www.commer-
cium.sk. Čím viac bude matka  
o sebe vedieť, tým lepšie ochrá-
ni svoje zdravie a zdravie svoj-
ho dieťaťa. 

(red)
Foto: archív

V tento deň, ktorý je dňom 
prísneho pôstu a zdržiavania sa 
mäsitého pokrmu, kňaz alebo 
diakon robí popolom znak kríža 
na čelách veriacich so slovami: 
„Pamätaj, že prach si a na prach 
sa obrátiš“, alebo „Kajajte sa 
a verte v Evanjelium!“.  

Sypanie popola
Obrad sypania popola na hla-

vu v prvý pôstny deň sa praktizo-
val už od 8. storočia. Pôvodne to 
bol obrad vyhradený len pre veľ-
kých a verejných hriešnikov, ktorí 
v tento deň začínali svoju cestu 
pokánia. Vstupovali do chrámu 
bosí, zaodetí vrecovinou a sypali 
si na hlavu popol. Neskôr podob-
ným spôsobom začínali svoje 
pokánie nielen verejní kajúcnici, 
ale aj ostatní veriaci a sypanie 
popola na hlavu sa stalo vše-
obecným symbolom rozhodnutia 
nastúpiť na cestu pokánia. V 10. 
a 11. storočí bol už tento obrad 
udomácnený v mnohých oblas-
tiach západnej Európy. Koncil  
v Benevente v roku 1091 ho 
zaviedol pre celú cirkev, pričom 
sypanie popola na hlavu sa na-
hradilo značením na čelo. 

Pôst je obdobím, keď sa 
má veriaci usilovať o obrátenie, 
zmenu zmýšľania, má rozjímať 
nad svojím životom, plakať nad 
svojimi hriechmi. Na rozjímanie 
a sprítomnenie Kristovho spá-
sonosného utrpenia je vyhra-

dený až Veľký týždeň. V Učení 
Dvanástich apoštolov (Didasca-
lia apostolorum) zo začiatku  
3. storočia sa odporúča je-
den- až dvojdňový pôst – alebo 
40-hodinový pôst – pred krstom 
a dvoj- až trojdňový pôst pred 
Veľkou nocou. Z tohto krátke-
ho pôstu sa postupne vyvinul 
40-dňový pôst, ktorý odporúča 
veriacim už na začiatku 4. sto-
ročia svätý Atanáz (296 – 373), 
biskup z Alexandrie i svätý Cyril 
Jeruzalemský (315 – 386). Čís-
lo 40 malo posvätný význam: 
Ježiš Kristus sa postil 40 dní 
pred svojím verejným vystú-
pením, 40 dní pokrývala voda 
zem počas potopy sveta, 40 dní 
sa postil Mojžiš na vrchu Sinaj,  
40 dní putoval prorok Eliáš  
k jaskyni na vrchu Horeb, kam 
k nemu prišiel Boh a podobne.

Pôstne pravidlá
Pôvodné pôstne pravidlá boli 

veľmi prísne: dovoľovali požíva-
nie jedla len raz denne. Okrem 
toho boli sprísnené aj abstinen-
ciou, t.j. úplným zdržiavaním sa 
požívania niektorých pokrmov 
ako mäso, ryby, mlieko a mlieč-
ne výrobky (maslo, syry). Teraj-
šie predpisy týkajúce sa pôstu 
a postenia boli zavedené v roku 
1966 apoštolskou konštitúciou 
Poenitemini.

(rp)
Ilustračné foto: autor

Popolcovou stredou sa začína pôst
Veriaci sa má usilovať o obrátenie, zmenu zmýšľania, má rozjímať nad svojím životom
Popolcovou stredou, 17 februára, sa začal známy štyridsaťdňový pôst. Je formou pokánia nielen v kresťanstve, ale aj v iných 
náboženstvách. Popolcová streda je stredou v siedmom týždni pred Veľkou nocou – medzi 4. februárom a 11. marcom. 



24

S
L

O
V

E
N

S
K

O
 –

 R
E

F
L

E
X

IE

Už v decembri minulého 
roka podpredseda parlamentu 
Tibor Cabaj akoby mimochodom 
oznámil, že parlamentné voľby 
sa budú konať 12. júna. Šéf Ná-
rodnej rady Slovenskej republiky 
Pavol Paška takmer dva mesiace 
nechcel prezradiť presný dátum. 
Dočkali sme sa až v prvý febru-
árový deň. Voľby do Národnej 
rady Slovenskej republiky budú 

12. júna. Na tento deň vyhlásil 
P. Paška v poradí siedme par-
lamentné voľby od roku 1989. 
Politické subjekty – strany alebo 
koalície, ktoré sa chcú v júnových 
parlamentných voľbách uchá-
dzať o priazeň voličov, musia po-
dať kandidačnú listinu najneskôr 
90 dní pred dňom volieb zapiso-
vateľovi Ústrednej volebnej komi-
sie. Okrem iného musí každý sub-
jekt zložiť volebnú kauciu 16 596 
eur. Kandidačné listiny, ktoré sú v 
súlade so zákonom, komisia za-
registruje najneskôr 70 dní pred 
dňom volieb.

Aká bude kampaň?
Kampaň pred parlament-

nými voľbami sa začne 21 dní 
pred ich konaním. Ale povedzme 
si otvorene, kampaň sa začala 
hneď 1. januára. A nie hocija-
ká. Sami politici tvrdia, že bude 
špinavá. „Kampaň bude veľmi 
búrlivá a špinavá. Budú sa v nej 
vyťahovať pravdivé i nepravdi-
vé obvinenia,“ povedal pre náš 
mesačník analytik Ján Baránek. 
Podľa neho kampaň bude agre-
sívna, pretože o krk pôjde via-
cerým stranám, ktoré majú dnes 
poslancov v parlamente, alebo 
ide o novovzniknuté politické 
subjekty. „Na mysli mám Ľudovú 
stranu – HZDS, SNS, SMK, Most-
Híd, či Stranu Sloboda a solidari-

ta,“ uviedol. V parlamente môže 
byť teda po voľbách rôzne zlože-
nie politických strán. „Môžu chý-
bať staré strany, a naopak, môžu 
pribudnúť nové strany. Alternatív 
je veľa. Uvedomujú si to aj po-
litici a tomu sa prispôsobujú,“ 
konštatoval Baránek. Napriek 
zákonnej trojtýždňovej kampa-
ni sme boli svedkami tvrdých 
atakov už v januári. Ako prvé 

pokojnú vianočnú či novoročnú 
atmosféru rozčerilo mýto na diaľ-
niciach a cestách. Autodopravco-
via vstúpili do štrajku a opätovne 
sa k nemu vrátili i 1. februára. 
„Každý štrajk tesne pred voľbami 
je rizikový. Štrajk je signálom, že 
sa situácia vymyká spod kontro-
ly. Pre vládu je teda nepríjemný 
a nevítaný,“ zdôraznil analytik. 
Vláda podľa neho musí postu-
povať opatrne, pretože každé 
silové riešenie môže popudiť ne-
rozhodnutých voličov. Že nejde 
v štrajku len o mýto, sme sa však 
mohli presvedčiť, keď na tlačovú 
besedu autodopravcov prišli aj 
zástupcovia mimoparlamentnej 
Strany demokratickej ľavice, kto-
rá však má vo verejnosti nulovú 
podporu a neobjavuje sa ani 
v prieskumoch verejnej mienky. 
Podpora štrajku jej lídrami však 
zrejme sleduje politické ciele, as-
poň takto sa zviditeľniť.

Maďarská karta
Druhou ústrednou politickou 

témou v januári bola maďarská 
karta. Tá sa na oboch brehoch 
Dunaja opäť otvorila pri kandida-
túre Maroša Šefčoviča na post 
komisára Európskej komisie. 
Obavy z maďarskej karty mal 
na začiatku januára aj premiér 
Robert Fico, ktorý avizoval, že 
otázka slovensko-maďarských 

vzťahov sa stane dominantnou 
témou predvolebnej kampane 
na Slovensku. „Ak Fidesz vyhrá 
maďarské parlamentné voľby 
(budú sa konať v apríli), bude 
predovšetkým potrebné sledo-
vať, ako sa naplnia jeho rôzne 
veľmi tvrdé vyhlásenia typu, že 
Maďarsko susedí samo so se-
bou. V takom prípade si myslím, 
že otázka slovensko-maďar-

ských vzťahov sa stane domi-
nantnou témou predvolebnej 
kampane na Slovensku. Môže to 
byť veľmi silná téma, ktorá bude 
určite rezonovať,“ uviedol Fico. 
Pri obrane Šefčoviča však nevá-
hal použiť tvrdé slová o útokoch 
veľkomaďarského a šovinistic-
kého Fideszu proti slovenskému 
eurokomisárovi. „Odporúčame, 
aby si Fidesz riešil komplexy na 
vnútroštátnej scéne, kde dochá-
dza k vraždám Rómov,“ vyhlásil 
v januári  premiér, pričom záro-
veň pripomenul, že v Maďarsku 
sú potláčané práva národnost-
ných menšín. Upozornil tiež, 
že s Pálom Csákym sa spájajú 
predsedovia opozičných strán 
Mikuláš Dzurinda a Ján Figeľ. 
„Csáky chodí do Budapešti po 
informácie, čo má na Slovensku 
robiť, spája sa s Dzurindom a 
Figeľom,“ zdôraznil. Odpovede 
nenechali na seba dlho čakať. 
Strana maďarskej koalície jeho 
vyhlásenia považuje za pomýle-
né a ničím nepodložené. „SMK 
opakovane upozorňuje Roberta 
Fica, že jeho hysterické protima-
ďarské výkriky sú nedôstojné, 
zodpovedný politik Európskej 
únie sa takto správať nemá," 
uviedla vo svojom vyhlásení 
SMK. Podľa predsedu SDKÚ-DS 
Mikuláša Dzurindu Fico strašil 
politickou alternatívou. 

