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RUŽINOV - Už tradične si kon-
com apríla pripomíname Deň 
Zeme. Práve 22. apríla v roku 
1970 totiž vedci a ekológovia 
vyzvali obyvateľov celého sveta 
k spoločnému celosvetovému 
úsiliu na ochranu našej planéty.

Tento rok sa v tradícii sade-
nia nového stromu pri príležitosti 
Dňa Zeme pokračovalo. 

 „Minulý rok sme zasadili 
lipu, ktorá je národným stromom 
Slovenska. Tento rok sme chceli 
skrášliť okolie nášho miestneho 
úradu zase iným novým a hlav-
ne pekným stromom,“ povedal 
ružinovský starosta Slavomír 
Drozd, ktorý strom zasadil.   Po 
porade s referátom životného 
prostredia padol výber na okras-
nú čerešňu. „Rozhodli sme sa 

práve pre túto okrasnú čerešňu, 
lebo pred miestnym úradom už 
podobný strom máme, tak sme 
chceli vytvoriť skrytú symetriu, 
čo sa nám, myslím, aj podarilo. 
Dúfame, že sa jej tu bude dariť, 
budeme sa o ňu starať, polievať 
ju a hlavne dúfame, že vydrží,“ 
odôvodnila výber stromu Zuzana 
Pallaghyová z referátu životného 
prostredia. 

(kk)

TRÁVNIKY – V ružinovskej po-
liklinike začalo 10. mája svoju 
činnosť Centrum jednodňovej 
chirurgie.

„Zdravotnú starostlivosť 
centrum poskytuje v piatich 
oblastiach. V odbore plastickej 
chirurgie, urológie, oftalmológie, 
chirurgie a ortopédie,“ uviedol 
riaditeľ centra doc. MUDr. Ra-
domír Kokavec, PhD. Centrum 
disponuje najmodernejšou tech-
nológiou a zariadeniami s naj-

vyšším hygienickým štandardom. 
„K dispozícii máme dve super-
sterilné operačné sály,“ zdôraz-
nil R. Kokavec. Cieľom centra 
je zefektívniť činnosť v zdravot-
níctve. „Nie sú žiadne čakacie 
lehoty. Skracuje sa čas hospitali-
zácie, čím sa znižujú náklady na 
zdravotnú starostlivosť,“ uviedol 
R. Kokavec. Centrum tiež ponú-
ka vyšší štandard poskytovania 
zdravotnej starostlivosti. 

(rp)

ŠTRKOVEC – Charitatívna cyk-
lojazda Na bicykli deťom 2010 
je jedinečná akcia, ktorá sa 
svojím charakterom i medziná-
rodným rozsahom určite zaradí 
medzi významné charitatívne 
projekty na Slovensku i v Če-
chách.

Hlavnými organizátormi tejto 
akcie sú občianske združenia 
HIG BIC (ČR) a DEŤOM PRE ŽI-
VOT (SR), ktoré majú ambíciu, 
aby sa z tejto akcie stala každo-
ročne sa opakujúca charitatívna 

cyklotour, ktorá bude pravidelne 
striedať miesto štartu a cieľa.  
V šiestich etapových mestách po 
celom bývalom Česko-Slovensku 
budú zástupcom miestnych on-
kologických oddelení odovzdané 
finančné prostriedky na podporu 
ich činnosti. Jedna zo zástavok 
sa uskutoční za prítomnosti sta-
rostu Ružinova Slavomíra Droz-
da aj na Štkoveckom jazere dňa 
12. júna 2010. Ten sa zúčastní 
etapy z Nitry do Ružinova.

(red)

RUŽINOV – Na základe priesku-
mu sledovanosti TV Ružinov sa 
presúva vysielanie relácie Sta-
rosta o Ružinove na nový sobot-
ňajší termín. 

Ide o reláciu, v ktorej Ruži-
novčania môžu vopred staros-

tovi Ružinova položiť emailom 
otázky týkajúce sa ružinovskej 
mestskej časti. Najbližšia  re-
lácia sa bude vysielať dňa 26. 
júna 2010 o 10 hodine. Otázky 
zasielajte do 25.6.2010 na ema-
il: echo@ruzinov.sk.

Na Deň Zeme nový strom

Otvorili centrum jednodňovej chirurgie

Na bicykli deťom za záchranou života

Relácia TVR v novom čase
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Aj tento 
rok budeme 
všetci roz-
hodovať o 
budúcnosti 
Slovenska. 
Čo nevidieť, 
12. júna sa 
postavíme k 
volebným urnám a podporíme 
politickú stranu, ktorá nám 
imponuje. Vyberať je z čoho. 
Kandidátne listiny postavilo 
až osemnásť subjektov. Neza-
budlo sa ani na Ružinovčanov. 

Napriek akýmkoľvek vý-
sledkom musíme utužovať de-
mokratické princípy našej kra-
jiny. V duchu slobody prejavu, 
pluralizmu a otvorenej spoloč-
nosti je potrebné, aby žiaden 
názor či hlas väčšiny alebo 
menšiny nebol prekrúcaný, ne-
bodaj umlčaný. „Aj keď s vaším 
názorom nesúhlasím, urobím 
všetko preto, aby zaznel“– to 
je skutočná demokracia. Kaž-
dý má mať rovnaké šance.  
A to nielen veľký, ale aj malý. 
V tomto smere sa však zdá, 
že neparlamentné, respektíve 
mladé strany nemajú až taký 
priestor na svoju prirodzenú 
prezentáciu ako strany zabeh-
nuté. Preto sme anketovou 
otázkou oslovili všetkých bez 
rozdielu. Politickým stranám 
sme v Ružinovskom ECHU vy-
hradili priestor, aby predstavili 
jedného zo svojich  kandidátov 
z Ružinova. Väčšina možnosť 
využila, niektoré nie. Ich vec. 
Samosprávne a volené orgá-
ny mestskej časti Ružinov sú 
zostavené z viacerých politic-
kých subjektov. Starosta Sla-
vomír Drozd je na čele miest-
neho úradu akoby exekutívy. 
V miestnom zastupiteľstve 
zase prevládajú politické zo-
skupenia iného ideologického 
zamerania. Napriek mnohým 
komplikáciám či peripetiám je 
Ružinov demokraticky fungu-
júci systém. Nikoho názor tu 
nie je zakopávaný pod zem.  
A pritom nejde len o poslancov 
miestneho zastupiteľstva. Kri-
tické názory môžu vysloviť na 
chod samosprávy aj priamo 
občania v rámci komunikač-
ného modulu Fórum na we-
bovej stránke www.ruzinov.sk. 
Počas uplynulých troch rokov 
nebol žiaden názor vymazaný. 
Posunuli sme sa určite vpred 
smerom k transparentnej sa-
mospráve. Zásluhou starostu, 
poslancov, úradníkov, obča-
nov…

Ružinov žije svoj demokra-
tický osud. Verme, že aj celo-
slovenské voľby a noví vlád-
ni i opoziční politici posilnia  
demokratický duch nášho 
štátu, v ktorom žijeme my -  
občania.

Maroš SMOLEC
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Znamená to, že hospodári-
la podľa rozpočtu predchádza-
júceho roka, pričom výdavky 
uskutočnené počas rozpočto-
vého provizória nesmeli v jed-
notlivých mesiacoch prekročiť 
1/12 celkových výdavkov roz-
počtu obce z predchádzajúceho 
roka.  Rozpočet bol zostavený 
ako vyrovnaný v celkovej výške 
príjmov a výdavkov 25 207 894 
eur. Reálne podmienky hospo-
dárenia viedli k tomu, že miest-
ne zastupiteľstvo 15. decembra 
minulého roka schválilo prvú  
zmenu rozpočtu mestskej čas-
ti, pričom sa znížil v príjmovej 

aj výdavkovej časti na 22 592 
287 eur. 

Na podobu rozpočtu malo 
vplyv viacero skutočností, 
okrem iného aj fakt, že roz-
počet zmenilo aj mesto Bra-
tislava, pričom znížilo príjem 
z predaja majetku z pôvodne 
rozpočtovaných 30 040 497 
eur na 10 040 497 eur. V dô-
sledku toho musela mestská 
časť znížiť v navrhovanej prvej 
zmene rozpočtu na rok 2009 
príjem z pôvodne rozpočtova-
ných 552 679 eur na 166 854 
eur. Len táto jedna položka 
teda znamenala výpadok 386 

425 eur. Dosahom hospodár-
skej krízy a nižším výberom 
daní z príjmov fyzických osôb 
sa sa vo všeobecnosti zhoršilo 
hospodárenie mesta Bratislavy 
a tým aj mestských častí, ktoré 
závisia od prerozdeľovania po-
dielových daní. Napriek tomu 
situácia v Ružinove nie je kri-
tická, ani zlá. V rámci rozpravy  
k tomuto bodu programu miest-
neho zastupiteľstva poslanci 
umožnili vystúpiť audítorovi, 
ktorý skúmal hospodárenie 
mestskej časti, záverečný účet 
i ďalšie súvisiace ekonomické 
dokumenty. Z jeho vystúpenia 

vyplynulo, že Ružinov hospo-
dári veľmi dobre a počas hos-
podárskej krízy mohol použiť 
na krytie schodku kapitálových 
výdavkov úspory z predchádza-
júcich rokov. 

Poslanci zároveň schválili aj 
účtovnú uzávierku, hospodáre-
nie s fondmi mestskej časti, pl-
nenie rozpočtov príspevkových 
organizácií a rozpočtovej orga-
nizácie v pôsobnosti mestskej 
časti, ako aj plnenie rozpočtov 
škôl a školských zariadení v pô-
sobnosti mestskej časti za rok 
2009.

(juh)

Dôvodom bolo, že staros-
ta Slavomír Drozd nepodpísal 
uznesenie upravujúce túto 
problematiku, ktoré poslanci 
schválili 20. apríla tohto roka. 
Poslanci v ňom vtedy vzali na 
vedomie predloženú analýzu 
rozsahu spôsobu a finančnej 
náročnosti zverejňovania zmlúv 
a faktúr a uložili prednostke 
miestneho úradu Alene Kaňko-
vej, aby uzatvárala všetky zmlu-
vy s klauzulou o upovedomení 
druhej strany o tom, že zmluva 
bude zverejnená v plnom rozsa-
hu bez začiernenia na webovej 
stránke mestskej časti Bratisla-
va – Ružinov. 

Návrh opätovne predloži-
li poslanci SDKÚ-DS, Martin 
Barkol na úvod rozpravy polo-
žil otázku, prečo sa uznesenie 

nepodpísalo. Peter Hrapko 
(Smer-SD) poukázal na kompli-
kovanosť zverejňovania týchto 
dokumentov. „Je to práca na-
vyše, vyžiada si zvýšené nákla-
dy,“ uviedol okrem iného.  Sta-
rosta Ružinova Slavomír Drozd 
zdôraznil, že nie je proti zve-
rejňovaniu. „Nemám problém  
s transparentnosťou. Pozrite si 
ako sa Ružinov otvoril občanov 
za ostatné tri roky,“ vyhlásil. Zá-
roveň však upozornil na možné 
kolízie zverejňovania spomenu-
tých dokumentov s nutnosťou 
ochrany utajovaných skutoč-
ností, osobných údajov, obchod-
ného tajomstva, európskych 
právnych predpisov  a podob-
ne. Miloslav Hrádek (OK) podo-
tkol, že so zverejňovaním nie je 
problém,  stačí, aby sa zakotvilo  

v príslušnej zmluve. Peter Turlík 
(KDH) pripomenul, že uznese-
nie, ktoré poslanci schválili v 
apríli, obsahuje klauzulu, podľa 
ktorej má prednostka miestne-
ho úradu zabezpečiť, aby v kaž-
dej zmluve bol bod, o ktorom 
hovoril M. Hrádek. Vicestarosta 
Dušan Pekár pripomenul, že iné 
obce a mestá už zmluvy a fak-
túry zverejňujú a nie je s tým 
problém. P. Hrapko pripomenul, 
že Ružinov zverejňuje zozna-
my faktúr, zmlúv a informácie 
o stavebných konanaich, čo je 
nad rámec zákona. „Patríme 
medzi najtransparentnejších na 
Slovensku,“ dodal na záver. Po-
slanci napokon o uznesení roz-
hodli opätovným hlasovaním,  
v ktorom ho potrebnou väčši-
nou schválili.

S transparentnosťou sú-
visela aj  Správa o stave po-
dania majetkových pomerov 
starostu a poslancov Ružinova  
k 31.3.2010, tak ako to ukladá 
ústavný zákon 357. Deviati po-
slanci si túto povinosť v danej 
lehote nesplnili. Ružinovské 
zastupiteľstvo schválilo zača-
tie konania podľa zákona voči 
poslancom: D. Pekár, P. Šmil-
ňák, P. Heriban (všetci KDH), 
M. Barkol, A. Reinerová (obaja 
SDKÚ-DS), I. Boháč (SMER-
-SD) a M. Hrádek, G. Almáši,  
V. Ďuračka (všetci OK). Ostat-
ní  vrátane starostu priznanie 
včas dodali, uviedol poslanec 
D. Hruška (Strana zelených).  
Ružinov má spolu 31 poslan-
cov.

(juh)

Územný plán zóny by mal 
práve obmedziť výstavbu v tejto 
lokalite susediacej so záhradkár-
skou osadou pri Zlatých Pieskoch. 
Územie, ktoré rieši navrhovaný 
územný plán zóny, je vymedzené 
na západe Galvaniho ulicou, na 
východe Studenou ulicou, na juhu 
Bočnou ulicou a na severe Kraj-
nou ulicou. Pôvodne záhradkár-
ska osada sa v posledných rokoch 

začala výrazne meniť, rozbehla 
sa tu výstavba nových domov, 
najmä rodinných, ale aj bytových 
objektov, autoservisov a iných pre-
vádzok. Územie pritom nie je ani 
odkanalizované, nemá chodníky 
a vozovky sú príliš úzke a navyše 
bez obrubníkov. Obyvatelia aj in-
vestori v tomto území sa dožadujú 
regulatívov pre prípadnú výstavbu. 
Tie by sa mali týkať aj maximálnej 

prípustnej výšky novej zástavby 
v rámci bývalej záhradkárskej 
osady. „Obyvatelia tejto lokality 
presne vedia, čo chcú v územnom 
pláne zóny mať,“ uviedol vedúci 
referátu územného a regionálne-
ho rozvoja ružinovského miestne-
ho úradu Andrej Papp. 