To, že pred voľbami bude 
vytiahnutá maďarská karta, oča-
káva aj analytik Baránek. „Urči-
te ju použije SNS a Smer, ale aj 
SMK,“ uviedol. Podľa neho je to 
však nešťastný spôsob. „Je to 
nezodpovedný spôsob politiky. 
Hranice s Maďarskom budeme 
mať stále. Za chvíľkové zdvih-
nutie popularity vzniknú škody, 
ktoré sa potom naprávajú roky,“ 
upozornil. 

Financovanie SDKÚ-DS
No a treťou ústrednou témou 

januára bola kauza financovania 
SDKÚ-DS, ktorú oprášil premiér 
Fico. Ten obvinil SDKÚ-DS, že ju 
ovládajú nemajetné schránko-
vé firmy v Londýne s riaditeľmi 
v daňových rajoch a s účtami  
v zahraničných bankách. SDKÚ-
DS najskôr schovala hlavu do 
piesku s tým, že na tieto útoky 
nebude reagovať. Po týždni však 
svoj postoj zmenila. „Táto téma 
bol vydarený atak Roberta Fica, 
ktorý zrejme využil informácie 
od vylúčených členov SDKÚ-DS 
v Bratislave a tým sa mu šikovne 
podarilo prekryť korupčné škan-
dály svojich koaličných partne-
rov,“ myslí si Ján Baránek. Táto 
téma však podľa neho až do 
volieb nevydrží. Analytik čoskoro 
očakáva odvetný úder. „Fico hrá 
na tenkom ľade, záleží od šikov-
nosti jeho súperov, či ho neza-
tlačia do defenzívy,“ upozornil. 
Na preferencie SDKÚ-DS však 
celá kauza podľa Baránka vplyv 
mať nebude. „Títo voliči sú inteli-
gentní a uvedomujú si súvislosti. 
Keby išlo o novú kauzu, bolo by 
to niečo iné. Ale táto je stará de-
sať rokov. Ak to voliča SDKÚ-DS 
nerozkývalo predtým, neurobí to 
s ním ani teraz Robert Fico,“ do-
dal Baránek. Kauza sa skončila 
vzdaním sa M. Dzurindu nominá-
cie na kandidátnej listine SDKÚ-
DS do parlamentných volieb.

Január bol teda na udalosti 
v politickom ringu bohatý. Len 
aby nás voličov politici týmto 
zápasom neodradili natoľko, že 
v parlamentných voľbách neprí-
deme voliť. Pretože ako povedal 
bývalý šéf KDH Pavol Hrušovský, 
diskusia medzi politikmi sa redu-
kovala len na to kto kradne viac 
a kto menej. V takom prípade 
volič môže dostať k politike ne-
chutenstvo.

Radovan PAVLÍK
Foto: internet

Bude predvolebná kampaň agresívna?
Rok 2010 sa začal na slovenskej politickej scéne pekne z ostra. Netreba ani dvakrát zdôrazňovať, že ak minulý rok bol 
supervolebný z hľadiska počtu, pretože k volebným urnám sme išli päťkrát, tento rok musí mať prívlastok extrasuper-
volebný, pretože sa v ňom konajú parlamentné voľby. A tie sú na Slovensku najdôležitejšie. Tešia sa veľkej pozornosti 
voličov, politikov i novinárov. Tie ostatné voľby zostávajú akosi v úzadí a o ich dôležitosti svedčí aj nizučká účasť.

Šéf SDKÚ-DS M. Dzurinda nebude kandidovať do národného parlamentu

Predseda parlamentu vyhlásil voľby do Národnej rady na 12. jún 2010. 
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Po zakúpení tovaru alebo 
zaplatení služby sa pokladničné 
bločky a ústrižky poštových po-
ukážok stávajú pre spotrebiteľa 
dôkazom o ich zaplatení. Okrem 
tejto vlastnosti majú aj svoj, ob-
razne povedané – čas platnosti. 

Dvojročná záruka
Spotrebitelia sa s nimi mu-

sia preukázať nielen v prípa-
de uplatnenia reklamácie, ale 
aj v prípade upomienky, ktorú 
môže poslať poskytovateľ plate-
nej služby. Neraz sa tak stane 
aj s dlhším časovým odstupom, 
čo mnohých zaskočí. Nie je veľa 
takých, ktorí aj so zatvorenými 
očami zo šuplíka vytiahnu do-
klad o zaplatení. Ak sa doklad 
v domácnosti nenájde, väčšinou 
nezostáva nič iné, ako platbu 
opätovne uhradiť. Komplikácie 
s dokazovaním o zaplatení sú 
nepríjemné a nie vždy sa poda-
rí zabezpečiť náhradný dôkaz 
o úhrade. Pre vyvarovanie sa 
takejto nepríjemnej situácie je 
treba doklady o zaplatení nielen 
systémovo, ale ako je na niekto-
rých napísané – aj starostlivo 
– odkladať. Na výrobky sa vzťa-
huje dvojročná záručná lehota. 
Ak sa reklamuje ich poškodenie 
alebo nefunkčnosť, treba spolu 
so záručným listom predložiť aj 
bloček z registračnej pokladne. 
Na nich, ako je známe, sa veľmi 
rýchlo stávajú vytlačené údaje 
nečitateľnými. Preto je dobré si 
z bločku urobiť kópiu a tú uscho-
vávať spolu s originálom.

Domáci archív
Poplatky za služby, teda do-

klady úhrad za internet, pevnú 
telefónnu linku, mobil, dodávky 
elektrickej energie, plynu, služ-
bu poskytovanú Slovenským 
rozhlasom a Slovenskou televí-
ziou, káblovú televíziu a záloho-
vé poplatky za služby spojené 
s používaním bytu a podobne, 
je treba uschovávať dlhšie. Na 
väčšinu z nich sa vzťahuje úč-
tovné obdobie, ktorým je obvyk-
le príslušný kalendárny rok. Do 
úvahy treba brať, v akom režime 
boli s dodávateľmi jednotlivých 
služieb uzavreté zmluvy. A to, či 
podľa Obchodného zákonníka 
alebo podľa Občianskeho zá-
konníka. Podľa toho istejšie je 
ústrižky odkladať štyri roky alebo 
tri roky. Odlišnosť je podľa pre-

mlčacej lehoty, ktorú príslušné 
zákony stanovujú odlišne. Do 
jej uplynutia si dodávateľ môže 
uplatniť právo vymáhania úhra-
dy za službu. Táto situácia môže 
nastať aj vtedy, ak v evidencii 
úhrady nastala chyba v nepro-
spech spotrebiteľa. Ten jedno-
značne musí preukázať úhradu 
dokladom. Bankové doklady 
treba uschovávať štyri roky, pre-
tože jednotlivé peňažné ústavy 
uzatvárajú zmluvu so spotre-
biteľmi podľa Obchodného zá-
konníka. Za právne relevantný 
doklad pri uplatnení reklamácie 
sa považuje výpis z účtu, a nie 
kópia prevodného príkazu. Tie 
banky archivujú desať rokov. 
Spotrebitelia si reklamácie v zúč-
tovaniach prevodných príkazov, 
prípadne platobných kariet môžu 
v bankách uplatniť v štvorročnej 
lehote. Je na každom spotrebi-
teľovi, aký systém si zvolí pre 
domáce archivovanie dokladov 
o povinných úhradách. Okrem 
voľného odloženia v šuplíku 
je racionálnejšie a ich ukladať 
roztriedené. Stačí jednotlivé 

ústrižky vložiť do samostatných 
obálok či obalov, ktorých je 
v papiernictvách veľký výber. 
Pedantnejší napíšu na prednú 
stranu rok, v ktorom boli úhrady 
zaplatené aj s názvom subjektu, 
ktorému boli poukázané. Potom 
určite nebudú v prípade potre-
by aj po rokoch mať problém  
s nájdením ústrižku, ktorý pred-
ložia ako dôkaz zaplatenej  
platby.  

Prevencia
V rámci medzinárodného or-

topedického kongresu, ktorý sa 
konal v minulý mesiac, predsta-
vili špecialisti zo Slovenskej orto-
pedickej a traumatologickej spo-
ločnosti nový liek, ktorý pomôže 
predchádzať žilovej trombóze. 
Riziko tohto ochorenia vzniká 
po veľkých operačných výko-
noch medzi ktoré patria operá-
cie chrbtice, náhrady bedrového 
prípadne kolenného kĺbu ale 
aj úrazy panvy alebo stehennej 
kosti. Doposiaľ pacienti dostáva-
li po operáciách pre zamedzenie 
nebezpečenstva vzniku trombu 

(krvnej zrazeniny), ktorá často 
spôsobovala smrteľnú pľúcnu 
embóliu, dlhodobo injekcie. Nie 
každý si ich dokázal pichať sám 
a dochádzanie do ambulancie 
bolo z dôvodu obmedzenej mobi-
lity pre mnohých komplikované. 
Koncom minulého roka injekcie 
nahradili tablety. Potešiteľné 
je, že i keď ich cena je vysoká, 
z väčšej časti ich hradia poisťov-
ne, pacient si pripláca približne 
jedno euro na tabletku. Vo Fa-
kultnej nemocnici s poliklinikou 
v Ružinove je aj pracovisko, kto-
ré je priamym pokračovateľom 
1. ortopedickej kliniky, ktorá 
vznikla v  roku 1929 na Hlbokej 
ulici. Viedli ju významní ortopédi 
– profesori Červeňanský, Makai, 
Huraj a ďalší – ktorí dosiahli veľa 
svetových ocenení a vychovali 
aj nové generácie špecialistov.  
Z nich mnohí pracujú na Ortope-
dickej klinike FNsP v Ružinove. 
Ide o dominantné pracovisko 
v tomto medicínskom odbore na 
Slovensku.

Jana MIKLOVIČOVÁ
Foto: Ružinovské ECHO

Úhrady v prípade potreby treba preukázať
Pri každej platbe za tovary alebo služby sa peniaze  premenia na pokladničné bločky, ústrižky peňažných poukážok alebo 
poukážok SIPO či výpisy z bankových účtov. Na mnohých z nich je napísané pre „prípad potreby starostlivo uschovajte“. 
Nepochybne dobrá rada. Pre prax na uschovávanie ústrižkov treba poznať aj čas, na ktorý sa ich uschovávanie vzťahuje. 
Tak ako sme avizovali v predchádzajúcich číslach, že v tomto roku budeme  v rubrike spájať informácie aj z témy zdravia, 
v druhej časti dnešnej spotrebiteľskej poradne prinášame informáciu o novinke v prevencii žilovej trombózy.

So starostlivo odloženými ústrižkami z platieb sa dá  predísť komplikáciám 
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Mám syna, ktorý navštevuje tretí 
ročník ZŠ. Chcem sa opýtať, či vy-
nechávanie dĺžňov je druh určitej 
poruchy, alebo je to jeho lajdác-
kosť. V prvom a druhom ročníku to 
nebolo také hrozné, ako je to teraz 
v treťom ročníku. Neviem, či je to 
tým, že im pribudli nové predmety, 
alebo sa začína u neho zhoršovať 
určitá porucha písania. Ďakujem 
za odpoveď. 

V prvom a druhom ročníku pani 
učiteľka deťom viac pomáha, viac vy-
svetľuje, čo majú robiť. V treťom roč-
níku už deti pracujú samostatnejšie. 
A tu sa môže vyskytnúť problém, ak 
v učebnej látke, ktorú deti preberali  
v prvom a druhom ročníku, bolo niečo 
nepochopené, niečo čomu neporozu-
meli úplne a napriek tomu pokračo-
vali v učení sa ďalšej novej učebnej 
látky. Deti musia učivu, ktoré sa učia 
porozumieť a následne si ho dosta-
točným opakovaním osvojiť. V opač-
nom prípade ich to bude zastavovať 
v ďalšom štúdiu.

Z toho, čo ste napísali, môže byť 
problém v tom, že syn neporozumel 
úplne, čo to vlastne dĺžeň je a načo 
nám je a následne si túto učebnú 
látku neosvojil. Zoberme si napríklad 
jednoduché slová: malo a málo. Sú 
to slová, s ktorými sa deti stretávajú 
pri učení dĺžňov. Ja sa pokúsim na 
týchto slovách vysvetliť, s čím sa tu 
dieťa môže stretnúť a čo mu neskôr 
môže spôsobiť problém.  V prvom 
rade sa mu dostane vysvetlenie, že 
dĺžeň predlžuje písmeno, v tomto 
prípade samohlásku a na á. Otázka 
znie: Vie čo sa presne predlžuje? 
Vie, že je to dlhší čas, ktorý potrebuje 
na prečítanie á než na prečítanie a? 
Nechajte ho nech na to skúsi prísť, 
čo sa vlastne predlžuje a dajte mu 
čas a veľa príkladov, aby si to osvojil.
Následne dostane informáciu, že dĺ-
žeň zmení význam slov. Otázka znie: 
rozumie napríklad významu slova 
malo? Ak nie, ako môže pochopiť, či 
dĺžeň zmení význam slova malo, keď 
ani nevie, čo slovo malo znamená. 
Prípadne nemusí porozumieť obom 
slovám.  To znamená, že ak ho učíte, 
že dĺžeň mení význam slov, tak mu vy-
svetlite, alebo si preverte, či rozumie 
slovám. Preverte to tak, že mu dáte 
vytvoriť nejaké vety, alebo slovné spo-
jenia na slová, s ktorými pracujete, na 
ktorých sa má naučiť dĺžeň používať. 
Ak tieto slová pozná, vie ich prakticky 
používať, to znamená, že vie vytvoriť 
vety. Vtedy je schopný si uvedomiť, 
že dĺžeň môže zmeniť význam slova. 
Uveďte mu príklady: “Dieťa malo au-
tíčko.” A nechajte ho vymeniť slovo 
malo za slovo málo. “Dieťa málo au-
tíčko.” Ak vie čo znamená slovo malo 
a málo, dokáže porozumieť. 
Prvák Tomáško navzdory svojej 
šikovnosti číta pomaly, s chyba-
mi, alebo si domýšľa slová. Keď 
píše veľmi pomaly, píše bez chýb, 
ak zrýchli, nastupuje nepozornosť  
a chybovosť. Celkovo je zo slabých 
výkonov v škole frustrovaný a prud-
ko mu klesá sebavedomie a istota. 
Ako to riešiť? 

Pre deti je prvá trieda veľmi dô-
ležitá. Vytvárajú si totiž svoj vzťah ku 
škole a učeniu. Dospelí často hovo-
ria deťom: “Vieš, koľko sa toho v ško-
le naučíš?”, alebo “Počkaj, v škole ťa 
to naučia!”. Pozrime sa na to však  
z iného pohľadu. Keď sa dieťa naro-
dí, čo všetko musí za prvé roky svoj-
ho života zvládnuť, kým vôbec príde 
čas na školu. Napríklad také sede-
nie, lezenie, chôdza, to sú veľmi zlo-
žité veci, ktoré musí dieťa zvládnuť a 
pripravuje sa na to postupne, trénuje 
to a tých pokusov, ktoré musí spraviť, 
kým si to osvojí a má to pod kontro-
lou! Učí sa sám jesť, trafiť lyžičkou do 
úst, učí sa rozprávať, a tak ďalej, je 
toho veľa a veľmi zložitého. Za celý 
školský život sa nenaučí a nezvlád-
ne toľko vecí, ktoré zvládne a naučí 
sa za prvých 6 rokov. Na všetko po-
trebovalo svoj čas a potom to išlo. A 
keď videlo svoj úspech, tešilo sa a to 
ho povzbudilo pokračovať a zdoko-
naľovať sa v tom, napríklad v chôdzi.

Nemáme my dospelí veľmi vy-
soké nároky? Často tlak okolia, na-
príklad v škole, robí dieťaťu problém. 
Každé dieťa potrebuje svoj čas na 
zvládnutie čítania a písania. A ono 
keď vidí, že väčšina detí už niečo 
zvládla a ono sa s tým ešte trápi, 
tak mu to spôsobuje problém, ktorý 
sa začne zväčšovať, ak na to niekto 
ešte bude upozorňovať, je jedno, či 
spolužiaci, učiteľ, alebo rodič.

Myslím, že problémom u To-
máška bude to, že by mal byť podľa 
tabuliek už na úrovni, keď by mal čí-
tať slová a vety a on pravdepodobne 
nemá dostatočne osvojené niektoré 
písmená. To spôsobuje, že číta po-
maly, pretože musí premýšľať, aké 
je to písmeno. No a ak neuhádne, 
tak prečíta s chybou. K tomu sa väč-
šinou pridá ešte jedna vec, a to sú 
slová a symboly (čiarka, výkričník, 
dvojbodka, úvodzovky...), čo sú uve-
dené v texte, ktorý číta a ktorým ne-
rozumie. Potom si teda domýšľa, prí-
padne nerozumie čo číta. V takomto 
prípade je nevyhnutné vrátiť sa späť 
a pozrieť sa na písmená, osvojiť si 
písmená. Najviac robia deťom prob-
lém tieto: m/n, b/d/p, a/o, g, ch, l/z, 
… Možno nie všetky mu robia prob-
lém, ale len niektoré. Skúste dať 
písmenám trojrozmerný charakter  
a nech si ich on vytvorí, aj tlačené aj 
písané. A nech na každé písmeno aj 
nakreslí, alebo vytvorí niečo, čo mu 
to písmeno pripomína, napríklad „a“ 
a nakreslí auto.