Poslanci v rámci rozpravy 
umožnili vystúpiť aj predstaviteľo-
vi obyvateľov tejto lokality. Občan 

poslancov upozornil na pokračujú-
ci stavebný boom v lokalite, ktorá 
bola podľa jeho slov ešte predne-
dávnom „zemou nikoho”. Pouká-
zal na potrebu regulácie územia, 
pretože prichádzajú stále noví 
záujemcovia o jeho exploatáciu.  
Ružinovskí poslanci ako aj staros-
ta S. Drozd prejavili veľkú mieru 
pochopenia pre túto situáciu.

(juh) 

Ružinov napriek všeobecnej kríze hospodári dobre
Krytie schodku umožnili aj úspory z minulých rokov
RUŽINOV – Rozpočet mestskej časti na rok 2009 schválilo miestne zastupiteľstvo 10. marca minulého roka. Do schválenia rozpoč-
tu mestská časť hospodárila v režime rozpočtového provizória. 

Poslanci opäť o zverejňovaní zmlúv a faktúr
Starosta Slavomír Drozd: Nemám problém s transparentnosťou
RUŽINOV – Poslanci ružinovského zastupiteľstva sa na svojom zasadnutí 18. mája opäť zaoberali problematikou zverejňovania 
všetkých zmlúv a faktúr miestneho úradu na webovej stránke mestskej časti.

Ochránia Trnávku pred nadmernou výstavbou
Poslanci schválili reguláciu v lokalite Krajnej a Bočnej ulice
TRNÁVKA – Poslanci ružinovského miestneho zastupiteľstva na svojom zasadnutí 18. mája schválili zadanie na spracovanie územ-
ného plánu zóny Trnávka, Krajná - Bočná. Vypočuli tak hlasy obyvateľov tejto lokality, ktorých znepokojoval pokračujúci stavebný 
rozvoj v ich okolí a formou petície žiadali vyhlásenie stavebnej uzávery.
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Zrušenie rozhodnutia rezortu 
kultúry o pamiatkovej ochrane ce-
lej budovy bývalej obecnej radnice 
na Radničnom námestí v Prievo-
ze je výsledkom súdneho sporu. 
Vlastník objektu, spoločnosť PRO 
BIOS, žaloval rezort kultúry. 

Kultúrna pamiatka?
Žiadal o zrušenie jeho roz-

hodnutia zo 4. 9. 2009, ktorým 
ministerstvo vyhlásilo radnicu 
za národnú kultúrnu pamiatku 
(NKP). Firma, prevádzkujúca 
polikliniky, sa cíti dotknutá na 
svojich právach. Vyhlásenie pa-
miatkovej ochrany budovy až po 
tom, ako vypracovala projektovú 
dokumentáciu a získala územné 
rozhodnutie na rekonštrukciu 
a dostavbu, jej bráni v tomto zá-
mere. Ako zaznelo na májovom 
súdnom pojednávaní, žalobca 
PRO BIOS vo svojom odôvodne-
ní žaloby tvrdil, že rozhodnutie 
o vyhlásení objektu za pamiatku 
je nepreskúmateľné pre nezro-
zumiteľnosť a nepresvedčivé. 
Nie sú uvedené dôvody, prečo 
ministerstvo kultúry zmenilo svo-
je pôvodné rozhodnutie o tom, 
že pamiatkou sú reliéfy, pove-
dal počas súdneho pojedná-
vania právny zástupca žalobcu 
Branislav Rybanský. PRO BIOS 
takisto argumentoval tým, že bu-
dova sa stala NKP až po vydaní 

územného rozhodnutia, pričom 
dovtedy sa o ňu nikto nezaují-
mal. Vlastník objektu žiadal súd 
o zrušenie rozhodnutia o tom, 
že celá budova je pamiatkou 
a uplatňuje si trovy celého kona-
nia. Rezort kultúry prostredníc-
tvom svojej právnej zástupkyne 
Martiny Tabačíkovej na súde 
tlmočil iný názor. Rozhodnutie 
z roku 2007 o tom, že pamiatko-
vo chránených je päť reliéfov na 
budove, bolo nesprávne, preto 
ho ministerstvo muselo zmeniť 
a konalo tak na základe upozor-
nenia prokurátora. Podľa Taba-
číkovej sa existencia pamiatko-
vých hodnôt preskúmala. 

Nezrozumiteľné rozhodnutie
Súd po skončení pojednáva-

nia vyniesol svoj verdikt – zrušil 
rozhodnutie MK SR o vyhláse-
ní celej budovy na Radničnom 
námestí za kultúrnu pamiatku. 
„Krajský súd v žalobe o preskú-
maní rozhodnutia Ministerstva 
kultúry SR rozhodol tak, že 
napadnuté rozhodnutie zrušil 
a vec vrátil žalovanému MK SR 
na nové konanie. Dôvodom je, 
že rozhodnutie je nepreskúma-
teľné pre nezrozumiteľnosť, t.j. 
v rozhodnutí sa nezdôvodňuje, 
prečo má byť budova vyhlásená 
za národnú kultúrnu pamiatku,“ 
povedal hovorca Krajského súdu 

v Bratislave Pavol Adamčiak. 
Voči tomuto rozsudku je možné 
odvolať sa. Hovorca ministerstva 
kultúry Jozef Bednár komen-
toval verdikt súdu len stručne: 
„K celej veci sa vyjadríme, keď 
nám bude doručené rozhodnu-
tie súdu a naštudujeme si ho.“ 
Konateľka spoločnosti PRO BIOS 
Vlasta Provazníková sa k veci 

vyjadriť nechcela. Starosta Ru-
žinova S. Drozd pripomenul, že 
samospráva urobila všetko pre-
to, aby bola radnica národnou 
pamiatkou a Prievozčania spo-
kojní: „V tomto smere som aktív-
ne komunikoval s ministerstvom 
kultúry.“ Vývoj súdneho procesu 
budú sledovať.

Miroslava ŠTROSOVÁ

Tento rok zvládli celosloven-
ské testovanie deviatakov spo-
medzi ružinovských základných 
škôl  najlepšie deviataci zo ZŠ 
Ružová dolina, a to v oboch pred-
metoch. Zo slovenčiny a literatú-
ry dosiahli priemernú úspešnosť  
75,6 %, z matematiky 75 %. 

Minulý rok poslední
Škola si tak podstatne zlep-

šila minuloročnú reputáciu, 
vtedy skončila v Ružinove na 
poslednom mieste. „Nečakali 
sme až taký dobrý výsledok, ale 
veľa sme pre to urobili. Tohtoroč-
ní deviataci boli aj oveľa lepší 
žiaci ako minuloročná trieda,“ 
povedala Anna Remžíková, zá-
stupkyňa riaditeľky zo ZŠ Ru-
žová dolina. Ako dodala, nikto 

nenapísal test až na sto percent 
a mali aj slabšie výsledky, no 
počet dobrých žiakov priemer vy-
tiahol pomerne vysoko.  Slabšie 
sa darilo deviatakom zo ZŠ Vrú-
tocká. Napísali najhoršie z ru-
žinovských škôl – zo slovenčiny 
dosiahli 56,7 % a z matematiky 
40 %. „S výsledkom nemôžeme 
byť spokojní. Pripisujem to však 
tomu, že tohtoroční deviataci 
celkovo dosahovali veľmi slabé 
výsledky. V triede ich zostalo len 
15, najlepší žiaci odišli na osem-
ročné gymnáziá,“  komentovala 
testovanie riaditeľka z Vrútockej 
Darina Bezáková. Podľa nej žiaci 
nemali motiváciu učiť sa, keďže 
sa na stredné školy, ktoré bojujú 
s nízkym počtom študentov, do-
stanú bez prijímacích pohovorov 

a aj so slabým výsledkom tzv. 
monitoru. „Každý napíše moni-
tor podľa toho, na akú školu sa 
chce dostať,“  prisvedčil devia-
tak Robo z Vrútockej. Jeho spo-
lužiačka Barbora komentovala 
testovanie podobne: „Slovenči-
nu som napísala celkom dobre 
a matematika ma netrápi, keďže 
idem na zdravotnú.“  Najvyrovna-
nejší výsledok tento rok dosiahli 
na ZŠ Mierová. Deviataci zvládli 
slovenský jazyk s literatúrou na 
71,8 % a matematiku takmer 
identicky – na 71,3 %. Riaditeľ-
ka školy Renáta Križková bola 
spokojná. Podľa nej tohtoroční 
deviataci dosahovali úspechy aj 
na olympiádach. „Zhoduje sa to 
s hodnotením učiteľov. Trojkári 
napísali na približne 60 percent 

a keď sa to spriemerovalo s lep-
šími žiakmi, tak to dopadlo dob-
re,“ povedala riaditeľka školy na 
Mierovej. 

Najhoršia geometria
Zároveň potvrdila, že výsledky 

každý rok závisia od detí, ktoré 
sú v triede. Výsledky testovania 
v rámci celého Slovenska zhodno-
til aj minister školstva Ján Mikolaj. 
Podľa neho z matematiky mali 
žiaci najväčšie problémy s geo-
metriou. Zo slovenského jazyka 
najčastejšie chyby vznikali v pra-
vopise podstatných a prídavných 
mien. Celoslovenské testovanie 
sa uskutočnilo na 1 461 školách 
a absolvovalo ho 47 533 devia- 
takov.

Miroslava ŠTROSOVÁ

Krajský súd zrušil národnú pamiatku
Vlastníkovi sa otvára cesta k rekonštrukcii radnice v Prievoze
PRIEVOZ – Budova bývalej radnice v Prievoze nie je pamiatkou. Vyplýva to z verdiktu Krajského súdu v Bratislave. Štvrtého 
mája súd zrušil rozhodnutie Ministerstva kultúry SR (MK SR) zo septembra 2009, ktorým vyhlásilo celý objekt za národnú 
kultúrnu pamiatku. Tým zmenilo svoje predchádzajúce vyhlásenie piatich reliéfov za pamiatkovo chránené.

V  testoch prekvapila Ružová dolina
Málo detí a veľa škôl znižuje testovaciu motiváciu
RUŽINOV – Tohtoroční deviataci zvládli testovanie z matematiky so 60,1-percentnou úspešnosťou, v slovenskom jazyku a li-
teratúre dosiahli 67,6 percenta. Taký je celoslovenský priemer. Výsledky testov brali do úvahy stredné školy pri prijímaní na 
štúdium. Na ružinovských základných školách sa rebríček trocha premiešal v porovnaní s minulým rokom. Ako však učitelia 
a riaditelia svorne zdôrazňujú, výsledky testu deviatakov nie sú ukazovateľom kvality školy.
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Chronológia 

Radnica doteraz
Rok 2002 – PRO BIOS získal budovu v privatizácii kúpou od Fon-
du národného majetku, prevádzkoval tu ambulancie lekárov až 
do roku 2006
Rok 2006 – Stavebný úrad Ružinov vydal územné rozhodnutie 
na rekonštrukciu a prístavbu budovy s cieľom vytvorenia moder-
ného zdravotného strediska
12. 11. 2007 – MK SR vyhlásilo za národnú kultúrnu pamiatku 
súbor piatich reliéfov. 
– voči rozhodnutiu sa odvolala mestská časť Ružinov, žiadala 
vyhlásiť celý objekt za pamiatku, zo zákona však nebola účast-
níkom konania 
29. 4. 2009 – MK SR zamietlo, že celá budova má byť pamiatkou 
– rozklad voči rozhodnutiu podalo hlavné mesto Bratislava ako 
účastník konania, žiadalo vyhlásiť za pamiatku celú budovu 
4. 9. 2009 – MK SR zmenilo pôvodné rozhodnutie a vyhlásilo celý 
objekt za národnú kultúrnu pamiatku
– PRO BIOS ako vlastník objektu zažaloval ministerstvo kultúry, 
dôvodom je poškodzovanie firmy a zasahovanie do jej vlastníc-
kych práv 
4. 5. 2010 – Krajský súd v Bratislave zrušil rozhodnutie MK SR zo 
4. 9. 2009 o tom, že pamiatkou je celá budova. Proti rozhodnutiu 
je možné odvolať sa. 
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rý sú obyvatelia s územným plá-
nom Trnávka – stred nespokojní, 
bolo zakreslenie malopodlažnej 
bytovej výstavby na Okružnej uli-
ci na mieste nefunkčného kina 
Zora. „Miesto kina Zora nám tu 
chcú postaviť tri paneláky. Je to 
oproti Masarykovej kolónii s do-
mami, ktoré sa vybudovali v roku 
1940. Nikto z nás si neželá, aby 
nám tu niečo také postavili,“  vy-
jadrila názor obyvateľov lokality 
Simona Beňová. 

Spracovateľ dokumentu Pe-
ter Vaškovič zakreslil do územ-
ného plánu na spomenutej ulici 
tri obytné domy s maximálne tro-
ma podlažiami. To je najvyšší li-
mit, podľa ktorého by sa mali bu-
dúci potenciálni investori riadiť.  
„V Trnávke sú bežne rodinné 
domy s troma podlažiami, tak-

že sme si mysleli, že takýto re-
gulatív odzrkadľuje predstavu 
občanov o využití tohto územia,“ 
zhodnotil situáciu P. Vaškovič. 
Územný plán zóny už prešiel ce-
lým zákonným procesom, verej-
ným prerokovaním, vyjadreniami 
dotknutých inštitúcií. Problém 
na Okružnej ulici sa objavil len 
nedávno. Občania prítomní na 
zhromaždení tvrdili, že o verej-
nom prerokovaní, ktoré sa ko-
nalo v máji 2009, nevedeli. Ho-
vorca starostu Ružinova Maroš 
Smolec tvrdí, že samospráva vte-
dy ľudí informovala dostatočne: 
„Informačné letáky sme umiest-
nili do všetkých úradných tabúľ, 
na spoločenské miesta ako je 
kostol, pošta alebo obchod, kde 
sa obyvatelia Trnávky stretávajú. 
Oznam sme dali na základnú 
školu, na internetovú stránku 

mestskej časti aj do  ružinov-
ských médií. Ružinov reguluje 
svoje územie proti výstavbe, nie 
v jej prospech. Ľuďom vyjdeme 
v ústrety.“

Požiadavka, aby v územnom 
pláne neboli na Okružnej ulici 

zakreslené žiadne bytové domy, 
na zhromaždení našla ozvenu. 
Architekti plán prepracujú v gra-
fickej aj textovej časti a predložia 
na schválenie poslancom.