A druhou dôležitou vecou je, že 
musí porozumieť slovám, ktoré sú v 
texte. A tak mu ich vysvetľujte, použí-
vajte encyklopédie, slovníky, kreslite, 
ukazujte, vytvorte mu vety ako sa 
slovo používa a nechajte jeho vytvo-
riť vlastné vety. Povzbudzujte ho za 
všetky aj drobné pokroky a úspechy. 
Všímajte si veci, ktoré mu idú a na 
tie upozorňujte. Tie čo mu nejdú, mu 
nepripomínajte, na tých len pracujte 
a nehodnoťte ich, ak ich nemôžete 
pochváliť.

Zlatica SCHMIDTOVÁ
Študijné centrum Basic

Kto je povinný podať súhrnný vý-
kaz k DPH a v akej lehote?
• Platiteľ DPH ak: 

– dodal alebo premiestnil tovar 
oslobodený od DPH z tuzemska 
do iného členského štátu; 
– zúčastnil sa na trojstrannom 
obchodne ako prvý odberateľ;
– dodal službu s miestom doda-
nia v inom členskom štáte pod-
ľa § 15 ods. 1 zákona o DPH 
osobe, ktorá je povinná platiť 
DPH. 
Lehota:
Platiteľ dane podáva súhrnný 
výkaz za kalendárny mesiac 
alebo kalendárny štvrťrok 
v závislosti od podmienok sta-
novených v § 80 odst. 1 a 2 
novelizovaného zákona o DPH, 
pričom lehota je od 1. 1. 2010 
stanovená do 20 dní po skon-
čení obdobia, za ktoré táto po-
vinnosť vzniká.

 
• Zdaniteľná osoba, ktorá je re-

gistrovaná pre DPH podľa § 7 
alebo §7a) ak: 
– dodala službu s miestom 
dodania v inom členskom štá-
te podľa § 15 ods. 1 zákona 
o DPH osobe, ktorá je povinná 
platiť DPH. 
Lehota:
Takáto zdaniteľná osoba podá-
va súhrnný výkaz len za kalen-
dárny štvrťrok, pričom prvýkrát 
tak urobí v termíne do 20. 4. 
2010

Ako podať súhrnný výkaz k DPH?
Súhrnný výkaz sa po 1. 1. 

2010 podáva len elektronickými 
prostriedkami, to znamená, že to 
bude realizované prostredníctvom 
Portálu daňovej správy SR www.
drsr.sk v časti, ktorá sa nazýva 
eTAX, pričom platiteľ dane sa musí 
stať autorizovaným používateľom 
elektronických služieb. V praxi to 
vyžaduje realizáciu nasledujúcich 
krokov:

Registrácia na Portáli daňovej 
správy:
V prvom kroku je potrebné si zo 
svojej počítačovej stanice vyplniť 
formulár na registráciu používateľa 
pre autorizované služby, ktorý spo-
lu s vygenerovaným ID treba vytla-
čiť a priniesť na miestne príslušný 
daňový úrad s cieľom autorizácie 
používateľa. Pred tým, ako platiteľ 
navštívi DÚ, sa musí rozhodnúť pre 
formu podpisu elektronicky doru-
čovaných dokumentov – teda sú-

hrnného výkazu. Zo zákona o DPH 
vyplýva, že súhrnný výkaz musí byť 
podpísaný zaručeným elektronic-
kým podpisom (ZEP) alebo pokiaľ 
osoba, ktorá podáva súhrnný vý-
kaz, má uzavretú písomnú dohodu 
s daňovým úradom, ktorá obsahuje 
najmä náležitosti elektronického 
doručovania, s použitím tzv. elek-
tronickej značky (EZ) použije EZ. 
Upozorňujeme však, že pri použití 
EZ má osoba povinnosť do 5 pra-
covných dní odo dňa elektronického 
podania súhrnného výkazu doručiť 
správcovi dane v písomnej for-
me jeho prvú stranu a vyhlásenie 
o podaní písomnosti elektronickou 
formou. 

Autorizácia používateľa na miest-
ne príslušnom daňovom úrade 
(DÚ):

Je nevyhnutnou podmienkou 
na získanie prístupu k autorizova-
ným elektronickým službám kon-
krétneho daňového subjektu. V pro-
cese autorizácie sú registrovanému 
používateľovi pridelené prístupové 
práva k dátam daňového subjektu, 
ktoré sú evidované v daňovom infor-
mačnom systéme.

Podrobný postup registrácie 
a autorizácie zverejňuje Portál da-
ňovej správy SR v časti Aktuality  
a Elektronická komunikácia, kde je 
k dispozícii aj Používateľská príruč-
ka pre autorizované elektronické 
služby a podrobné Podmienky vyu-
žívania Autorizovaných elektronic-
kých služieb vrátane nutných tech-
nických predpokladov na strane 
používateľa.

Podanie Súhrnného výkazu elek-
tronickými prostriedkami:
Po úspešnej registrácii a autorizá-
cii má používateľ autorizovaných 
elektronických služieb možnosť 
podať súhrnný výkaz elektronický-
mi prostriedkami podpísaný buď 
ZEP alebo elektronickou značkou. 
Upozorňujeme, že je potrebné do-
držať lehotu na podanie súhrnné-
ho výkazu, ktorá je s účinnosťou  
od 1. 1. 2010 najneskôr do 20 dní 
po skončení obdobia, za ktoré je po-
vinnosť podať súhrnný výkaz. 

Bližšie informácie k povinnosti po-
dávania súhrnného výkazu elektro-
nickou formou získate na web strán-
ke www.drsr.sk v časti Aktuality. 

Odbor služieb pre verejnosť
DRSR Banská Bystrica

Deti musia učivu, ktoré
sa učia, porozumieť
Prvá trieda je dôležitá. Deti si 
vytvárajú vzťah k škole a učeniu

Podávanie Súhrnných
výkazov k DPH po 1. 1. 2010
Systém výmeny informácií medzi členskými štátmi na zákla-
de doteraz platného spôsobu podávania súhrnných výkazov sa 
ukázal ako nepostačujúci, a preto bolo potrebné dosiahnuť, aby 
daňová správa členského štátu, v ktorom je daň z pridanej hod-
noty splatná, mala k dispozícii informácie o dodaniach v rámci 
Spoločenstva čo možno najskôr a mohla ich využiť na účinný 
boj proti daňovým podvodom. Z uvedeného dôvodu prichádza  
od 1. 1. 2010 k zmene lehoty na podávanie súhrnného výkazu, 
ako aj spôsobu jeho podania. Zmeny súvisiace s podávaním sú-
hrnných výkazov sa premietli do zákona č. 222/2004 Z. z. o dani 
z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon 
o DPH).

PORADŇA	PRE	VŠETKÝCH	ŽIAKOV,	ŠTUDENTOV	A	ICH	RODIČOV DAŇOVÉ	PORADENSTVO
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Cena tepla pre domácnosti 
klesne v Ružinove o 4 percentá, 
kým na celom Slovensku môžu 
očakávať občania za rok 2010 
nižšie platby v priemere o 3,9 
percenta. Ružinovčanom do-
dáva teplo viacero spoločností. 
Všetky počítajú viac-menej so 
4-percentným znížením cien. To 
isté platí aj pre jedného z najväč-
ších dodávateľov tepla v Ružino-
ve – Prvú ružinovskú spoločnosť. 
Mestská časť Ružinov vlastní 10 
percent jej akcií a tak môže po-
zitívne vplývať aj na tvorbu ceny. 
„Celková cena tepla je oproti mi-
nulému roku nižšia o približne 4 
percentá," hovorí Miroslav Pajchl 
z Prvej ružinovskej. Ušetríme tak 
v priemere od 10 do 30 eur, v 
závislosti od veľkosti bytu. Niž-
šiu cenu však pocítime až na jar 
budúceho roka, kedy dostane-
me ročné vyúčtovanie za tento 
rok. Niektoré domácnosti môžu 
očakávať aj zníženie zálohových 
platieb, teda ročné účtovanie 
sa im možno až tak neprejaví. 
„Je vecou správcu, ako nastaví 
zálohové platby, ale pri takomto 
znížení ceny predpokladáme, že 
zálohové platby sa neupravovali. 
Zúčtovanie vykoná správca do 
31. 5. nasledujúceho roka," do-
dáva Pajchl.

Prečo klesne cena tepla
Cena tepla klesne preto, že 

regulačný úrad znížil cenu plynu 
určeného na výrobu tepla pre 
domácnosti na rok 2010 o 6,34 
percenta. Toto zníženie zname-

ná v prepočte na výslednú sumu 
za teplo spomínaných 3,9 per-
centa. „Pri štandardnom 3-izbo-
vom byte s rozlohou 70 štvorco-
vých metrov by mala domácnosť 
ušetriť v priemere 24 eur (720 
korún) za rok," povedal koncom 
minulého roka šéf Úradu pre re-
guláciu sieťových odvetví Jozef 
Holjenčík. Ak váš dom bol na 

jeseň 2009 či v priebehu roka 
2010 zateplený, v porovnaní  
s platbami za rok 2009 môžete 
ušetriť ešte viac. Teplo je pritom 
lacnejšie už od 1. januára tohto 
roka. 

Priemerné zníženie cien na 
Slovensku bude za tento rok na 
úrovni 3,9 percenta. Nie všetkým 
však klesne cena rovnako. „Ide 
o aritmetický priemer," zdôraz-
nila Zuzana Klčová, výkonná 
riaditeľka Slovenského zväzu 
výrobcov tepla. Kým Ružinovča-
nia sa môžu tešiť na zníženie 
ceny o spomínané 4 percentá,  
v Banskej Bystrici pôjde cena 
dole len o 1,5 percenta. Toto 
zníženie cien sa týka len tých 
domácností, ktoré kúria teplom 
vyrobeným zo zemného plynu. 
Zo 450 výrobcov tepla, ktorí na 
Slovensku pôsobia, vyrába teplo 
z plynu až 80 percent. Pri teple 
z biomasy či uhlia nemusí dôjsť 
k takémuto zlacneniu. Cena 
totiž závisí od ceny samotných 
surovín, z ktorých daná tepláreň 
teplo vyrába. Napríklad v Novej 
Dubnici zaplatia občania viac 
o 2 percentá, pretože ich dodá-
vateľ tepla Termonova využíva 
biomasu. 

Nový prepočet za teplo
Cena tepla sa skladá z fix-

nej a variabilnej zložky. Varia-
bilná zložka tvorí až 70 percent 
ceny tepla, kým fixná zvyšných 
30 percent. Variabilná zložka 
pokrýva náklady predovšetkým 
za samotné palivo, fixná časť 
predstavuje náklady na údržbu  
a opravy, mzdy zamestnancov 
teplární, odpisy či poistenie 
majetku teplární. Práva väčšia, 
variabilná zložka zlacnie. Fixná 
zložka ceny tepla sa meniť nebu-
de, ostane na úrovni roka 2009. 

Obyvatelia rohových bytov v byto-
vých domoch ušetria od januára 
ešte viac. To isté platí aj pre ma-
jiteľov bytov na najvyššom alebo 
najnižšom poschodí. Môže za to 
nová vyhláška regulačného úra-
du, ktorá mení spôsob výpočtu 
platieb za teplo. Podľa nej už 
nie je dôležitejšie, koľko tepla 
spotrebujete, ale to, akú rozlohu 

má váš byt. Doplatia na to maji-
telia bytov v strede domu, ktorí 
zaplatia v porovnaní s dneškom 
viac. Dosiaľ sa teplo v bytoch  
s meračmi na radiátoroch účto-
valo ako súčet základnej zložky, 
ktorá tvorila 30 až 50 percent  
z celkovej sumy, a množstva 
spotrebovaného tepla. Po no-
vom bude 60 percent z ceny  
tepla ovplyvnených rozlohou 
bytu a 40 percent podľa čísla na 
merači.

Koľko ušetríte?
Základná cena za 1 GJ ener-

gie je v roku 2010 25,77 eura. 
V minulom roku to bolo 26,84 
eura. Priemerná mesačná spot-
reba na 1 štvorcový meter bytu 
je 0,36 GJ. Prinášame vám pár 
orientačných výpočtov ceny tep-
la pre niektoré veľkosti bytu. Do 
ceny tepla sa však prenáša aj to, 
či je dom zateplený a akým spô-
sobom domácnosť vetrá.

Rady ako ušetriť

DOMÁCNOSTI
Utesnením okenných škár 

špeciálnymi izolačnými penami, 
tesniacou páskou alebo profi-
lom. Vložením reflexnej hliníko-
vej fólie do úzkej medzery medzi 
radiátor a stenu, ktorá odráža 
teplo späť do miestnosti. Fólia 
tak odrazí späť do miestnosti až 
90 % tepla.

Utesním vchodových dverí, 
ich výmenou za tesné, použitím 
hrubšieho závesu alebo utesne-
ním škár okolo dverí ako v prípa-
de okien. Nárazovým vetraním: 
okná je vhodné otvárať dokorán 
dvakrát denne na krátky čas. 
Účelom vetrania je výmena vydý-
chaného vzduchu, nie ochlade-
nie vnútorného priestoru. Počas 

vetrania vám odporúčame uza-
tvoriť termostatické ventily. Za-
bránite tým zbytočnému okamži-
tému zvýšeniu výkonu radiátora. 
Upravením dĺžky záclon ak za-
krývajú radiátor, pretože bránia 
tak šíreniu tepla do miestnosti. 
Najvhodnejšia dĺžka je po pa-
rapetnú dosku. Používaním zá-
vesov a roliet – ich zatiahnutím 

hneď po zotmení. Ak nezakrýva-
jú radiátor, znížia sa straty tepla 
dosť významne. Znížením teploty 
v priestoroch bytu v nočných ho-
dinách.

Tým, že miestnosť nebude-
me prekurovať. Zníženie izbovej 
teploty o jeden stupeň Celzia 
ušetrí až 6 % energie.

SPRÁVCA
• hydraulické vyregulovanie 

domových teplovodov, 
• termostatizácia vykurovacích 

telies – radiátorov v dome, 
• zabezpečenie merania spot-

reby tepla v jednotlivých by-
toch, 

• zateplenie obvodového pláš-
ťa, 

• výmena okien, 
• izolácia strechy, 
• výmena rozvodov teplej vody. 

Aká teplota by mala byť v na-
šich bytoch

• Optimálne teploty vo vyku-
rovaných priestoroch určuje 
Vyhláška č.152/2005 o ur-
čenom čase a o určenej kva-
lite dodávky tepla pre koneč-
ného spotrebiteľa. Podľa nej 
by mali byť izby vykurované 
nasledovne:

• obývacie izby, spálne, jedál-
ne, jedálne s kuchynským 
kútom, pracovne, detské 
izby  21˚C  

• kuchyne  20 ˚C
• kúpeľne  24 ˚C
• WC   20 ˚C
• vykurované vedľajšie miest-

nosti (predsiene, chodby)  
15 ˚C  

• vykurované schodište 10 ˚C

Ľudovít BARTOK
Zdroj: Spokojné bývanie

Na teple v bytových domoch Ružinovčania ušetria
Dobrá správa. V tomto roku budeme kúriť lacnejšie ako vlani. Ružinovčania, žijúci v paneláku či v inom bytovom dome  
a ich byt je vykurovaný teplom vyrobeným zo zemného plynu, ušetria na kúrení 4 percentá. Za rok tak domácnosť v byte 
s rozlohou 70 štvorcových metrov ušetrí okolo 25 eur. 

Za rok domácnosť v byte s rozlohou 70 štvorcových metrov  ušetrí okolo 25 eur

Rozloha 2009 2010 Ročne ušetríme
30 m2 289,87 eura (8 732 Sk) 278,32 eura (8 384 Sk) 11,55 eura (348 Sk)
40 m2 386,50 eura (11 643 Sk) 371,09 eura (11 179 Sk) 15,41 eura (464 Sk)
60 m2 579,74 eura (17 465 Sk) 556,63 eura (16 769 Sk) 23,11 eura (696 Sk)
70 m2 676,39 eura (20 376 Sk) 649,40 eura (19 563 Sk) 26,99 eura (813 Sk)
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Kanalizácia v Prievoze

Bratislavská vodárenská spoločnosť (BVS) zabezpečila kompletnú projektovú dokumentáciu pre stavbu Odkanalizovania podu-
najskej časti Bratislavského regiónu – Kanalizácia Prievoz. V nadväznosti na uvedený projekt Miestny úrad mestskej časti Bratislava 

–Ružinov zabezpečuje prieskum záujmu vybudovania prípojok k verejnej kanalizácii. V rámci predmetnej stavby BVS a.s. uvažuje o vybu-
dovaní hlavných kanalizačných zberačov z prostriedkov EÚ v týchto územiach: Parková, Vavrínová, Hrachová, Mierová, Nové Záhrady I-V, 
Krajinská. Kritériom  vybudovania je minimálna  85%  pripojiteľnosť prípojok. Uverejňujeme preto tlačivo Súhlasné stanovisko majiteľa 
nehnuteľnosti s vybudovaním kanalizačnej prípojky. V prípade záujmu vyplnené tlačivo adresujte na Miestny úrad MČ Bratislava – Ru-
žinov, Mierová  21, 827 05 Bratislava 212,  referát Územného a regionálneho rozvoja. Najneskôr  v termíne do 15. 3. 2010. Uvedenú 
informáciu nájdete na stránke www.ruzinov.sk.

Súhlasné	stanovisko	majiteľa	nehnuteľnosti	s	vybudovaním	kanalizačnej	prípojky
Bratislavská vodárenská spoločnosť, Prešovská ul. č. 48, 826 46 Bratislava zabezpečila kompletnú projektovú dokumentáciu pre 

stavbu Odkanalizovania podunajskej časti Bratislavského regiónu – Kanalizácia Prievoz.
Miestny	úrad	mestskej	časti	Bratislava	–	Ružinov	zabezpečuje	prieskum	o	záujem	vybudovania	prípojok	k	verejnej	kanalizácii. 