Miroslava ŠTROSOVÁ
Foto: autorka

Začalo 19. mája a trvalo 
nasledovné dva dni. Hneď prvý 
deň sa rozdalo viac ako šesť ti-
síc kvetín. Už vyše hodinu pred 
začatím rozdávania muškátov 
a letničiek, sa pred miestnym 
úradom na Mierovej ulici, vytvo-

ril dlhý rad čakajúcich. Muškáty 
ľuďom rozdával aj starosta Ru-
žinova Slavomír Drozd. Záujem 
bol enormný. Už 7. ročník tohto 
podujatia pritiahol opäť veľa 
ľudí. Spolu sa tento rok rozdalo 
15 tisíc koreňov kvetín. „Je to 

milé podujatie, o ktoré je záu-
jem. Ľudia dostanú od nás muš-
káty a letničky, aby si skrášlili 
svoje balkóny a Ružinov vyzeral 
lepšie. To je náš zámer,“ uviedol 
pre Ružinovského ECHO staros-
ta S. Drozd. „Ľudia sú spokojní. 

Kvety sa im páčia. Zdá sa mi, 
že prvý deň prišlo viac ľudí ako 
minulý rok,“ povedala vedúca 
referátu životného prostredia  
L. Richterová.

(red)

Obyvatelia nechcú bytovky
Územný plán Trnávka – stred architekti prepracujú 
TRNÁVKA - Po dvoch rokoch príprav nie je územný plán zóny Trnávka – stred schválený. Občania požiadali, aby im 
ružinovská samospráva vysvetlila návrh. Mestská časť pripravila verejné zhromaždenie občanov (VZO) na Trnávke. 
Prišlo naň okolo 50 ľudí. 

Muškátové leto prilákalo viac ľudí
Ružinovská samospráva rozdala 15 tisíc muškátov a letničiek
RUŽINOV -  Ako po minulé roky, tak aj tento sa konalo v Ružinove Muškátové leto. Začalo 19. mája a trvalo  
nasledovné dva dni. Hneď prvý deň sa rozdalo viac ako šesť tisíc kvetín.  

Na stretnutie prišlo viac ako 50 záujemcov.

Robert
Fico

Andrej Kolesík
www.andrejkolesik.sk www.strana-smer.sk

PRE ĽUDÍ,
ZA SLOVENSKO
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Na našu redakciu sa obrátila 
aj Zuzana Balážová, ktorá býva 
na Radarovej ulici oproti obchod-
nému centru Budúcnosť vedľa 
parku. „Keďže mám malé dieťa, 
väčšinu dňa sa snažím tráviť 
vonku v parku,“. Napísala nám 
do Ružinovského ECHA. 

Opäť v parku
„Tento park je však stále viac 

a viac okupovaný bezdomovca-
mi, ktorí postupne obsadzujú 
väčšinu lavičiek. Počas minulé-
ho leta si vybudovali „mestečko“ 
na najlepšom mieste v parku, na 
lavičkách pod stromami – mi-
nulé leto ste im tieto miesta aj 
pekne, nanovo opravili – kam 
by sa inak mohli pred slnkom 
skryť mamičky s deťmi alebo 
starší ľudia. Počas celého leta 
tam mali deky, popíjali... Te-
raz, s príchodom teplých dní, 
sa na „svoje“ lavičky vracajú....  
A rozliezajú sa aj na ďalšie.“ Ako 
ďalej píše, mamičky už deti na 
lavičky veľmi nepúšťajú, pretože 
nie je isté, kto na nich predtým 
sedel. Pozastavila sa nad prístu-
pom mestskej polície: „Každý 
deň vidím z balkóna, kde uspá-
vam dieťa, ako na parkovisku 
pred Budúcnosťou chodí aj nie-
koľkokrát denne mestská polícia 
a dáva “papuče“ autám, ktoré 
stoja jedným-dvoma kolesami 
na trávniku. Ani raz sa nestalo, 
že by sa prešli o 50 metrov ďalej 
do parku a riešili bezdomovcov. 
Takže ich úloha nie je v tom, aby 
sa starali o poriadok, ale aby vy-
zbierali čo najviac pokút. Istejšie 
to je od zle parkujúcich vodičov 
ako od opilcov na lavičkách. Len-
že tu ľudí ani tak netrápi kúsok 
kolesom zničeného trávnika, 
keď o kúsok ďalej sú na trávni-
koch ľudské a psie exkrementy,“ 
konštatovala Z. Balážová vo svo-
jom liste. V závere položila otáz-
ku, či sa dá táto situácia nejako 
riešiť...

Veľmi podobné postrehy 
sformulovala vo svojom liste aj 
akademická sochárka Viera Hla-
venková. Sťažuje sa na narasta-
júcu neúnosnú situáciu v parku 
na Ostredkoch a na priľahlých 
plochách. Bezdomovci sa tu pod-
ľa nej rozťahujú, v poslednom 
čase začalo narastať ich množ-
stvo. „Myslím, že sa medzi nimi 
rozšírilo echo po celom meste, 
že tu budú mať pokoj,“ uvádza  
v liste. „Miestny úrad sa pomer-

ne dobre stará o tento pomaly 
unikátny park uprostred sídlis-
ka. Títo ľudia však dehonestujú 
vašu snahu, znečisťujú prostre-
die nielen rôznymi odpadkami, 
ale aj exkrementmi. Mladé ma-
mičky musia ťahať deti preč, aby 
nepočuli tie vulgarizmy. Píšem 
za veľmi veľa obyvateľov, ak 
bude treba, sú ochotní podporiť 
aj protestnú petíciu. Verím však, 
že toto upozornenie nezostane 
bez ozveny. Zatiaľ som párkrát 
videla hliadku mestskej polície, 
ktorá sa prioritne zameriava na 
pokutovanie psíčkarov – najmä 
oslovujú staršie panie, na majite-
ľov veľkých plemien bez košíkov  
a vôdzky si asi netrúfajú...“ Sta-
rosta Ružinova Slavomír Drozd 
o tomto probléme vie: „Ľuďom 
sa snažíme vychádzať v ústrety. 
Vyzývame mestskú políciu, aby 
konala. Máme inšpektorov čisto-
ty, ktorí situáciu monitorujú. Žiaľ, 
niekedy zákon neumožňuje tieto 
osoby bezdôvodne vykázať z ve-
rejného priestranstva.“

Neprispôsobiví
So žiadosťou o vyjadrenie 

sme sa obrátili na kompetent-
ných na miestnom úrade. Ako vo 
svojom vyjadrení uviedla vedúca 
referátu životného prostredia 
a verejnoprospešných služieb 
ružinovského miestneho úradu 
Lesia Richterová, bezdomovci 
sú celospoločenským problé-
mom, ktorý sa netýka len Ruži-
nova, ale aj celej Bratislavy. „Sú 
to neprispôsobiví občania, ktorí 
v prípade, že porušujú verejný 
poriadok a správajú sa na verej-
ných priestranstvách pohoršu-
júco, je kompetentná zasiahnuť 
Mestská polícia (MsP), Okrsková 
stanica Bratislava II podľa vše-
obecne záväzného nariadenia 
č. 1/2003 o dodržiavaní čistoty 
a poriadku na území mestskej 
časti Bratislava – Ružinov,“ 
uviedla L. Richterová. Ako upo-
zornila, často sa stáva, že tieto 
osoby vysedávajú na lavičkách 
respektíve na deke v zeleni,  
a nenarúšajú verejný poriadok. 
V tom prípade je mestská polícia 
kompetentná skontrolovať totož-
nosť občana a nezasahujú ďalej. 
„V mnohých prípadoch, aj keď 
mestská polícia za asistencie 
zamestnancov Miestneho úradu 
Bratislava – Ružinov vykonajú 
kontrolu dodržiavania verejného 
poriadku a v prípade porušenia 

vykážu bezdomovcov z parku 
preč, do dvoch hodín sa vrátia 
späť,“ konštatovala L. Richte-
rová. Účinnejšie riešenie vidí  
v častejších pochôdzkach Mest-
skej polície v lokalite – pešo, aj 
tri- štyrikrát za deň, aby opako-
vane vykázali neprispôsobivých 
občanov z parku. Vyjadrila sa aj  
k otázke parkovania áut v zele-
ni – podľa nej si mestská polícia 
plní povinnosti v zmysle vše-
obecne záväzného nariadenia 
č. 8/1993 hlavného mesta SR 
Bratislavy o starostlivosti o ve-
rejnú zeleň. Podľa nej nemožno 
celkom súhlasiť s občanmi, kto-
rým viac prekážajú bezdomovci 
než autá parkujúce na zeleni. 
„Je to asi subjektívny názor je-
dinca, keďže v neposlednom 
rade dostávame veľa žiadostí 
aj sťažností práve na ničenie 
verejnej zelene,“ uviedla L. Rich-
terová. Upozornila, že obyvatelia 
následne žiadajú revitalizáciu 
tohto územia, respektíve osade-
nie zábran, čo je finančne veľmi 
nákladné. O vyjadrenie sme po-
žiadali aj veliteľa Okrskovej sta-
nice Mestskej polície Bratislava 
– Ružinov Ivana Lahučkého. Ako 
uviedol, hliadky mestskej polície 
sú v nepravidelných intervaloch 
vysielané do parkov, aby riešili 
voľný pohyb psov a znečisťovanie 
ich výkalmi a sú aj vysielané, aby 
riešili prípady narúšania čistoty 
a poriadku zo strany bezdomov-
cov. „Ak uvedené osoby iba se-
dia na lavičkách a neznečisťujú 
okolie, hliadky mestskej polície 

nemajú dôvod zasahovať,“ kon-
štatoval I. Lahučký. „Ak hliadka 
zistí znečisťovanie okolia, donúti 
tieto osoby poupratovať a vykáže 
ich z miesta.“

Celospoločenský problém
Pisateľkám listov veliteľ 

mestskej polície v Ružinove radí, 
aby v prípade, že uvidia bezdo-
movca, ktorý vykonáva „potre-
bu“ respektíve iné neprístojnos-
ti, využili možnosť zavolať na 
telefónne číslo operačného pra-
covníka Okrskovej stanice Brati-
slava – Ružinov: telefónne číslo 
48201091, operačný pracovník 
vyšle na miesto hliadku. „Ďalej 
chcem dať do pozornosti, že od 
1. júla 2010 na sídlisku Ostredky 
bude pôsobiť okrskár mestskej 
polície Ružinov, ktorý sa bude 
pohybovať len v tejto lokalite  
a bude riešiť okrem iného aj tieto 
záležitosti,“ konštatoval I. Lahuč-
ký. Pre obyvateľov je informácia 
o vyčlenení okrskára špeciálne 
pre sídlisko Ostredky nesporne 
dobrou správou. Okrskári sa to-
tiž v lokalitách, kde už pôsobia, 
osvedčili a prispeli k zlepšeniu 
verejného poriadku. Faktom je, 
že oveľa viac vzhľadom na svoje 
možnosti a kompetencie mest-
ská polícia a ani samospráva 
urobiť nemôže. Možno len sú-
hlasiť s názorom L. Richterovej, 
že bezdomovci sú celospoločen-
ským problémom.

Juraj HANDZO
Foto: Viera HLAVENKOVÁ

Ostredky – eldorádo bezdomovcov?
Sťažností obyvateľov ružinovského sídliska neustále pribúda
Obyvatelia ružinovského sídliska Ostredky v poslednom čase vo zvýšenej miere pociťujú prítomnosť bezdomovcov, 
ktorí sa grupujú na verejných priestranstvách. Apelujú na miestny úrad a na mestskú políciu, aby začali konať. Z vy-
jadrenia kompetentných vyplýva, že sa situáciu snažia riešiť. Okrem iného tým, že mestská polícia vyčlení okrskára 
špeciálne pre Ostredky.

Mnohých Ružinovčanov bezdomovci rozčuľujú, keďže sa správajú neprístojne.
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Ateliér A1 ReSpect vznikol  
v roku 2000 spojením troch 
architektov (Branislav Kaliský, 
Marek Varga a Miroslav Vrábel). 
Vznikol spontánne na základe 
toho, že spolu robili niektoré 
projekty pre rakúskych i sloven-
ských klientov. V spomenutom 
roku 2000 začali fungovať ako 
spoločný ateliér, pričom si dali 
názov A1 ReSpect, čo predsta-
vovalo kontinuitu s názvom firmy 
B. Kaliského ReSpect. „Tá sa 
zaoberala skôr predprípravou 
developmentov, určovaním hod-
noty pozemkov (nie v znaleckom 
zmysle slova, ale v tom zmysle, 
čo je možné a čo by bolo najlep-
šie na danom pozemku posta-
viť), s prihliadnutím na demogra-
fické štúdie, analýzy, na to, čo si 
vyžaduje obyvateľstvo v okolí, čo 
sa na dané územie hodí a aký to 
bude mať naň celkový spoločen-
ský vplyv,” hovorí B. Kaliský. 

V roku 2001 pracovali na 
stredne veľkých zákazkach, 
pripravovali niekoľko desiatok 
obchodných domov sietí Billa, 
Merkur a Mondo v Rakúsku  
a nadštandardné obytné domy  
a hotelové objekty na Slovensku. 
„Z hotelových stavieb, s ktorými 
sme najspokojnejší, by som spo-
menul rekonštrukciu a dostavbu 

hotela Golden Eagle v Leviciach 
a Vilu Pakši pri Leviciach, čo 
je najväčší a najkrajší rodinný 
dom, aký sme kedy robili,” spo-
mína B. Kaliský.

Ako sa to celé začalo?
Ako prišli do styku s írskou 

spoločnosťou Ballymore Proper-
ties, ktorá postavila Euroveu? 
„Ballymore bol jedným z mno-
hých klientov, pre ktorých sme 
ešte ako firma ReSpect vytypo-
vávali vhodné lokality, kde sa 
dajú stavať ich projekty,” vysvet-
ľuje B. Kaliský. „Šlo teda spočiat-
ku o predprojektovú prípravu, 
nájdenie vhodných pozemkov, 
preverenie územného plánu  
a podobne. V Ballymore mali zá-
ujem o tri segmenty – rezidenč-
ný, kancelársky a obchodný.  
V zóne Pribinovej ulice vznikla sy-
nergia všetkých týchto troch seg-
mentov, prvý projekt Ballymoru, 
v ktorom sú všetky spojené do-
hromady. Ballymoru sa podarilo 
kúpiť pozemky v zóne Pribinova 
a urobili sme pre nich prvé ski-
ce, návrhy, čo by na tomto úze-
mí mohlo byť a ako by to mohlo 
vyzerať. Na základe týchto skíc 
Ballymore s nami uzatvoril zmlu-
vu a stali sme sa tzv. Executive 
architects, hlavnými architektmi 

projektu.” Do celého procesu 
vstupovali aj ich zahraniční ko-
legovia, okrem iného bola pri-
zvaná firma Skidmore, Owings 
and Merrill (SOM). V tom čase 
išlo vari o vôbec najväčšiu archi-
tektonickú kanceláriu na svete, 
pripravovala napríklad projekt 
Burj Dubai (Burj Khalifa), najvyš-
šej budovy na svete, First Tower 
v Chicagu, budovu opery a kon-
gresového centra v Hongkongu 
a podobné stavby. „Spoločnosť 
SOM spolupracovala na projekte 
Eurovea asi trištvrte roka a čias-
točne zasiahla do konceptu, ale 
nakoniec sa z jej návrhov toho 
veľa nepoužilo,” hovorí B. Ka-
liský. Kým sa spracovali výkresy 
jednotlivých budov, vykonala sa 
analýza pomerov v Bratislave, 
aby sme správne „trafili” mierku 
Bratislavy – aby sa nám nestalo 
to, čo sa stalo v prípade neme-
novaných iných projektov. Ide  
o to, že každé mesto, aj Bratisla-
va, je určitým spôsobom dimen-
zované, stáročiami formované  
a tomu má zodpovedať aj forma 
novej výstavby, ktorá musí do 
neho vhodne zapadať.