V rámci predmetnej stavby sa uvažuje o vybudovaní hlavných kanalizačných zberačov na nasledujúcich územiach: 
PARKOVÁ, VAVRÍNOVÁ, HRACHOVÁ, MIEROVÁ, NOVÉ ZÁHRADY I-V, KRAJINSKÁ

V súlade s príslušnými legislatívnymi požiadavkami a požiadavkou Bratislavskej vodárenskej spoločnosti ako majiteľa a budúceho 
prevádzkovateľa navrhovanej kanalizačnej siete musí vlastník nehnuteľnosti, na ktorej budú prevádzkované splaškové odpadové vody, 
vybudovať na vlastné náklady kanalizačnú prípojku od odbočky  na hlavnom potrubí až ku svojmu objektu v lehote do 90 dní od písom-
ného oznámenia BVS, a.s., že uličná kanalizačná stoka bola uvedená do prevádzky. Každá prípojka musí byť opatrená revíznou šachtou, 
ktorá bude nevyhnutnou podmienkou na pripojenie. Po vypršaní lehoty 90 dní bude  ďalšia možnosť pripojenia až po uplynutí lehoty 5 
rokov, aby nedochádzalo k neustálemu a nekoordinovanému narúšaniu asfaltového krytu. Následne po vybudovaní kanalizačnej prí-
pojky uzatvorí BVS, a.s. s vlastníkmi nehnuteľnosti zmluvu o odvádzaní a čistení odpadovej vody. Práva a povinnosti v prípade prechodu 
alebo prevodu vlastníctva k nehnuteľnosti prechádzajú na nástupcu. V prípade záujmu žiadosti adresujte na Miestny úrad mestskej 
časti Bratislava – Ružinov, Mierová  21, 827 05 Bratislava 212,  referát Územného a regionálneho rozvoja.
Ja, dole, podpísaný majiteľ nehnuteľnosti na ulici .................................................................................................................. číslo ...................
nachádzajúcich sa na parcele č. ........................................................ sa týmto zaväzujem, že v lehote 90 dní od vyzvania BVS, a.s. vy-
budujem na vlastné náklady kanalizačnú prípojku k parcele, ktorej som vlastníkom a beriem na vedomie podmienky Bratislavskej 
vodárenskej spoločnosti.

V Bratislave, dňa  ....................................

    ...........................................    ...........................................
          (meno, priezvisko)                  (podpis)

Ak patríte k odberate ľ om tepla pripojených do sústav CZT  
spoločnosti Bratislavská teplárenská, a.s.  (BAT, a.s.), suma na faktúre 
za teplo bude od januára nižšia.
Spôsobila to skutočnosť , že plyn na výrobu tepla zlacnel. Keď že náklady na 
palivo a energie tvoria cca 65 % celkovej ceny tepla, je pokles ich ceny,
základným faktorom ovplyvňujúcim celkovú cenu tepla. Regulačný úrad, 
ktorý určuje cenové stropy rozhodol o znížení cien tepla v priemere o cca    
4 percentá. Domácnosti tak môžu usporiť v roku 2010, za predpokladu 
rovnakej spotreby tepla, od 20 do 30 Eur. Informáciu o nových cenách 
obdržia odberatelia, vaše správcovské spoločnosti spolu s prvou januárovou 
faktúrou. 

Na základe prognóz možno v roku 2010 očakávať stabilizáciu ceny 
zemného plynu a tým aj ceny tepla. Podľ a vyjadrení odborníkov však ď alšie 
zlacnenie Slovensko ne čaká. 

Snahou BAT, a.s. je poskytovať č o najkvalitnejšie služby svojim 
odberateľ om a byť nápomocný pri riešení problémov týkajúcich sa kvality 
dodávok  tepla. 
Sme presvedčení, že dodávky tepla zo sústav centralizovaného zásobovania 
tepla (CZT) sú efektívne a vysoko komfortné pre všetkých odberate ľ ov. 
Veľ ké mestá severnej a západnej Európy, kde myšlienka CZT vznikla, sú
zásobované teplom rovnako. Taktiež budúci vývoj cien palív podporí
veľ kých odberateľ ov zvä čšovaním cenových rozdielov oproti malým 
odberateľ om. O budúcnosti CZT v Bratislave sved čí aj veľ a novo-
vybudovaných moderných bytových, polyfunkčných, administratívnych 
a obchodných objektov pripojených na CZT.

Výhody systému centrálneho zásobo vania teplom naplno pochopili aj 
viaceré samosprávy. To dáva ve ľ mi významný signál aj pre budúcich 
investorov.

Bratislavská teplárenská znižuje ceny tepla 

Porovnanie cien tepla v roku 2009 a2010 v EUR bez DPH

kontakt: Bratislavská teplárenská, a.s ., Bajkalská 21/A, 812 22 Bratislava, tel. č.: 02/57 37 21 11, www.batas.sk

Odberatelia tepla môžu usporiť v roku 2010 nielen v súvislosti        
so znížením ceny tepla,  ale  ešte viac, v prípade ak:  

- znížia tepelné straty  zateplením objektov a výmenou okien,
- zrealizujú hydraulické vyregulovanie, 
- nebudú uzatvárať termostatické ventily, ale len nastavovať do úspornejšej  

polohy, 
- radiátory nebudú zakrývať záclonami a nábytkom, 
- budú vetrať krátko a intenzívne, 
- budú používať úsporné výtokové zmiešavacie armatúry a pod.

Cena za kW regulačného príkonu na rok 2010 bola stanovená vo výške 
146,8572 EUR bez DPH. 

0,0402 €

0,0505 €

0,04221 €

0,05605 €

DOMÁCNOSTI OSTATNÍ ODBERATELIA

variabilná  zložka v r. 2009 (cena za kWh) variabilná  zložka v r. 2010 (cena za kWh)
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Futbalový don Bosco cup prvýkrát medzinárodný
Mládežnícky futbalový halový turnaj Don Bosco cup niesol tento rok prvýkrát prívlastok medzinárodný. Do Bratislavy 
zavítali deväťroční chlapci z brnianskeho futbalového klubu SK Líšeň. Tí hneď svoju prvú účasť na turnaji premenili na 
víťazstvo, keď na celom turnaji nenašli premožiteľa.

Domáci tím získal bronzové medaily

„Nás teší, že s víťazom na 
turnaji neprehralo len naše 
družstvo a náš vzájomný zápas 
skončil spravodlivou remízou 
1:1,“ povedal organizátor tur-
naja a tréner chlapcov v kate-
górii U-9 v klube SDM Domino 
Radovan Pavlík. Na šiestom 
ročníku halového futbalového 
turnaja Don Bosco cup, ktorý 
organizuje ružinovský futbalový 
klub so sídlom na Trnávke SDM 
Domino sa 23. januára zúčast-
nilo takmer 150 hráčov z 12 
družstiev zo západného a stred-
ného Slovenska, ale aj z Českej 
republiky. Tento ročník bol pri-
pravený pre dve vekové kategó-
rie, a to deväťročných U-9 a dva-
násťročných U-12 hráčov. 

Šesť mužstiev 
V každej kategórii štartovalo 

šesť mužstiev, ktoré sa rozdelili 
po tri do dvoch skupín, v kto-
rých odohrali zápasy systémom 
každý s každým. Víťazi skupín 
postúpili priamo do semifinále. 
Druhí a tretí zo skupín odohra-
li do kríža dva štvrťfinálové zá-
pasy. Víťazi týchto zápasov po-
stúpili do semifinále. Následne 
pokračovali súboje o konečné 
umiestnenie. Mnohé zápasy 
boli veľmi zaujímavé. O výsled-
ku rozhodovali len malé chy-
bičky. V nejednom zápolení po-
sunuli do ďalších bojov víťazov 
len penaltové rozstrely. V kate-
górii deväťročných si víťazstvo 
z turnaja odniesli už spomínaní 

chlapci SK Líšen, ktorí vo finá-
le zdolali AFK Nové Mesto nad 
Váhom tesne 1:0. Práve Nové 
Mesto porazilo v semifinále do-
máci tím SDM Domino až po 
penaltách 4:1, keď osemnásť-
minútový zápas skončil neroz-
hodne 0:0. V súboji o 3. miesto 
boli lepším tímom už domáci, 
ktorí v ňom porazili FK Rača 
2:0 gólmi Radoslava Fratriča 
a Roberta Raka. Na 5. mieste 
skončilo družstvo MFK Topoľča-
ny, ktoré zdolalo FKM Karlova 
Ves 1:0. „Na turnaji sme vyhrali 
svoju základnú skupinu, čo nás 
posnulo priamo do semifinále. 
Tam sme nešťastne prehrali na 
penalty, i keď v zápase sme boli 
lepším tímom. Aj keď sme na 
celom turnaji neprehrali a z hry 
sme dostali len jeden gól, na 
finále to nestačilo. Napriek 
tomu som veľmi rád, že chlap-
ci zabojovali o bronz a vylepšili  
o dve miesta naše umiestnenie 
z minulého roka. Keď to pôj-
de takto ďalej, na budúci rok 
sme víťazmi turnaja,“ zhodnotil 
výsledky domáceho klubu  
SDM Domino tréner Radovan 
Pavlík. 