Verejné priestranstvá
V štádiu, keď sa pripravovalo 

územné rozhodnutie, bratislav-

ský primátor Andrej Ďurkovský 
zaviazal spoločnosť Ballymore, 
aby investovala aj do verejných 
priestorov. Ako hovorí B. Kaliský, 
keďže Ballymore je našťastie 
osvieteným investorom, túto 
požiadavku akceptoval a prijal 
ju dokonca rád. Vtedy sa pre-
javila synergia myslenia medzi 
investorom, samosprávou a ar-
chitektom, čo viedlo k začatiu 
prác na projektovaní verejných 
priestorov. Ich ťažiskom sú tri 
body – námestie pred divadlom, 
nábrežná promenáda a bulvár 
Pribinova, ktorý je zatiaľ vybu-
dovaný len čiastočne a s jeho 
dobudovaním sa ráta v druhej 
etape celého projektu. Do vý-
stavby zasiahla aj mestská časť 
Ružinov. Jej starosta Slavomír 
Drozd zaviazal investora, aby do 
verejného parku pri Dunaji osa-
dil hracie prvky pre detské ihris-
ko, či fitnes a posilňovacie stroje 
pre dospelých a seniorov. Disku-
tuje sa aj o cyklotrase. „Nové, 
moderné prvky detského ihriska 
a fitnes stroje vhodne dopĺňa-
jú oddychový priestor v parku. 
Málokto z Ružinovčanov vie, že 
Eurovea sa nachádza na území 
našej mestskej časti. Ružinov-
skí poslanci dokonca navrho-
vali názov námestia so sochou 

Tvorca novej ikony Bratislavy
Eurovea je splneným snom, hovorí architekt Branislav Kaliský
Asi nie je náhoda, že nová mestská štvrť Eurovea na dunajskom nábreží v najzápadnejšej časti Ružinova, ktorá si už 
vyslúžila prívlastok nová ikona Bratislavy, nesie rukopis Ružinovčana. Je ním známy bratislavský architekt Branislav 
Kaliský (1968), ktorého architektonický ateliér A1 ReSpect určoval podobu Eurovey od samého zrodu projektu až po 
ukončenie jeho prvej časti. Branislav Kaliský sa narodil a celý život prežil v Ružinove, celá jeho rodina žije v tejto mest-
skej časti a k Ružinovu sa hrdo hlási.

Eurovea z vtáčej perspektívy.
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M.R. Štefánika. Som hrdý, že 
táto mestkská zóna európskeho 
formátu je práve v Ružinove,” vy-
svetluje starosta S. Drozd. 

„Vo fáze, kedy sme projekč-
ne pripravovali verejné priestory, 
prišiel ďalší náš kolega - Michal 
Desvigne z Paríža, špičkový 
architekt-krajinár zaoberajúci 
sa parkovými úpravami,” spo-
mína B. Kaliský. Čiastočne za-
siahol do konceptu verejných 
priestranstiev, najmä nábrežnej 
promenády a musím povedať, 
že jeho zásah bol veľmi pozitívny 
a veľa sme sa naučili. Bulvár a 
námestie ostali v zásade nezme-
nené. Pri tvorbe sme vychádzali 
hlavne z toho, čo všetko v Brati-
slave pre ľudí chýba. Bolo toho 
naozaj veľa. Preto bol pôvodný 
koncept preexponovaný, bolo 
tam toho pôvodne oveľa viac, 
vrátane vodnej plochy a detské-
ho ihriska. Michael Desvigne na-
vrhol, aby sa náplň zredukovala 
a tak vznikla čiastočne upravená 
podoba nábrežnej promenády. 
Predstava o podobe interiérov 
bola jasná skôr ako v prípade 
verejných prietranstiev. Koncept 
celého centra vznikol asi za pät-
násť minút po tom, čo sme sa 
v tejto veci stretli s investorom, 
keď sme si skicovali na malé 
papieriky, čo by tam mohlo byť 
postavené. V rámci stavby mali 
kvalifikovaného partnera, ktorý 
sa zaoberal logistikou obchod-
ných priestorov. Bola to spoloč-
nosť BOSE International, kto-
rá je špecialistom na skladbu  
a rozloženie obchodov. Určovala, 
aký obchod má byť vedľa akého, 
aby sa nestalo, že sa ocitnú ved-
ľa seba napríklad tri predajne 
obuvi, ale aby boli logicky roz-

miestnené po celom centre, kde 
má byť kaviareň, aká to má byť 
kaviareň, kde majú byť potravi-
ny, ďalej veľkosť obchodných 
jednotiek, s prihliadnutím na to, 
aby neboli všetky veľké pokope, 
skrátka, logiku celého priestoru. 
Technický dohľad nad štandard-
mi, aby boli minimálne také, 
aké sú v Írsku, vykonávala spo-
ločnosť MOLA – írski architekti, 
ktorí sa podieľali na projektoch 
spoločnosti Ballymore v Írsku. 
Spoločnosť A1 ReSpect bola ako 
jediná v projekte od začiatku  
do konca, v priebehu projekto-

vania a výstavby sa vystriedalo 
viacero ďalších spoločností,  
ktorí do projektu vstúpili a potom 
zasa vystúpili. „Šlo napríklad  
o konzultantov na osvetlenie,  
na informačný systém, na gra-
fiku a podobne,” vysvetľuje  
B. Kaliský.. 

Projekt zďaleka nekončí
V istom štádiu príprav pro-

jektu sa objavil aj návrh pre-
mostenia Dunaja pre peších 
medzi Starým mostom a Mos-
tom Apollo, ktorý vzbudil veľkú 
pozornosť. Zaujímalo nás, aký 

je osud tohto návrhu. „Pôvodný 
zámer bol taký, že dvaja develo-
peri by prepojili nábrežia a bu-
dovalo by sa na oboch brehoch 
Dunaja,” vysvetľuje B. Kaliský. 
„Žiaľ, medzitým sa situácia zme-
nila. Kríza urobila v realitách a  
v developmente svoje, takže mi-
nimálne najbližších päť rokov by 
sme sa na most pre peších tešili 
zbytočne. Napriek tomu si mys-
lím, že Bratislava takýto most 
potrebuje. V meste chýba mož-
nosť príjemného prejdenia cez 
rieku pešo. Prejsť po mostoch je 
možné, ale príjemná prechádzka 
to zatiaľ nie je. Ja si myslím, že 
je iba otázkou času, kedy taký 
most pre peších vznikne.”

Spoločnosť Ballymore ráta 
s druhou etapou výstavby na 
území, o ktorom je reč, a aj s tre-
ťou etapou na trojuholníkovom 
pozemku pred ministerstvom 
vnútra, kde sa zbiehajú Pribino-
va ulica a Dostojevského rad. 
Architekt má veľkú zodpoved-
nosť, na budovy, ktoré navrhne, 
a ulice, ktorá sa založia, sa budú 
pozerať ešte aj naši pravnuci. 
Urbanizmus ovplyvňuje osud 
mesta na desaťročia, ak nie na 
storočia dopredu. Myslím si tiež, 
že ovplyvňuje aj správanie ľudí. 
Človek sa správa inak v prostre-
dí, kde si môže sadnúť na trávu, 
dotknúť sa vody, byť v miestach, 
ktoré sú tu pre všetkých. Verej-
né priestory sú zrkadlom kultúry 
každého národa. V tomto duchu 
by sme chceli pokračovať vo zve-
ľaďovaní priestoru až po Zimný 
prístav. 

Juraj HANDZO
Foto: A1 ReSpect

Autor projektu – architekt Braňo Kaliský.

Výrazným architektonickým prvkom je aj presklená strecha obchodnej galérie.
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Ešte na jar roku 2007 sa via-
cerí obyvatelia Ružinova postavili 
proti výstavbe na Teslovej ulici 
neďaleko Trnavskej cesty. V ob-
lasti, kde sa dnes nachádza zeleň 
a nízka budova detského rehabi-
litačného sanatória, mal pôvodne 
vyrásť polyfunkčný súbor Stamina 
– deväťpodlažný bytový a šesť-
podlažný polyfunkčný objekt. In-
vestorom je spoločnosť Stamina 
so sídlom v Stupave, ktorá získala 
rehabilitačné sanatórium v privati-
zácii ešte v roku 2000.  „Áno, je 
to tak, investor chcel v priestoroch 
dnešného zdravotníckeho zaria-
denia na Teslovej ulici, známej na 
Štrkovci ako ulica, kde sa nachá-
dzajú garáže, vystavať niekoľko-
poschodový polyfunkčný objekt,“ 
potvrdil Maroš Smolec, hovorca 
mestskej časti Ružinov.

Ružinov je proti
Ružinovský stavebný úrad 

však s výstavbou nesúhlasil. 

Prvýkrát zareagoval v septem-
bri 2007,  kedy zamietol územ-
né konanie s odôvodnením, že 
spoločnosť Stamina jednoducho 
nespĺňala podmienky staveb-
ného zákona. S týmto rozhod-
nutím súhlasil aj ružinovský 
starosta Slavomír Drozd. „V roku 
2007 sa prijímal aj nový územ-
ný plán a práve táto výstavba 
na Teslovej ulici bola v nesúlade 
s týmto územným plánom. Ne-
hovoriac o tom, že s vystavaním 
polyfunkčného objektu abso-
lútne nesúhlasili ani obyvatelia 
okolitých ulíc, aj to treba určite 
brať do úvahy.“ 

Spoločnosť Stamina sa však 
nevzdávala a následne sa odvo-
lala na Krajský stavebný úrad. 
Ten rozhodnutie ružinovského 
stavebného úradu zrušil. V júli 
2008 sa tak v územnom kona-
ní muselo pokračovať.  „Krajský 
stavebný úrad nám nariadil, aby 
sme pokračovali v prerušenom 

územnom konaní. Toto rozhod-
nutie sme, samozrejme, muse-
li akceptovať a opätovne sme 
teda začali s územným konaním. 
Vyzvali sme tak investora, aby 
dodal konkrétne podklady a do-
kumenty, ktoré sú pre vydanie 
územného rozhodnutia dôleži-
té,“ objasňoval situáciu Maroš 
Smolec. 

Investor však tieto dokumen-
ty v stanovenej lehote nedodal, 
následne tak bolo územné kona-
nie opäť zastavené. Táto situácia 
pretrváva až do dnešných dní. 

Spoločnosť Stamina sa nám 
k celej veci vyjadriť nechcela. Po 
porade s právnikom sa rozhodli 
zatiaľ k ničomu nevyjadrovať.  
Podľa posledných informácií sa 
však obrátila na súd so žalobou 
na mestskú časť.  „Žiada úhradu 
nejakého ušlého zisku, no my si 
za svojím rozhodnutím stojíme. 
Podotýkam, že okrem zákon-
ných dôvodov tam boli  aj dôvody 

komunálne,“ dodal Maroš Smo-
lec. Obyvatelia okolitých ulíc to-
tiž svoj nesúhlas s výstavbou na 
Teslovej ulici vyjadrili aj verejne, 
a to spísaním petície. 

Rozhodne až súd? 
V súčasnosti detské rehabi-

litačné sanatórium na Teslovej 
ulici naplno funguje. 

Pre malých pacientov sa 
tu prevádzkujú ambulancie vo 
viacerých liečebných odboroch. 
Obyvatelia si na toto nenápadné 
zariadenie už zvykli. „Je fajn, že 
v Ružinove niečo také existuje. 
Chodím sem so synom už nie-
koľko mesiacov, bola by veľká 
škoda, keby sa to zrušilo. Najviac 
by na to doplatili naše deti, ktoré 
sanatórium navštevujú. A keď-
že sama bývam v blízkom okolí, 
nie som nadšená, že by nám tu 
mala vyrásť nová veľká budova. 
Je to dobre tak, ako to je teraz“, 
reagovala Ružinovčanka Jarmi-
la. Proti vystavaniu polyfunkč-
ného objektu je aj ružinovský 
starosta Slavomír Drozd. „Uro-
bíme všetko pre to, aby sa táto 
lokalita, pokiaľ to nebude nevy-
hnutné, nezahusťovala. Chápem 
obyvateľov, ktorí tu žijú, že sa 
im to nepáči. A taktiež sa treba 
snažiť v tejto časti uchovať aj čo 
najviac zelene, ktorá by novou 
výstavbou opäť utrpela.“  Či sa  
teda investorovi podarí stavbu 
zrealizovať, rozhodne nakoniec 
pravdepodobne až súd. Verdikt  
tak už nie je na mestskej časti 
Ružinov. Investor sa podľa nám 
dostupných informácií obrátil 
na súd, aby preskúmal postoj 
mestskej časti. V tejto situácii 
sa nevylučuje ani možnosť po-
dania žaloby za ušlý zisk. Ak by 
investor vyhral, finančné dopady 
by boli obrovské. A platil by ich 
celý Ružinov...

Katarína KOSTKOVÁ
Foto: md

Výstavba na Teslovej ulici stále otázna
Stop ďalšej výstavbe v Ružinove! Takto reagujú obyvatelia mestskej časti pri každom investičnom pláne v Ružinove. 
V oblasti Štrkoveckého jazera a okolitých ulíc sa nahlas rozprávalo o viacerých nových polyfunkčných objektoch.  
Niektoré z nich ružinovská samospráva zastavila. Jedným z nich je aj Stamina na Teslovej ulici.

Investor sa obrátil na súd, aby preskúmal postup Ružinova

Areál, v ktorom mal vyrásť polyfunkčný dom.

Spoločnosť Design camp po-
riada pre ružinovské deti  denný 
prázdninový tábor. Bude určený 
predovšetkým pre tvorivé deti.  
Otvára sa päť ateliérov: ateliér 
kresby a maľby, ateliér grafiky, 

ateliér fotografie, ateliér tva-
rovania automobilov pre auto-
mobilových fanúšikov a ateliér 
odevného dizajnu pre budúce 
módne návrhárky.  Program 
bude prebiehať v priestoroch 

Školy dizajnu na Ivánskej ceste 
21 v Ružinove každý pracovný 
deň od 7.45 do 16.00 h.  Obedy 
sú zabezpečené v školskej jedál-
ni.  Súčasťou programu bude aj 
výlet do Národnej galérie v Bra-

tislave. Termín tohto výnimočné-
ho letného tábora bude od 6. do  
16. júla 2010. Prihlášku musí zá-
ujemca poslať najneskôr do dňa 
začatia tábora, teda do 6. júla.

(rr)

Letný tábor pre tvorivé deti
Súčasťou programu bude aj výlet do Národnej galérie SR
Chcete, aby Vaše deti mali konečne prázdniny plné podnetov a kreativity? Majú chuť fotografovať, navrhovať oble-
čenie, kresliť, maľovať, či vymyslieť karosériu supermoderného auta?
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Múzeum Gerulata pripravilo 
pre seniorov z Ružinova exkurziu 
po celej historickej pamiatke. 
Ten sprevádzal výklad jednej 
z najkompetentnejších, autorky 
scenára celej expozície Jarosla-
vy Schmidtovej: „Antická Geru-
lata bola vojenským táborom, 
ktorý sa nachádzal na severnej 
hranici Rímskej ríše. Je to pa-
miatka, ktorá svojím rozsahom 
púta celé ľudstvo. Pre Slovensko 
je veľmi významná, chodia sa na 
ňu pozerať aj mnohé návštevy 
zo zahraničia.“ Napriek tomu ju 
mnohí z Ružinovských seniorov 
videli prvýkrát. 

Aktívna Jednota dôchodcov
„Som veľmi rád, že sme sa 

prišli pozrieť na túto pamiatku. 
Pre nás ako dôchodcov je veľmi 
príjemné ísť v skupine na vzduch, 
keď je pekné počasie, porozprá-
vať sa a pozrieť si niečo nové. 
Ja vidím túto Gerulatu prvýkrát. 
Chcel som sa sem ísť pozrieť 
už veľa razy, ale nikdy som sa 
k tomu nevedel donútiť, pretože 

Rusovce máme predsa len od 
ruky. Ale keď ideme takto v sku-
pine, tak sa aj cesta autobusom 
stane výletom, počas ktorého si 
podebatujeme. Teda som rád,“ 
povedal azda za všetkých jeden 
z účastníkov výletu. Organizácia 
Jednoty dôchodcov organizuje 
pre svojich členov veľké množ-
stvo aktivít. Pravidelne  s nimi 
chodieva na rôzne podujatia, 
súťaže, prednášky a počas pek-
ného počasia aj na výlety. „Tento 
rok sme začali našu turistickú 
sezónu práve Gerulatou, keďže 
je to významná pamiatka, ktorú 
mnohí z našich členov poznajú, 
ale nikdy ju nevideli. A tak sme 
sa dohodli na sobotnom popo-
ludní. Stretli sme sa pod Novým 
mostom a spoločne autobusom 
odviezli až sem. Absolvovali sme 
veľmi peknú prednášku o Geru-
late, rímskom období na našom 
území a bojoch, ktoré sa tu kona-
li,“ povedala o výlete Marika Čer-
máková, predsedníčka organizá-
cie Jednoty dôchodcov. Seniori sa 
navyše pokochali aj originálnymi 

pamiatkami z dávnych dôb, ktoré 
sa v Gerulatskom múzeu nachá-
dzajú. Pozreli si bojové zbrane, 
druhy oblečenia ale i výstroj, ná-
radie a rôzne iné praktické veci, 
ktoré naši predkovia na území 
Slovenska používali.

Na Devín
Gerulatskou vychádzkou sa 

však výlet seniorov neskončil. Po 
fotografovaní, obhliadke a krát-
kom oddychu na slnkom zapla-
vených lavičkách sa vybrali na 

prechádzku do neďalekého par-
ku, ktorý je u dôchodcov veľmi 
obľúbený. „Tam už sme iba po-
relaxovali, poprechádzali sa na 
slnku a porozprávali sa. Bolo to 
veľmi príjemné sobotňajšie po-
poludnie,“ konštatovali. Ružinov-
skí seniori s výletmi pokračujú aj 
v máji, kedy ich čaká turistická 
vychádzka za ďalšou zo sloven-
ských pamiatok. „Navštívime 
hrad Devín,“ prezradili.

(zt)
Foto: zt

Ružinovskí seniori absol-
vovali relaxačný pobyt s prí-
hodným názvom Relax. Tomu 
však predchádzala lekárska 
prehliadka, na základe ktorej 
lekár určil každému účastníkovi 
liečebné procedúry „priamo na 
mieru.“ Medzi nimi nechýbali 
masáže, lymfodrenáž, parafí-
nové zábaly, perličkový kúpeľ či 
vírivka. „Ja som s procedúrami 
veľmi spokojná. Máme ich rov-
nomerne rozdelené počas celé-
ho pobytu, a tak je stále čo ro-
biť. Veľmi mi to pomáha najmä 
na chrbticu, s ktorou ako starší 
človek mám problémy,“ prezra-
dila nám účastníčka zájazdu.

 
Zájazd splnil očakávania

Keď seniori neboli na proce-
dúrach, mohli si zacvičiť vo fitnes-
centre alebo zaplávať vo veľkom 
plaveckom bazéne. „Mne sa naj-
viac páči bazén, plávanie je veľký 
relax.“ „Ja som spokojná aj s cvi-
čením. No priznám sa, že najprv 
som sa bála. Viete, tam sú všeli-
jaké veľké stroje, človek pomaly 

nevie, ktorý na čo slúži. Až potom 
sa do toho dostane. Na prvýkrát 
som zabicyklovala 3 kilometre na 
stacionárnom bicykli. To nie je na 
začiatok zlé,“ pochválili sa ďalší 
zo spokojných účastníkov. 

Seniori o svojich zážitkoch 
rozprávajú aj v liste, ktorý na 
Miestny úrad Bratislava – Ru-
žinov poslali. „Zájazd splnil 
moje očakávania a dúfam, že 
i v mene ostatných účastníkov, 
seniorov z Ružinova môžem po-
vedať, že sme boli nadšení pek-
nou prírodou a nadmieru spokoj-
ní s rehabilitačným programom. 
Vrátili sme sa posilnení a s dob-
rými pocitmi, že i keď už nie 
sme pracovne činní, nie sme 
odsunutí mimo reálneho života. 
Za to sa chceme poďakovať,“ 
píše pani Margita Štoffeková vo 
svojom liste. Ružinovskí seniori 
zanechali aj v Dudinciach veľmi 
dobrý dojem. „Vaši seniori sú 
veľmi milí ľudia a bezproblémo-
ví hostia. Nie sú problematickí, 
naopak, sú veľmi vďační a mám 
dojem, že sa tu zišla celkom 

dobrá partia,“ povedal manažér 
liečebného domu, v ktorom boli 
seniori ubytovaní.

Neprekážal ani dážď
Že ide o dobrú partiu, to sme 

zistili aj my. Prvý turnus nemal 
šťastie na jarné počasie, nao-
pak, Dudince boli sprvoti uprša-
né. „Dážď nám neprekáža. Keď 
iba mrholí, ideme sa s dáždnik-

mi prejsť po okolí, pozrieme si 
aj ostatné hotely a celé Dudin-
ce. Po večeroch si môžeme dať 
i kávičku alebo nejaké to pivko 
v bare, zahráme si karty, ale-
bo keď sme veľmi unavení, po-
zrieme si televíziu, ktorú máme  
v izbe. Vždy sa tu dá niečo robiť,“ 
zhrnula celý program vedúca zá-
jazdu Evelína Bednáriková. 

(zt)

Seniori na Gerulate
Ružinovskí seniori s výletmi pokračujú naďalej
Organizácia Jednoty dôchodcov sa rozhodla svojich členov z času na čas dostať do prírody. A tak sa vyše dvadsať 
ružinovských seniorov vybralo na výlet do Rusoviec, kde navštívili historickú pamiatku, ruiny rímskej hranice Limes 
Romanus, Gerulatu.

Kúpeľný pobyt v Dudinciach
Nechýbali masáže, lymfodrenáž, parafínové zábaly, perličkový kúpeľ či vírivka
Mestská časť Ružinov ponúkla v tomto roku seniorom týždenný pobyt v kúpeľnom meste Dudince. Osemdesiat  
záujemcov vo dvoch turnusoch okúsilo blahodarný účinok liečivej  termálnej vody kúpeľov Dudince.

Účastnící výletu do Rusoviec.
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Prednášku pre seniorov 
viedla Mária Čunderlíková. Už 
v úvode vysvetlila seniorom zá-
kladné pojmy, na obrázkoch im 
názorne ukázala, z čoho sa mo-
zog skladá, a snažila sa im vy-
svetliť aj to, ako mozog pracu-
je. Dôležitým bodom programu 
boli aj ochorenia, ktoré mozog 
napádajú, ako i ešte dôležitej-
šia prevencia pred nimi. Naj-
častejšími chorobami mozgu 
sú demencie, a to konkrétne 
asi najznámejšia Alzheimero-
va choroba, ktorej výskyt stále  
narastá. „V šesťdesiatom pia-
tom roku života sa toto ocho-
renie objavuje u približne  
3 – 4 percent ľudí. U ľudí nad 
osemdesiat rokov to býva až 
okolo 40 percent. Výskyt tejto 
choroby rastie s priemerným 
vekom populácie,“ konštatuje 

vedúca prednášky Mária Čun-
derlíková.

Tréningy
Pred ochoreniami mozgu sa 

však možno chrániť. A to pomo-
cou neustálej činnosti. Mozog 
musí byť jednoducho aktívny, 
či už v mladom alebo staršom 
veku. Z týchto aktivít možno 
často vybudovať aj koníčky. 
V mladšom veku je to učenie, 
ktoré potom prechádza do stále-
ho zlepšovania. Dôležité je číta-
nie, vo vyššom veku aj obľúbe-
né krížovky, ale aj spoločenská 
stránka, čiže dostatok komuni-
kácie.  V Ružinovskom dome se-
niorov  dokonca existujú aj tzv. 
Memory tréningy, teda tréningy 
pamäte. Fungujú už niekoľko ro-
kov. Na takýchto tréningoch sa 
vždy rozprávajú, precvičujú ver-

bálnu i fyzickú stránku. Lúštia 
krížovky či rôzne hádanky, ktoré 
jednoducho nútia mozog praco-
vať. Dôležitým bodom každého 
tréningu je test, ktorý seniori 
vypĺňajú. „Každý týždeň vypĺňa-
me test na inú tému. Ten test 
je postavený tak, aby približne 
osemdesiat percent informácií 
dôchodcovia už  vedeli. Tých 
zvyšných dvadsať je nových. Ta-
kým spôsobom potom pátrajú 
po nových informáciách a osvo-
jujú si ich,“ vysvetlila nám Elena 
Dimitrová, ktorá Memory trénin-
gy v Ružinove vedie. Mnohí se-
niori takéto tréningu obľubujú. 
Nielen, že robia niečo pre vlast-
né zdravie, ale zároveň efektív-
ne využijú voľný čas, zabavia 
sa a zároveň aj komunikujú. Tí, 
čo na ne nechodia, vraj nema-
jú čas: „Ja mám toľko vecí na 

práci. Každý deň chodievam na 
prechádzky, na diskusie, starať 
sa o záhradku. Ja na také veci 
nemám čas. Mozog posilňujem 
sám, krížovkami a rôznymi kvíz-
mi,“ povedal nám jeden z účast-
níkov prednášky.

Dôležitá je prevencia
Celá prednáška sa konala 

pri príležitosti Týždňa o mozgu. 
Na Slovensku sa tento týždeň 
uskutočnil už tretí rok. Ide o me-
dzinárodné podujatie, ktorého 
hlavným cieľom je upriamiť po-
zornosť na mozog ako orgán. 
Rovnako ako seniorská pred-
náška, aj Týždeň o mozgu si za 
jeden z dôležitých bodov kladie 
prevenciu, ktorú treba vykonávať 
bez ohľadu na vek. Čím skôr, tým 
lepšie.

(zt)

Nie je v našej moci v sú-
časnosti všetky tieto príčiny od-
strániť. Zmena životného štýlu, 
správna životospráva a využíva-
nie onkologických preventívnych 
prehliadok –  sú však reálne kro-
ky, ktorými si každý z nás môže 
uvedené riziko podstatne znížiť.

     
Kódex proti rakovine

Každý tretí Európan má 
v priebehu života stanovenú 
diagnózu rakoviny a  každý štvrtý 
Európan na túto chorobu zomrie. 
Táto hrozivá správa neobchádza 
ani Slovensko. V roku 2002 
zomrelo na nádorové ochorenia 
22,3 % zo všetkých zomretých 
obyvateľov Slovenska. Po srd-
covo-cievnych ochoreniach je to 
druhá najčastejšia príčina smrti 
u nás. Kým u mužov sú to najmä 
zhubné nádory hrubého čreva 
a konečníka, u žien sú to zhubné 
nádory prsníka. Dá sa toto riziko 
vzniku rakoviny znížiť vlastnými 
silami každého z nás? Áno, dá 
sa a je k dispozícii dokonca aj 
návod, ktorý zostavili odborníci 
Európskej únie, tzv. desať priká-
zaní, s oficiálnym názvom Európ-
sky kódex proti rakovine. Tieto 
príkazy sú síce jednoduché, ale 

ich splnenie pre niekoho možno 
môže byť  zložitejšie: 
1. Nefajčite. Fajčiari prestaňte 

fajčiť a nefajčite v prítomnos-
ti druhých. Ak ešte nefajčíte, 
ani to neskúšajte. 

2. Ak pijete alkohol – obmedzte 
jeho konzumáciu 

3. Jedzte často a veľa zeleniny, 
ovocia a obilnín – obsahujú 
prospešnú vlákninu. 

4. Vyvarujte sa nadváhe – zvýš-
te telesnú aktivitu a obmedz-
te spotrebu mastných jedál   

5. Vyhýbajte sa nadmernému 
opaľovaniu, najmä deti by 
si nemali opaľovaním spáliť 
pokožku. 

6. Vyhýbajte sa všetkým zná-
mym látkam, ktoré spôsobu-
jú rakovinu tým, že dodržíte 
všetky zdravotné a bezpeč-
nostné pokyny. V prípade 
zistenia rakoviny v počiatoč-
nom štádiu, zvýšte si nádej 
na jej vyliečenie dodržaním 
ďalších pokynov: 

7. Navštívte lekára pri svojom 
podozrení na rakovinu: ne-
hojace sa hrčky, poranenia 
– aj na ústach, znamienka 
meniace tvar, veľkosť, farbu 
alebo krvácanie bez príčiny. 