SDM Domino tretie
Popoludní dvanásťroční 

chlapci SDM Domino zopakovali 
takmer na vlas scenár z kategó-
rie mladších hráčov. Svoju sku-
pinu vyhrali, keď v nej porazili 
žiačky Slovana Bratislava 6:0 
a Hamuliakovo 2:0. V semifi-

nále narazili na Slovan Modra. 
Ten vyhrával takmer od úvodu 
zápasu, no spolu so závereč-
ným klaksónom vyrovnával hla-
vou Samuel Prekop. O postupe 
tak znovu museli rozhodovať 
penalty. Ani v tejto kategórii ich 
však hráči SDM Domino nezvlá-
dli a prehrali na ne 1:3. Víťazom 
turnaja v tejto vekovej kategórii 
sa stala Devínska Nová Ves, kto-
rá Modru vo finále znovu na pe-
nalty zdolala 4:3. Domáce SDM 
Domino obsadilo 3. miesto, keď 
zdolalo v zápase o bronz Inter 
Bratislava 2:1. Na piatom mies-
te skončilo Hamuliakovo, kto-
ré zdolalo žiačky Slovana 2:0. 
„Hráči domáceho SDM Domino 
podávali výborné výkony po-
čas celého turnaja a pri troche 
šťastia mohli bojovať o celkové 
víťazstvo. Za predvedený výkon 
patrí hráčom vďaka a verím, že 
aj naďalej budú v ňom pokračo-
vať,“ povedal tréner domácich 
v kategórii U-12 Vladimír Žilavý. 
Turnaj finančne podporil neza-
radený poslanec Národnej rady 
SR Milan Urbáni. „Od detstva 
som hrával futbal a aj dnes si 
ho stále rád zahrám. Mládeži 
sa treba venovať. Šport mladým 
pomáha uchrániť sa pred droga-
mi, alkoholom či cigaretami. Učí 
ich mať pevnú vôľu, ktorú musia 
mať, keď chcú niečo dosiahnuť. 
Preto žiadna investícia do mla-
dých nie je stratená,“ uviedol. 
Futbalový klub SDM Domino 

funguje na bratislavskej špor-
tovej scéne jedenásť rokov. „Po 
prvých rokoch hľadania vlastnej 
cesty sa vyvinulo na fungujúci 
mládežnícky futbalový klub ro-
dinného typu, kde pravidelne 
športuje v súčasnosti približne 
250 hráčov v jedenástich samo-
statne fungujúcich skupinách. 
Klub má tiež bohatú výchovnú 
a voľnočasovú činnosť,“ uvie-
dol Radovan Pavlík. Podľa ta-
jomníka klubu Igora Kalafuta je 
obrovský rozmach v posledných 
rokoch znakom, že SDM Domi-
no sa vydalo správnym smerom. 

Prijímajú nových hráčov
„Naše aktivity svojou po-

vahou sú veľmi efektívnou 
ochranou detí a mládeže pred 
rôznymi typmi závislostí a na-
pomáhajú rozvoju zdravého 
životného štýlu. Sú ideálnou 
kombináciou pre integrálny roz-
voj mladého človeka. Systema-
tická fyzická aktivita v rodinnom 
a priateľskom prostredí, spo-
jená s cieľavedomou výchovou 
k hlbokým ľudským hodnotám 
a angažovaniu pre druhých, pri-
náša bohaté ovocie,“ uviedol 
Kalafut. SDM Domino je otvo-
rené aj pre nových záujemcov. 
Bližšie informácie o klube mô-
žete nájsť na webovej stránke 
www.sdmdomino.sk.

(rp)
Foto: autor

Tréner SDM Domino Radovan Pavlík odovzdáva ceny.

Družstvo SDM Domino na turnaji získalo bronzové medaily.
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Od marca sa znova rozbeh-
nú postupové športové súťaže, 

ktoré vyhlasuje Ministerstvo 
školstva Slovenskej republiky. 

Zúčastňujú sa na nich viaceré 
základné školy, ktoré medzi se-
bou súperia o postup do ďalších 
kôl. Obvodné a okresné kolá sa 
väčšinou konajú priamo v budo-
ve centra voľného času alebo 
na niektorej zo zúčastnených zá-
kladných škôl. Žiaci sa stretávajú 
pri volejbale, basketbale, šachu, 
vybíjanej či stále populárnejšom 
stolnom tenise a florbale. 

Každý, kto sa rozhodne byť 
súčasťou centra voľného času 
Esko, si má naozaj z čoho vy-
berať. Esko totiž ponúka nielen 
tanec, pohybovú rytmiku pre 
najmenších, šach, karate, box, 
či hip-hop, ale aj rôzne pohybo-
vé aktivity pre ženy. „Sme veľ-
mi radi, že počet našich členov 
oproti minulému školskému 
roku narástol. Naozaj sa nám 

hlási čoraz viac detí, z čoho 
máme veľkú radosť. Je to aj vizit-
ka toho, že krúžky máme kvalit-
né,“ povedala Katarína Búliková, 
riaditeľka CVČ Esko. Medzi ško-
lákmi si prekvapujúco veľkú po-
pularitu postupne získava stolný 
tenis. „Teší ma, že deti si obľúbili 
práve tento šport. Rozmýšľame 
už nad tým, že tento krúžok roz-
delíme na dva, lebo na jeden je 
to už priveľa detí. Aby si zahrali 
všetci.“ V Esku sa taktiež nebrá-
nia otvoreniu nových pohybo-
vých a športových krúžkov. „Ak 
bude záujem detí o čokoľvek,  
stačí, ak prídu a niečo vymyslí-
me. Musí ich byť však viac, aby 
sme boli schopní otvoriť aspoň 
jeden krúžok. My sa len poteší-
me,“ dodala Katarína Búliková.

(kk)

Posledný raz sa v Ružinove 
stretlo všetkých osem tímov 
prvej slovenskej curlingovej ligy 
mužov. Bolo to teda naposledy, 
čo túto sezónu proti sebe hrali 
všetky mužstvá. Po tomto víken-
de sa totiž do záverečnej časti 
curlingovej ligy mohla prebojo-
vať iba štvorica tých najlepších. 

Podľa papierových predpo-
kladov sa do finálovej časti ligy 

prebojoval 1.CC Bratislava, CC 
Poprad, Europartners Modra 
a Guerera Bratislava. Príjem-
ným prekvapením je prvenstvo 
práve 1. CC Bratislava, ktoré-
mu sa podarilo poraziť aj favo-
ritov z Popradu. Na poslednom 
ôsmom mieste skončil B-tím 
1.CC Bratislava a s prvou muž-
skou ligou sa tak musia rozlúčiť. 
Siedmy tím, klub Europartners 

Modra, bude o zotrvanie bojo-
vať v baráži. Curlingová liga sa 
do ružinovskej haly vráti znova 
v máji. Súboje o medaily medzi 
štvoricou najlepších sú v ru-
žinovskej hale na programe  
1. a 2. mája. Nielen curlingo-
vá liga, ale aj samotný šport si 
získava čoraz viac priaznivcov. 
 Slovenský curlingový zväz sa 
snaží v tomto roku zamerať 

hlavne na deti. Preto otvára cur-
lingovú akadémiu pre hráčov 
od 8 do 15 rokov. Záujemcovia 
absolvujú od januára do júna 
mesačne po osem tréningových 
hodín so špičkovými inštruktor-
mi pod vedením českého odbor-
níka, päťnásobného účastníka 
majstrovstiev sveta Víta Neko-
vaříka. 

(kk)

Tí skoršie narodení určite ve-
dia, o koho ide. Kto by si nepamä-
tal éru slávnych slovanistických 
hokejistov zo 60. rokov, a pre-
dovšetkým slávnych útočníkov, 
akými boli Fako, Golonka, Starší 
a Černický. Julko bol tým živým 
striebrom útočníka slávneho pr-
vého útoku, o ktorom sa hovorilo, 
že „obehal“ všetko. Je pravda, 
že slávu vždy žnú tí, ktorí dávajú 
góly, ale aby ich dali, musia tu 
byť aj tí, ktorí k tomu zabezpečia 
všetko ostatné. Navyše nás pri 
hokejových spomienkach poteši-
lo, že sme mu urobili radosť, že 
si na tieto zlaté hokejové časy 
pamätáme.

(js)

Športovanie s Eskom
Rozhodovali rozhodcovia s licenciou, tiež hendikepovaní
RUŽINOV -- Centrum voľného času je prístupné deťom a mládeži od predškolského veku. Už niekoľko rokov pripravuje rôzne akcie 
aj pre deti základných škôl z druhého bratislavského obvodu. V ostatnom čase však medzi školákmi narastá záujem o športové 
krúžky a súťaže.

V curlingovej lige štvorica najlepších
TRÁVNIKY – Curling je šport, ktorý sa čoraz viac udomácňuje aj u nás. Svedčí o tom i fakt, že odkedy sa skolaudovala prvá a zatiaľ 
jediná curlingová hala na Slovensku v prístavbe Zimného štadióna Vladimíra Dzurillu, je plne obsadená a využívaná. Naposledy sa 
v nej stretli tímy prvej curlingovej ligy mužov.  

Legenda Černický na ružinovskom úrade
RUŽINOV – V januári navštívil Miestny úrad Bratislava – Ružinov Ing. Július Černický, aby si vybavil predĺženie povolenia na vyhra-
dené parkovacie miesto na Azovskej ulici. A tak sme si aj pri práci trochu zaspomínali. Mnohí sa pýtate, že s kým?

Na ružinovskom úrade legendu privítali zamestnanci J. Sabo, V. Lištiak a J. Konečný.