8. Navštívte lekára pri pretrvá-
vajúcich neznámych prob-
lémoch: kašeľ, chripenie, 
chudnutie, problémy s mo-
čením a vylučovaním stolice.

9. Pre ženy je dôležité, pravidel-
ne absolvovať cervikálny test 
(test prítomnosti rakovin-
ných buniek v krčku materni-
ce – v rámci organizovaných 
programov). 

10. Kontrolujte si prsia samovy-
šetrením a po 40 veku života 
absolvujte mamografické vy-
šetrenie – tiež v rámci orga-
nizovaných programov.

Zázračný liek neexistuje
Rakovina patrí medzi naj-

nebezpečnejšie civilizačné cho-
roby novodobej histórie. Aj keď 
medicína vykonala v boji proti 
nej obrovský posun, zázračný 
liek na jej likvidáciu a zničenie  
v ľudskom organizme neexistu-
je. Rakovina spí v každom z nás. 
Preto je potrebná prevencia, je 
potrebné, aby sme ju nepodce-
ňovali a žili kvalitným spôsobom 
života. 

MUDr. Igor PAPP
Foto: Ružinovské ECHO

Týždeň o mozgu v Ružinove
Výskyt Alzheimerovej choroby rastie s priemerným vekom populácie
Mozog a jeho poruchy. To je názov prednášky, ktorú absolvovali dôchodcovia z Ružinovského domu seniorov. Vo veľ-
kej sále sa ich zišli desiatky na to, aby sa dozvedeli viac o tom, čo mozog je, ako pracuje, ale aj ako sa chrániť pred 
ochoreniami, ktoré ho môžu postihnúť. 

Ako predísť vzniku rakoviny?
Desatoro „prikázaní“ ako sa vyhnúť nebezpečnej chorobe
To je otázka, na ktorú by chcelo počuť jednoznačnú odpoveď veľmi veľa ľudí. Jednoznačná odpoveď, ktorá by zaru-
čovala 100-percentnú ochranu pred  vznikom rakoviny, žiaľ, neexistuje. Je to spôsobené najmä tým, že príčin, ktoré 
spôsobujú vznik rakoviny, je veľmi veľa.
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Ak ste si dosiaľ predstavo-
vali Ružinovský domov seniorov 
ako miesto, kam nevďačné deti 
odkladajú nepotrebných rodičov 
a tí tam nad nespravodlivosťou 
osudu plačú do vankúšov, boli by 
ste milo prekvapení. Najvýstiž-
nejšie nám to opísala pani Má-
ria Blanka Večerová, ktorá nás 
pozvala na návštevu do svojho 
bytu. „Ide o pocit bezpečia, ten 
je nenahraditeľný,“ opisuje či-
perná obyvateľka domova. „Keď 
sme s manželom bývali v byte 
na sídlisku a niekto nám večer 
zazvonil, klepali sme sa od stra-
chu. Vždy sme premýšľali – otvo-
riť, neotvoriť? Takto mám oveľa 
väčší pocit bezpečia,“ hovorí  
o pre ňu najväčšom klade zaria-
denia. To však nie je, ako sme 
sa počas návštevy presvedčili, 
jediným pozitívom Ružinovského 
domova seniorov. Ďalším nespo-
chybniteľným je možnosť realizá-
cie a spoločne stráveného času 
s vrstovníkmi. „Spoločné aktivity 
pre klientov sú skutočne boha-
té,“ začína svoje rozprávanie 
asistentka riaditeľky zariadenia 
Miriam Franklovej. „Či už je to od 
pravidelných stretávaní v klubov-
ni pri svätej omši, či pri oslave 
jubileí, koncertoch, cez spoloč-
né návštevy divadiel, Viedne, 
končiac napríklad spoločnými 
dovolenkami. Aj o pár dní od-
chádza skupina našich klientov 
na týždenný pobyt do Dudiniec. 
Za ubytovanie na sedem nocí, 
plnú penziu a liečebný program 
zaplatia 199 eur. Takýchto mož-
ností je, našťastie, počas roka 
veľa.“ Keď sme už spomenuli 
klubovňu, tak presnejšie by sme 
mali uviesť klubovne. Lebo tie sú 
tu dve. Veľká a malá. Malá slúži 
na pravidelné bohoslužby pre ka-
tolíkov i evanjelikov, sledovanie 
televízie a podobne, vo veľkej si 
môžu seniori nájsť zaujímavé in-
formácie na internete, miestnosť 
slúži aj ako koncertná sála alebo 
čitáreň. Ale to stále nie sú všetky 
aktivity, ktoré tu môžu dôchod-
covia zažiť. Ďalšími sú napríklad 
maľovanie na hodváb či cviče-
nia pamäte. „A viete o tom, že 
máme aj vlastný časopis?“ pýta 
sa ma jedna z obyvateliek zaria-
denia. Štvrťročník Môj domov 
vychádza už dvanásty rok a pri-
náša informácie zo života obyva-
teľov domova. V jednom z čísel 
sa môžete dočítať napríklad aj  
o najstaršej obyvateľke domova, 
100-ročnej pani Alžbete Talovej.

Domov je takmer klasickým 
panelákom. S tým rozdielom, že 
takmer všetky byty sú garsónky 
a ich obyvatelia sú seniori. Ka-
pacita zariadenia je 250 miest. 
Garsóniek je však o čosi menej, 
pretože manželské páry majú 
možnosť ubytovania v dvoj-
garsónkach. Kým „obyčajná“ 
garsónka má 31 štvorcových 
metrov, dvojgarsónka má raz 
toľko – 62 štvorcových metrov, 
čo je plocha malého trojizbové-
ho bytu. Garsónku tvorí obytná 
miestnosť s kuchynskou lin-
kou, predsieň, kúpeľňa, záchod  
a lodžia. Tento domov funguje už 
27. rok. Okrem samotného za-
riadenia na Sklenárovej ulici ho 
tvorí aj zariadenie na Pivonkovej 
ulici, kde sídli oddelenie s kom-
plexnou starostlivosťou pre tých, 
ktorí ju potrebujú buď dočasne, 
alebo trvalo. Domov si hradí svo-
ju prevádzku vyberaným nájom-
ným a časť prostriedkov na chod 
získava od Mestskej časti Bra-
tislava – Ružinov. Poskytnutím 
peňazí sa záujem vedenia mest-
skej časti nekončí, starosta Sla-
vomír Drozd sa o život dôchod-
cov v tomto objekte pravidelne 
a živo zaujíma. Pani riaditeľka 
Franklová si pochvaľuje aj  spo-
luprácu s komisiami miestneho 
zastupiteľstva, napríklad so so-
ciálno-zdravotnou.

 
Tri typy klientov

 V zariadení sú tri typy klien-
tov. „Penziónoví“, „hoteloví“  
a seniori, ktorí patria na praco-
visko na Pivonkovej ulici. Penzió-
noví sú samostatní dôchodcovia, 
ktorí nepotrebujú starostlivosť 
24 hodín denne. Môžu si sami 
variť, prípadne sa môžu stravo-
vať v jedálni. Takíto klienti pla-
tia za ubytovanie mesačne 93 
eur. V tom majú úhradu za uby-
tovanie a starostlivosť, vodné  
a stočné či teplo. Zvlášť si musia 
platiť za elektrinu a v prípade 
záujmu aj za káblovú televíziu 
či pevnú telefónnu linku. V prí-
pade hotelových klientov ide o 
ľudí so zhoršeným zdravotným 
stavom, ktorí však nepotrebujú 
celodennú opateru, ale vyžadu-
jú si napríklad pomoc pri nie-
ktorých denných činnostiach. Tí 
platia mesačne 244 eur, v čom 
majú to isté ako penziónoví 
klienti, navyše však asistenciu 
pri hygienických úkonoch, pranie  
a stravu 5-krát za deň. Klienti 
z Pivonkovej si vyžadujú celo-

dennú starostlivosť, bez pomoci 
by sa nezaobišli. Tých stojí me-
sačný pobyt spojený so všetký-
mi službami a starostlivosťou  
210 eur. Obyvatelia domova do-
stávajú zaopatrenie individuálne 
podľa potreby. Pre penziónových 
klientov je to v podobe prezlieka-
nia a prania posteľnej bielizne 
spravidla raz za mesiac, uprato-
vania bytu i spoločných priesto-
rov, služby recepcie a strážnej 
služby, možnosti zabezpečenia 
základnej lekárskej starostlivosti 
priamo v budove domova, bez-
platnej rehabilitačnej starostli-
vosti či možnosti individuálneho 
cvičenia v telocvični. Kto chce, 
ten môže využívať aj služby vše-
obecného lekára priamo v budo-
ve. Sú aj takí ubytovaní, ktorí si 
lekára nemenia a chodia k tomu, 
čo aj pred nasťahovaním do do-
mova. Pre tých, ktorí na odborné 
vyšetrenie potrebujú lístok od 
všeobecného lekára, je miestny 
lekár výhodou.

O všetkých bez rozdielu sa 
stará zdravotnícky personál,  
a to každodennou starostli-
vosťou tým, ktorí to potrebu-
jú, zabezpečuje sprevádzanie  
k odborným lekárom, vykonáva 
každodennú kontrolu zdravot-
ného stavu. Seniorom zaobstará  
a prinesie potrebné lieky či zdra-
votnícke pomôcky, odmeria tlak, 
odoberie krv, zabezpečí odborné 
a predoperačné vyšetrenia a po-
dobne.

 
Varí si kto chce

 Stravovanie je plne na voľ-
be obyvateľa zariadenia. Seniori 
si môžu buď individuálne variť 
sami pre seba vo svojich bytoch, 
alebo sa môžu stravovať v spo-
ločnej jedálni. Na výber majú  
z troch typov jedál – žlčníkovej, 

diabetickej a racionálnej stra-
vy. V zariadení sa môžu stravo-
vať aj mimoubytovaní stravníci.  
Nie všetko je však v činnos-
ti zariadenia ružové. „Aj nám 
chýbajú peniaze,“ hovorí naša 
sprievodkyňa po zariadení. Keď 
sa blížime k výťahom, uvedie 
konkrétny problém. „Výťahy sa  
tu kazia dosť často. Pre nás je to 
veľký problém. Ide o 12-poscho-
dovú budovu s vyše 230 byt-
mi. Keď sme nedávno zisťovali 
možnosti opravy alebo výmeny 
výťahov, tak len v jednom krídle 
budovy, kde sú dva výťahy, by sa 
náklady vyšplhali na vyše 130-ti-
síc eur. A na to my nemáme,“ 
dodáva.

Napriek tomu môže byť ve-
denie domova spokojné. Záujem 
o ubytovanie v tomto zariadení je 
veľký.

Pod Ružinovský domov se-
niorov sú začlenené aj kluby 
dôchodcov, zriadené mestskou 
časťou Bratislava – Ružinov. Ide 
o denné centrá na Páričkovej 
ulici, Na úvrati, Kaštieľskej uli-
ci, jedáleň v Seniorskom infor-
mačnom centre na Zimnej ulici  
a klub obyvateľov Ružinovské-
ho domova seniorov. Seniori sa  
v týchto denných centrách pravi-
delne spoločne stretávajú, kde 
trávia voľný čas kultúrno-spo-
ločenskou činnosťou. V Senior-
skom informačnom centre na 
Zimnej ulici a v Dennom centre 
Na úvrati zriadil Ružinovský do-
mov seniorov výdajne stravy, 
ktoré na obed využíva približne  
70 dôchodcov. Obedy pre dô-
chodcov zabezpečuje aj do vý-
dajne na Rezedovej ulici pre 35 
Ružinovčanov.

Ľudovít BARTOK
Foto: autor

Na návšteve v domove seniorov
Pocit bezpečia a dobrá starostlivosť – všetko ako má byť
Ako žijú ľudia v zariadeniach pre seniorov? Čo v takom zariadení môžu robiť, ako sa tam o nich postarajú a koľko 
to stojí? Na vlastné oči sme hľadali odpovede na tieto otázky v Ružinovskom domove seniorov na Sklenárovej ulici 
v bratislavskom Ružinove. 

Pani Večerová vo svojom byte. Táto garsónka má spolu 31 štvorcových me-
trov a pani Večerová si ju nevie vynachváliť. Rovnako ako aj služby v domove, 
alebo ticho, ktoré ho v pokojnej časti Ružinova obklopuje.  
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Cesta by musela viackrát 
prekonať dunajské ramená, 
preto sa im vyhla po sever-
nom brehu Mlynského ramena 
a tam, kde sa vlievalo do Malé-
ho Dunaja pri Vrakuni, sa cesta 
obrátila na juh, kde prekročila 
Malý Dunaj. Prechod s mýtom 
sa v tých miestach prvý raz spo-
mína už v roku 1291.

 
Najstaršie zmienky

Priechod cez Malý Dunaj sa 
nazýval „horný“, po nemecky 
Oberufer, čo vzniklo skrátením 
slovného spojenia Ober Urfar, 
po maďarsky Forév, o čom sú 
písomné doklady z roku 1374. 
Oberufer a Forév boli názvy 
pre obec Prievoz, ktorá vznikla 
v mieste priechodu cez Malý 
Dunaj, no zrejme neskôr ako 
Vrakuňa na protiľahlom bre-
hu rieky. Za najstarší doklad 
o osídlení dnešného ružinov-
ského územia bývalej obce Prie-
voz sa dá považovať zmienka 
z roku 1382 v zachovanom tes-
tamente istého Jána Heydena, 
usadeného na území Ober Urfa-
ru. Ďalší údaj o Prievoze sa spo-
mína až v donačnej listine kráľa 
Ladislava V. z roku 1441, ktorou 
dáva do užívania osadu Felrew 
spolu s brodom cez Dunaj a ďal-
šími osadami na Žitnom ostro-
ve bratom Štefanovi a Jurajovi 
Rozgoňovcom. Na slávnostnom 
preberaní Prievozu do užívania 

Rozgoňovcami boli prítomní 
richtári susedných obcí Komá-
rov a Podunajské Biskupice, 
ako aj správca rozgoňovských 
majetkov vo Vrakuni, Detrich 
de Wech. Podľa tohto aktu sa 
v roku 1441 Prievoz aj Vrakuňa 
natrvalo pričlenili k majetkom 
bratislavského hradného pan-
stva.