DOM KULTÚRY RUŽINOV
Ružinovská 28, Bratislava, tel.: 43 33 05 23 

Programové oddelenie: ++421-2/433 30 281
Prenájmy: Ing. Viera Doričová ++421-2/434 10 071
mobil: 0908 860 205, privát 02 / 623 11 551
Kurzy: ++421-2/433 30 281

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

FEBRUÁR 2010
20. 2. sobota  17. 00 h
  ČASTOVANÉ IDÚ DO NEBA
  - divadelné predstavenie Divadla z Častej
21. 2. nedeľa  10. 30 h 
  NEDEĽNÉ ROZPRÁVKOVÉ DOPOLUDNIE
  VEĽKÁ DETEKTÍVSKA CESTA OKOLO SVETA
21. 2. nedeľa 19. 00 h
  DOMÁCE VÄZENIE - premiéra
  Tragikomédia v dvoch dejstvách, Autor: Neil Simon
  Réžia: J.Nvota 
  Hrajú: J.Vajda, Z.Studenková, P.Sklár, M.Sládečková, Z.Tlučková
24. 2. streda  13. 00 h
  DIALÓGY, protidrogové fórum pre žiakov ZŠ
24. 2. streda 19. 00 h
  RYBA V TROJKE
  Réžia: P.Mikulík Hudba: B.Kostka
  Hrajú: J.Vajda, Z.Studenková, Z.Kocúriková a M.Královičová
26. 2. piatok  17. 00 h
  RUŽINOVSKÁ TANČIAREŇ 
  - zábavné tanečné stretnutie staršej a strednej generácie, VS
28. 2. nedeľa  10. 30 h 
  NEDEĽNÉ ROZPRÁVKOVÉ DOPOLUDNIE
  KARNEVALOVÉ ŠTESTÍČKO, Divadlo DUNAJKA

MAREC 2010
3. 3. streda  19. 00 h
  TRETIA FARBA EVY
  - divadelné predstavenie, Prešporské divadlo
5. 3. piatok  17. 00 h
  RUŽINOVSKÁ TANČIAREŇ 
  - zábavné tanečné stretnutie staršej a strednej generácie, VS
6. 3. sobota  19. 00 h 
  S MAMOU, Divadelné predstavenie, 
  Hrajú: M. Kráľovičová, B. Turzonovová, F. Kovár, J. Slezáček, L. Haverl
  Hudba: Ľubica Salamon-Čekovská, Réžia : Roman Polák
7. 3. nedeľa  10. 30 h 
  NEDEĽNÉ ROZPRÁVKOVÉ DOPOLUDNIE
10. 3. streda  13. 00 h
  DIALÓGY, protidrogové fórum pre žiakov ZŠ
10. 3. streda  14. 30 h
  OSTEOPORÓZA, prednáška MUDr. Anna Novomestská
11. 3. štvrtok  9. 00 h
  ZABALENÁ KRÁSA 
  - súťaž v darčekovom balení, SOŠ OS Sklenárova
11. 3. štvrtok  17. 00 h
  RUŽINOVSKÁ TANČIAREŇ 
13. – 14. 3. sobota – nedeľa  9. 00 h
  MEDZINÁRODNÁ VÝSTAVA MAČIEK
  Výstava v spolupráci s SZCHM
14. 3. nedeľa  10. 30 h 
  NEDEĽNÉ ROZPRÁVKOVÉ DOPOLUDNIE
17. 3. streda  18. 00 h
  VÝCHOVA UMENÍM K UMENIU, program ZUŠ Exnárová
17. 3. streda  19. 00 h
  NIEČO MÁLO O ŽENÁCH 
  - divadelné predstavenie, Prešporské divadlo
19. 3. piatok  17. 00 h
  RUŽINOVSKÁ TANČIAREŇ 
20. 3. sobota  20. 00 h
  TROPICAL, tanečná noc v latinsko-americkom štýle
21. 3. nedeľa  10. 30 h 
  NEDEĽNÉ ROZPRÁVKOVÉ DOPOLUDNIE

SPOLOČENSKÝ DOM NIVY
Súťažná 18, Bratislava, tel.: 559 60 861

Vedúca manažérrka: Daniela Konečná ++421-2/559 60 861
Programové oddelenie: ++421-2/559 60 861 

Dopravné spojenie: TRL 205, 212 zastávka Kvačalova
 všetky spoje, ktoré stoja na zastávke AS Mlynské nivy

 parkovisko pre osobné autá

FEBRUÁR 2010
20. 2.   sobota   10. 30 h – 16. 30 h
  ŠACHOVÝ KLUB  SLOVAN A – ŠK TRENČÍN 
21. 2   nedeľa   8. 30 h – 14. 30 h
  ŠACHOVÝ KLUB  SLOVAN A – SKS DUBNICA 
 19. 00 h KONCERT ORCHESTRA BRATISLAVA HOT SERENADERS 
24. 2.   streda   14. 00 h
  FILMOVÉ PREMIETANIE pre žiakov školských družín
25. 2.   štvrtok   17. 00 h – 21. 00 h
  ŠACHOVÉ KLUBOVÉ DNI 
  – pravidelné stretnutia členov SŠZ ŠK SLOVAN; uč.č.16
26. 2.   piatok   16. 45 h – 22. 00 h
  ŠACHOVÝ KLUB SLOVAN E – V. liga; uč.č.16

MAREC 2010
2. 3.   utorok   10. 00 h – 12. 00 h
   PORADÍME VÁM... 
  – bezplatná právna poradňa pod záštitou OZ SLZA; uč.č.4
	 		 14.	00
   OBRÁZKY Z KNIŽIEK 
  – tvorivé výtvarné popoludnie pre deti pri príležitosti
    Mesiaca knihy; uč.č.4
4. 3.   štvrtok   17. 00 h – 21. 00 h
  ŠACHOVÉ KLUBOVÉ DNI 
5. 3.   piatok   16. 45 h – 22. 00 h
  ŠACHOVÝ KLUB  SLOVAN  Bratislava 
  ŠK SLOVAN E – V. liga; uč.č.16
6. 3.   sobota   9. 30 h – 15. 30 h
  ŠACHOVÝ KLUB  SLOVAN  Bratislava 
  ŠK SLOVAN B – TLMAČE,
  ŠK SLOVAN C – NOVÉ  ZÁMKY - I. liga; malá sála
7. 3.   nedeľa   9. 30. h – 15. 30 h
	 	 ŠACHOVÝ	KLUB		SLOVAN		Bratislava	
  ŠK SLOVAN B – NOVÉ ZÁMKY,
   ŠK SLOVAN C – TLMAČE – I. liga; malá sála 
 9. 3.   utorok   10. 00 h – 12. 00 h
               PORADÍME VÁM... 
               14. 00 h JARNÉ KVIETKY 
  – tvorivé výtvarné popoludnie pre deti pri príležitosti MDŽ
11. 3.   štvrtok   17. 00 h – 21. 00 h
  ŠACHOVÉ KLUBOVÉ DNI 
14. 3.   nedeľa   9. 30 h
  ČAS PRE BOŽIE SLOVO
17. 3.   streda   14. 00 h 
  AKO SA STAŤ POLICAJTOM ? 
19. 3.   piatok   16. 45 h – 22.00 h
                ŠACHOVÝ KLUB  SLOVAN Bratislava 
  ŠK SLOVAN E  – V. liga; uč.č.16
21. 3.   nedeľa   9. 00 h – 15. 00 h
  ŠACHOVÝ KLUB  SLOVAN  Bratislava 
  ŠK SLOVAN D – PEZINOK B –  III. liga; uč.č.16
 19. 00 h KONCERT ORCHESTRA  BRATISLAVA HOT SERENADERS
24. 3.    streda   14. 00 h
  DIVADIELKO NA NIVÁCH 
  – predstavenie usporiadané pre žiakov ZŠ; veľká sála
25. 3. – 28. 3.  štvrtok – nedeľa   16. 00 h – 22. 00 h
  MANGOFEST
  – I.ročník festivalu world music, fotografie, obrazov a umenia; 
17. 00 h – 21. 00 h ŠACHOVÉ KLUBOVÉ DNI 
30. 3.   utorok   10. 00 h – 12. 00 h
               PORADÍME VÁM... 
              14. 00 h ŠIBAČKOVÉ VŠELIČO
  – tvorivé výtvarné popoludnie pre deti; uč.č.4

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



Kvalitu máme 
v génoch
Otestujte a uveríte

Verso
Priestor pre rodinu

17 600 €

Avensis
Pre váš biznis

22 000 €

Yaris 5-dv.
Víťaz v úsporách

9 890 €

50
% teraz
% o rok

0% úrok
0€ splátka
platí pre prvý rok

klimatizácia
+ 

bohatá 
výbava

Odpočet DPH
bez mreže 
pre všetky 

modely

Uvedená ponuka financovania platí v prípade využitia úveru Genio 50/50 od Toyota Financial Services. Stačí zaplatiť iba 50 % z ceny vozidla a rok okrem poistného nič neplatíte. Po roku môžete splatiť zvyšných 50 % bez navýšenia, alebo splácať po mesiacoch 
v ďalšom období. Vstupný poplatok sú 2 % z financovanej čiastky. RPMN od 8,95 %. Kombinované spotreby a emisie CO2: Yaris: 5,0-5,1 l/100 km, 118-120 g/km; Avensis: 5,1-7,0 l/100 km, 135-176 g/km; Verso: 5,4-7,0 l/100 km, 140-178 g/km.
Zobrazené vozidlá môžu mať prvky príplatkovej výbavy.

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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