O živote poddaných v Prie-
voze sa zachovala podrobnejšia 
správa až neskôr, v najstaršom 
známom súpise urbariálne-
ho vlastníctva bratislavského 
hradného panstva z roku 1574. 
Vtedy bol richtárom v Prievoze 
Blažej Eu a žilo tu šestnásť ro-
dín osadníkov, z toho tri želiar-
ske (nemajetné). Bol tu rovnaký 
počet usadlostí, ako v susednej 
Vrakuni. Polovica obyvateľov 
Prievozu bola maďarskej národ-
nosti, ostatní boli Nemci a Slo-
váci. Ornú pôdu však obec ne-
mala, poddaní obhospodarovali 
iba ovocné záhrady a lúky, ohro-
zené častými záplavami. V roku 
1580 sa po smrti Mikuláša Sal-
ma stal hlavným županom a ka-
pitánom bratislavského hradu 
známy Mikuláš Pálffy, a Prievoz 
sa tak stal pálffyovským majet-
kom.

Exulanti a povstania
Koncom 16. storočia priš-

lo do Bratislavskej župy z ne-
meckých krajín veľa exulantov, 

ktorých v predošlej vlasti veľmi 
tvrdo prenasledovali pre nábo-
ženstvo. Skupina protestantov 
z Bavorska sa usadila aj v Prie-
voze, čím sa podstatne zvýšil 
počet obyvateľov obce. Stavov-
ské protihabsburské povstania 
z prvej polovice 17. storočia 
bolestivo zasiahli aj do života 
obyvateľov Prievozu. Velitelia 
Bočkayovho povstaleckého voj-
ska obsadili v máji 1605 stra-
tegické brody cez Malý Dunaj 
pri Vrakuni a Prievoze, aby zís-
kali podporu zo Žitného ostro-
va. Lenže už o mesiac neskôr, 
v júni 1605, obsadili toto úze-
mie jednotky habsburskej ci-
sárskej armády. Iba o pár rokov 
neskôr, počas povstania z ob-
dobia 1619 – 1623 vedeného 
Gabrielom Bethlenom, obsadil 
cesty na Žitný ostrov veliteľ ci-
sárskeho vojska Lichtenstein, 
a Prievoz, Vrakuňa i Podunajské 
Biskupice boli okupované, aby 
nepodporovali povstalcov. 

Počet obyvateľov Prievozu 
postupne narastal aj napriek 
častým vojnovým konfliktom, 
ktoré tvrdo zasiahli do obec-
ného života. V roku 1646 žilo 
v obci tridsaťosem väčšinou 
nemeckých rodín. Údaje o poč-
te maďarských rodín, ktoré boli 
uvedené v urbári ešte v roku 
1574, sa v polovici 17. storočia 
už neuvádzajú. Národnostný 
charakter väčšinovo nemeckej 
obce si Prievoz uchoval až do 
zániku Rakúsko-uhorskej mo-
narchie v roku 1918.

Hospodárske pomery
V roku 1646 sa v dobových 

dokumentoch uvádza, že v Prie-
voze bolo osemnásť tzv. polo-
vičných usadlostí, osem štvr-
tinových usadlostí a dvanásť 
rodín želiarov. Štyri usadlosti 
boli opustené, nájomcovia ne-
mali o ne záujem, lebo ich príliš 
ohrozoval Dunaj. K polovičnej 
usadlosti vtedy patrila lúka na 
päť koscov (stredoveká plošná 
miera pre obrábané územie), 
ovocná záhrada s veľkosťou jed-
ného kosca a navyše kapustná 
záhrada. Ako vidieť, Prievoz bol 
záhradou stredovekej Bratisla-
vy. Obyvatelia chovali priemer-
ne dve či tri kravy a tiež ťažné 
kone pre povozníctvo, ktoré stá-
le predstavovalo dôležitý zdroj 
obživy. Nemajetní želiari, ktorí 
pracovali ako námezdná sila, 
mali prepožičané domy a mohli 

chovať vlastné kravy (takže ne-
boli až tak celkom nemajetní...). 
Remeselnícky stav v Prievoze 
zastupovali dvaja mlynári, kto-
rí platili každý rok zemepáno-
vi jeden a pol zlatého dukátu, 
k tomu ako prídavok vykŕmenú 
hus. Mäsiar z miestnej jatky pla-
til ročne jeden zlatý a odvádzal 
aj 25 libier mäsa. V polovici 17. 
storočia bola v Prievoze aj hrn-
čiarska dielňa a jej majstra pri-
jali v roku 1650 do bratislavské-
ho cechu hrnčiarov. Do stavu 
obyvateľov Prievozu patril aj istý 
Jakub Gothard, zamestnaním 
mýtnik na prechode cez Malý 
Dunaj smerom do Vrakune. 
Obec Prievoz mala v tom čase 
dokonca už aj vlastnú školu 
s nemajetným učiteľom, ktoré-
ho živila obecná pokladnica.

Na ostrovoch v chotári Prie-
vozu prenajal zemepán viace-
rým poddaným ďalšie ovocné 
záhrady. Nájomné platili podľa 
rozlohy a počtu ovocných stro-
mov. Za novozaložené záhrady 
sa však nájomné neplatilo nie-
koľko rokov, kým nová záhrada 
nebola dostatočne úrodná. Ze-
mepáni podporovali aj klčova-
nie lesa, ktorý v stredoveku po-
krýval väčšiu časť prievozského 
chotára. Poddaní z Prievozu aj 
z iných obcí nemuseli odvádzať 
zemepánovi finančnú rentu, ale 
mali robotné povinnosti ako ko-
senie, hrabanie, zbieranie sena 
a furmanstvo. Od daní a iných 
poplatkov boli oslobodení, pre-
tože nemali ornú pôdu. Spolu 
s poddanými z Vrakune museli 
však povinne slúžiť pri prievo-
ze cez rieku. Nebola to ľahká 
služba, pretože pri vysokej vode 
a častých záplavách boli smr-
teľné pracovné úrazy (utope-
nie, udupanie koňmi, zavalenie 
vozmi – teda dobové dopravné 
nehody) až príliš častými uda-
losťami. Spolu s rabovaním rôz-
nych „okoloidúcich“ vojsk a s 
epidémiami nákazlivých chorôb 
to boli najčastejšie príčiny smr-
teľných nešťastí v rodinách oby-
vateľov stredovekého Prievozu. 
Život v obci iste nebol idylický, 
nebola to dobová rajská záhra-
da, ale mýty o „temnom stredo-
veku“ na našom území v  spo-
mínaných obdobiach tiež nie sú 
založené na absolútnej pravde. 
Takú totiž história nepozná... 

(rkh)
Foto: Ružinovské ECHO

Z histórie Ružinova (5. časť)
Skupina protestantov z nemeckého Bavorska sa usadila v Prievoze
Na východ od stredovekej Bratislavy, obohnanej hradbami a zo severu čiastočne aj vodnou priekopou, niekde  
v oblasti Mlynských Nív sa od hlavného toku Dunaja kedysi oddeľovalo viacero ramien. V rozvetvenom povodí vzniklo 
mnoho ostrovov, kvôli ktorým nemohla stredoveká kráľovská cesta z mesta viesť touto inundačnou oblasťou.

Takto vyzeral ružinovský Prievoz kedysi.
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Masarykova kolónia v Trnávke
Aktuálne sa starosta Slavomír Drozd, ružinovskí poslanci, architekti a v neposlednom rade obyvatelia Trnávky zaobe-
rajú definitívnou verziou územného plánu zóny Trnávka – STRED, ktorý má obmedziť výstavbu v tejto lokalite. A práve 
dotknutí obyvatelia z Masarykovej kolónie na verejnom zhromaždení občanov presadzovali len individuálnu výstavbu 
pri kolónii. Samospráva súhlasila. Takto ostane tento výnimočný urbanistický a architektonický súbor obytných domov 
naďalej dominantou vstupnej brány do Trnávky.

Autor evidenčného listu: Dr. Patrik Guldán, poslanec MZ Ružinov



Hovorí katolícky farár ružinovskej farnosti, vdp. Augustín Slaninka
Pán Augustín Slaninka je katolíckym farárom v ružinovskej farnosti Bratislava – Prievoz. Narodil sa  
29. 7. 1955 v Modre. Detstvo prežil v Doľanoch. Základnú školu navštevoval v Doľanoch a v Častej. Maturo-
val na gymnáziu v Modre. Po teologických štúdiách na Cyrilometodskej bohosloveckej fakulte UK ho v roku 
1978 vysvätili v Bratislave za kňaza. Postgraduálne štúdiá absolvoval v Poľsku na Katolíckej univerzite 
v Lubline. Ako kaplán pôsobil v Topoľčanoch, v Zlatých Moravciach a vo Vrbovom, kde bol jedenásť rokov fa-
rárom. Ihneď po páde minulého režimu  ho predstavení poslali do  Kňazského seminára sv. Cyrila a Metoda 
v Bratislave  za spirituála, a tiež vyučoval na CMBF – UK spirituálnu teológiu. Potom bol rok kaplánom vo 
farnosti Bratislava – Prievoz, načo bol zvolený na deväť rokov za provinciála slovenskej provincie Misijnej 
spoločnosti. Nasledovali opätovne tri roky pôsobenia v Kňazskom seminári a na fakulte. Prvého augusta 
roku 2005 ho ustanovili za farára v Ružinove.

Už dvadsať rokov máme prokla-
movanú slobodu a demokraciu. 
Vieme si ju vážiť a máme jej 
všetci rovnaký dostatok, alebo 
je vyhradená len pre mocných  
a bohatých?

– Demokracia, to je zodpo-
vednosť. Zodpovedné konanie 
voči každému človekovi. Nemô-
že sa odvolávať na demokraciu 
a slobodu ten, kto siaha svojím 
konaním a správaním na práva 
a slobodu iných. Ježiš Kristus to 
vyjadril týmto nádherným výro-
kom: Ak chcete aby ľudia robili 
vám, tak robte aj vy im! ... Čo 
nechcete, aby ľudia robili vám, 
nerobte ani vy im! Žiaľ, v tomto 
duchu sme ďaleko od demok-
racie a slobody, najmä ak si 
často myslíme, že si môžeme 
bezhranične dovoľovať čokoľ-
vek a všetko na úkor slabších. 
Myslím si, že slobodu si dokážu 
najviac práve dnes vážiť tí ľudia, 
ktorí boli počas komunistického 
systému neprávom v koncen-
tračných a pracovných táboroch, 
ktorí boli nespravodlivo väznení 
a prenasledovaní, tí, čo nemohli 
písať tak, ako cítili, ani slobodne 
cestovať do sveta. Samozrejme, 
aj sloboda vyznania a sloboda 
prejavu bola v minulom režime 

u nás tvrdo okliešťovaná a po-
tláčaná. 

Po zmene režimu sa otvori-
li brány kostolov aj pre tých, 
ktorí mali dovtedy k viere dosť 
ďaleko. Pribúda dnes veriacich 
v kostoloch, alebo v dnešnej 
konzumnej spoločnosti opäť 
nastal odlev pravidelných náv-
števníkov chrámov Božích?

– Sloboda vyznania,  ná-
boženská sloboda, sloboda vy-
jadrovania je veľkým darom, za 
ktorý by sme mali byť vďační. 
Mnohé spoločenské aktivity  pri 
oslavách dvadsiateho výročia 
pádu komunistickej totality to 
nádherne vyjadrili. Je však zau-
jímavé všimnúť si, ako je to s tou 
náboženskou slobodou v praxi. 
Napríklad, počas totality zo za-
čiatku komunisti dovoľovali na 
štátnych školách vyučovať týž-
denne aj dve hodiny nábožen-
skej výchovy. Za „normalizácie“ 
sme sa na Slovensku akože vy-
rovnali Čechom, a náboženská 
výchova sa začala učiť už len 
jednu hodinu týždenne. Nik sa 
nepýtal veriacich na Slovensku, 
či s tým súhlasia. A dnes? Kto 
sa ich pýtal, keď v prvom a pia-
tom ročníku základných škôl sa 

zavádza len polhodina vyučova-
nia týždenne? Nerád to hovorím, 
ale ako vidieť, je to horšie, ako 
za socializmu.  Účasť na boho-
službách je síce pekná, ale ma-
terializmus bežného života aj tu 
zohráva svoje nielen na ujmu ná-
boženstva, ale aj národa. Krimi-
nalita je priamoúmerná nemo-
rálnosti. A kto a kde učí morálke 
s patričným zdôvodnením? Vo-
ľakedy bol kňaz, lekár, učiteľ 
a notár súčasťou nepísanej au-
tority každého mesta či dediny. 
Dnes? Z kňazov robia postrach 
či strašidlá, lekári utekajú do 
zahraničia, z učiteľov si robíme 
„handru“ spoločnosti a právnici 
sú neustále konfrontovaní s ko-
rupciou.

 
Pripomeňme si jeden citát: 
„Jedným z našich problémov 
je chápanie slobody. Sloboda 
môže byť tvorivá, ale môže byť 
aj deštruktívna. V mene slobo-
dy si ničíme slobodu... Dbáme 
na čistotu prostredia v ekoló-
gii, no hromadíme haraburdie, 
smeti a balasty vo svojom vnút-
ri. A niektorí ľudia na tom zará-
bajú, ba zarábajú na tom celé 
podniky...“ To sú slová kardi-
nála Jána Chryzostoma Korca. 
Ako vidíte v každodennom živo-

te vy to ničenie slobody v mene 
slobody?

– V mene slobody si ničíme 
slobodu – to vyplýva z prvého 
bodu. Žiaľ, najmä agresivita 
v tomto smere zohráva svoju 
deštrukčnú rolu. Aj najväčší 
kriminálnici sa odvolávajú na 
slobodu svojho konania. A čo 
mnohí naši takzvaní umelci, 
herci... V mene slobody svojimi 
oplzlými a bohorúhavými rečami 
na „doskách“ kazia mládež, ba 
celý národ. A to oblečenie mno-
hých herečiek? Predbiehajú ním 
devy na výpadovkách. Ba tie sú 
niekedy oproti nim ako úplné ľa-
lie... Pochopia to niekedy? Viete, 
dnes mnohí chápu slobodu ako 
svojvoľnosť. Lenže to už nie je 
sloboda, ale anarchia. Môže si 
v cestnej premávke robiť každý, 
čo len chce? Musia byť nejaké 
normy, ktoré treba dodržiavať. 
Preto každý, kto chce byť slobod-
ný, musí sa riadiť istými pravidla-
mi. 

 
Niektorí veriaci sa odvracajú od 
katolíckej cirkvi s tvrdením, že 
na to, aby boli dobrými veriaci-
mi, cirkev nepotrebujú. Viacerí 
mladí aj starší občania podľahli 
sektám a ich bludom. Ako to vi-
díte vy ako kňaz?

– Už v Starom zákone sa vy-
skytovali odpady od viery v pra-
vého Boha – Jahveho a prechá-
dzalo sa k uctievaniu bôžikov, 
k úcte Bála či Aštarty. Prežívala 
to aj prvotná Cirkev. Aj tam boli 
odpadlíci k rôznym bludom. Sta-
čí si prečítať Skutky apoštolov.  
Dnešok nie je v tomto smere 
ničím mimoriadnym. Mnohí si 
myslia, že prejavom slobody je 
aj tento fenomén. Žiaľ, vidíme, 
ako sa to vo svete, ale aj u nás 
s mnohými takýmito mladými 
ľuďmi končí. O tom by vedeli 
vydať svedectvo psychiatrické 
oddelenia nemocníc a rôzne lie-
čebne pre závislých. Dušu a du-
chovný život treba rozhodne brať 
veľmi vážne. Veď čo osoží člove-
kovi, keby aj celý svet získal, ale 
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Farár Augustín Slaninka so svojimi „ovečkami“.



SA RIADIŤ ISTÝMI PRAVIDLAMI
na svojej duši by ujmu utrpel? 
Akú náhradu dá človek za svoju 
dušu? – tak sa pýta Pán Ježiš. 
Symbolické cintoríny vo veľho-
rách hovoria jasnou rečou. Kde 
skončí človek v nebezpečnom 
prostredí bez odborného vodcu? 
Či kríže vedľa ciest a diaľnic ne-
hovoria jasnou rečou, ako končí 
človek, keď nerešpektuje predpi-
sy a zásady? 

Pán Ježiš nikoho nenúti k na-
sledovaniu. Hovorí jasne: Kto 
chce ísť za mnou... Ale hovorí aj 
tieto slová: Vzdiaľte sa odo mňa 
páchatelia neprávostí, Nepo-
znám Vás!

 
Vaša farnosť v Ružinove má 
nový moderný kostol. Aká je 
štruktúra katolíckej hierarchie 
Ružinova v rámci bratislavskej 
diecézy? Aké sú stručné dejiny 
ružinovskej farnosti v širšom 
rámci, napríklad v postavení 
k obciam ako boli Prievoz či Tr-
návka?

– V Bratislave sú tri deka-
náty, naša farnosť patrí do de-
kanátu Bratislava – stred. Na 
čele farnosti je farár. Mojimi 
súčasnými kaplánmi sú Mari-
án Chovanec a Peter Šaradin. 
Intenzívne nám vypomáha 
osemdesiatdvaročný Monsignor 
Anton Adamkovič a v akútnych 
prípadoch aj spolubratia z Misij-
nej spoločnosti, ktorí  sú zara-
dení do inej činnosti. Napríklad 
duchovný vo väznici páter Ka-
ščák, provinciálny ekonóm Jozef 
Mrocek, provinciálny direktor 
Dcér kresťanskej lásky páter Jo-
zef Garaj a iní. V našej farnosti 
pracuje v oblasti charitatívnej, 
kultúrno-spoločenskej a vzde-
lávacej  až štyridsať rôznych 
katolíckych organizácií, reholí, 
spolkov a laických hnutí, kto-
ré sú samostatné, majú svoje 
charizmy, svoju víziu, projekty, 
ale pracujú v jednote s Cirkvou  
a s požehnaním svojho farára. 
Spomeniem aspoň charitatív-
ne Vincentínske spolky: Kon-
ferencie, alebo organizáciu De 
Paul Slovensko, ktorá pracuje 
s bezdomovcami, potom sú tu 
Fokolaríni, Comunio e Liberatio-
ne, ďalej mládežnícke spevoko-
ly, Mariánske družiny, či Neoka-
techumenát.

Aká je situácia na území Ruži-
nova v oblasti ekumenizmu?

– V ružinovskej farnosti do-
slovne žijeme duchom ekume-
nizmu. Sme veľkou farnosťou 
a sú tu rôzne vierovyznania. 
Príležitostne sa aj ich veriaci zú-

častňujú na našich stretnutiach. 
Nazdávam sa teda, že ekume-
nizmus v našej farnosti je na pri-
meranej úrovni. Dôkazom toho 
bolo aj nedávne stretnutie zdru-
ženia zahraničných Slovákov na 
bohoslužbách práve v našom 
modernom kostole, na ktorom 
sa zúčastnili, ako aj na agapé po 
svätej omši, i členovia a predsta-
vitelia iných vierovyznaní. 

 
Vatikán vyhlásil minulý rok 
2009 za Rok kňazov. Aké vý-
znamné udalosti priniesol ten-
to prejav vďaky a povzbudenia 
pre šíriteľov Božieho slova v ce-
losvetovom rámci, a aké pri-
niesol vám osobne, ale i vašej 
farnosti?

– Rok kňazov podnietil naj-
rôznejšie aktivity duchovných 
a s nimi aj farských spoločen-
stiev. Kňazi  sa na duchovnej 
úrovni stretávajú nielen na svo-
jich mesačných rekolekciách, ale 
aj v menších skupinách, zvažujú 
a preberajú nové evanjelizačné 
a pastoračné aktivity, na čo sú 
nevyhnutne potrebné aj nové 
impulzy pre duchovný a morálny 
rast kňazov. Zvlášť inšpirujúcimi 
sú temer týždenné povzbudivé 
slová Svätého Otca Benedikta 
XVI. No a jednou z ťažiskových 
tém je rast nových kňazských 
a rehoľných povolaní. V tomto 
smere sa ukazuje veľký problém 
z toho dôvodu, že dnešné rodiny 
sú zväčša jednodetné, nanajvýš 
dvojdetné. Viacdetné rodiny „za-
nikajú“. A z tých jedno-dvojdet-
ných rodín je ozaj málo mladých 
ľudí, prichádzajúcich do duchov-
ných povolaní. 

 
Aká je dnes situácia vo vyučo-
vaní náboženstva na ružinov-
ských školách? Je v rámci ce-
lého štátu cítiť nejaké napätie 

medzi občianskym a cirkevným 
prístupom k tejto tematike?

– Situácia vo vyučovaní 
náboženskej výchovy je ťažká. 
Nielen preto, že mnohé deti sú 
agresívne, nevychované, neraz 
z rozháraných rodinných pome-
rov, ale aj preto, že ak pedagóg 
niečo náročnejšie žiada od detí, 
keď sa im do toho nechce a tie 
sa doma posťažujú, rodičia sa 
pridajú často na stranu detí. 
V takom prípade sa nedajú veci 
posunúť dopredu. 

Ako provinciál som bol v li-
banonskom  Bejrúte v cirkevnej 
škole, ktorú vedú naši spolubra-
tia Vincentíni. Škola je takmer 
akoby menšia dedina – má šty-
ritisíc žiakov a tristo pedagógov. 
Polovica z pedagogického zboru 
sú učitelia a polovica učiteľky. 
Škola sa snaží zaplatiť mužov 
tak, aby ostali učiť. Naše peda-
gogické zbory sú prefeminizo-
vané, muži utekajú zo školstva 
a to zanechá, samozrejme, aj 
dôsledky na psychickom vývoji 
našich detí a mládeže. Dieťa sa 
potrebuje identifikovať so svojou 
mužskou, alebo ženskou „rolou“ 
i cez pedagóga, čo však nie je 
možné v takomto nevyváženom 
prostredí. To je iba jeden pohľad 
na to, ako „záleží“ nášmu štátu 
na vzdelávaní a zdravom vývoji  
mládeže, a koľko investuje do 
školstva.

Aj keď nevidíme ihneď vý-
sledky, trpezlivá  duchovná for-
mácia detí sa oplatí, lebo prine-
sie svoje plody v budúcnosti.  

 
Mnohé sviatky, najmä Vianoce 
sa v posledných rokoch menia 
na komerčnú oslavu konzumné-
ho spôsobu života. Čo si o tom 
myslíte? Ako by sa dalo sviat-
kom prinavrátiť ich pôvodné 
mystérium, aby ľudia viac mys-

leli na duchovné hodnoty a me-
nej na materiálne?

– Vianoce a komercionaliz-
mus, to je vážna téma. V prvom 
rade sa treba spýtať: Kto podporu-
je túto anomáliu?! Nie sme to prá-
ve my, kresťania?! Určite by celá 
obchodná propaganda „skorých 
Vianoc“ spľasla, keby ju nepodpo-
rovali sami kresťania. Je to smut-
né, ale, žiaľ, je to tak. Keby sme 
boli vo svätení sviatkov citlivejší, 
iste by k takémuto javu neprišlo. 
Možno prejde ešte veľa desaťročí, 
kým si veriaci uvedomia, čo sa to 
vlastne so sviatkami Narodenia 
Pána nášho Ježiša deje.

 
Čo by ste zaželali obyvateľom 
Ružinova do budúcnosti, a aké 
sú vaše osobné želania? Čo by 
sme všetci mali hľadať a na-
chádzať v tomto roku?

– Čo zaželať mojim milova-
ným farníkom, Ružinovčanom? 
Prajem im, aby objavovali seba 
v celej hĺbke, aby objavovali 
v sebe to podstatné – jadro svo-
jej bytosti – aby v sebe objavovali 
dušu, aby sa stretli s Bohom vo 
svojom vnútri. Tak sa ich, aj náš 
život, stane skutočne plnohod-
notným a naplneným. Bez Boha 
nenájdeme plnohodnotné šťastie 
ani tu, na zemi, ale ani vo večnos-
ti. Mojim farníkom želám dobré 
zdravie a sviežu myseľ. To je po 
milosti Božej najväčší poklad, 
najhodnotnejšia valuta. A napo-
kon: usporiadané a láskyplné 
rodinné spoločenstvá, aby v ich 
rodinách vládol Kristus-Kráľ ako 
srdce ich rodín, aby bolo živými 
jasľami, v ktorých prebýva Boží 
Syn Ježiš Kristus.    

Roman KALISKÝ-HRONSKÝ
Foto: archív vdp. Augustína 
Slaninku
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Goran mal dnes veľký deň. Vstával 
ešte za tmy. Od začiatku dňa ho 
napĺňal oveľa silnejší pocit výni-

močnosti než inokedy. Cítil od rána, že 
ho Ómsmana pochváli. V kláštore pritom 
mala pochvala svojskú, pre bežných smr-
teľníkov horkú príchuť. Ómsman toho, kto 
by sa mohol cítiť šťastný z dobre vykona-
nej práce, pretiahol palicou. Tresol z celej 
sily. Boli mu za to všetci vďační. Pochvala 
za múrmi kláštora sa totiž riadila inými 
pravidlami. Tie klasické, aké poznajú oby-
čajní ľudia a predstavujú pre nich úsmev, 
pohladkanie, odmenu, čosi dobré, boli 
za hrubými múrmi považované za ťažký 
trest. V kláštore na úpätí hory zasvätenej 
Veľkému sa totiž takýto druh pochvaly 
považoval za zlenivenie ducha, úpadok, 
čosi nečisté. Naopak, fyzický trest palico-
vaním, ktoré bolo obzvlášť bolestivé, bol 

pre mníchov najvyššou pochvalou. Len 
tak mohli zapisovatelia duchovne rásť. 
Len tak sa mohli nanovo obnoviť. Zbaviť 
sa pýchy. Naučiť sa pokore. Nepodľahnúť 
vlastnej dôležitosti. A oni – obyvatelia 
svätého kláštora – boli predsa výnimoč-
ní. Bez trestu za dobre vykonanú prácu by 
mohli pocítiť uspokojenie, zlenivieť. Mohli 
by prestať byť ostražití. Stratili by schop-
nosti, o akých sa normálnym obyčajným 
ľuďom ani nesníva. A ich prácu predsa 
ľudstvo nutne potrebuje. Kto iný, ak nie 
oni z kláštora pod vrchom Veľkého mali 
dať budúcim generáciám taký poklad, 
akým bola predpoveď toho, čo ich čaká? 
Jasnozrivé vniknutie do tajov predstáv 
Všemohúceho, ktorý jestvuje vo večnosti  
a teda čas preňho nemá podobný 
zmysel, ako pre ľudí? Čas je v jeho po-
nímaní iba kategória pre ním stvore-
ných väzňov. Pre tých, čo sú na pres-
ne vymedzený čas uväznení v hmote  
a v nej sa snažia hýbať neustále dopredu.  
A tento ich pohyb v skutočnosti brzdí kaž-
dého ducha. Nerozvíja ho, ale zaťažuje 
starosťami o nové hmotné potreby nevy-
hnutné k tomuto pohybu. O nové potreby 
nielen tela, ale aj chybné pocity duše. Tá 
sa totiž stáva pasívnou, ak ju chvália. Ak 
jej preukazujú úctu. Ak získava vlastným 
vplyvom schopnosti ovplyvňovať iných. 

Ómsmana bol v podstate najúbohejším 
tvorom v kláštore. Musel nájsť v sebe silu 
trestať. Musel nanovo obnovovať pôvod-
ného ducha v ostatných členoch kláštora.  
A na to musel dokázať trestať najmä sám 
seba oveľa horšie, než trestal iných. Jeho 
život sa podobal väzňovi uzavretému v 
temnej kobke, spútanému silnými reťa-
zami. A napriek tomu musel všetko ria-
diť. Preniknúť do duší iných. Vidieť v nich 
temno šíriace sa z nízkej ľudskej radosti, 
hrdosti, pocitu uspokojenia. On ho musel 
narúšať. Likvidovať. Oživovať pokoru a 
silu ducha nezaťaženého potrebami tela.

Goran mal práve svoj veľký deň. 
Videl jasne nielen vízie, čo sa stane o 
desať storočí, ale vedel presne povedať 
aj to, kde sa to stane. Bola to krajina 
zapadajúceho slnka. Tá, za ktorou sú 
veľké ostrovy. A spolu tvoria jednolia-

ty celok. Jeden štát. Videl vo víziách, 
ako tento štátny útvar vzniká. Koľko 
si museli jeho národy vytrpieť sami od 
seba, aby sa dokázali zjednotiť. Go-
ran videl aj to, čo to spôsobilo. Zmäť 
jazykov, keďže sa nevedeli dohodnúť 
jedným univerzálnym hovoreným pre-
javom. Najviac sa rozširovala reč ľudu  
z veľkých ostrovov, ktoré boli najbližšie 
na západe smerom od krajiny. Táto reč 
však nebola ideálna. Goran by za nič na 
svete nechcel žiť v tej dobe. Spojeniu 
národov do jedného celku predchádzali 
dve úžasné vojny. Také, o akých sa im 
– mníchom v kláštore na úpätí hory Veľ-
kého – ani nesnívalo. Ale predsa o nich 
vedeli. Boli starostlivo vycvičení, aby do-
kázali odhadnúť budúce udalosti a deje  
s čo najväčšou presnosťou. Tieto vlast-
nosti si cieľavedome pestovali. Vyplý-
vali z ich asketického spôsobu života 
a najmä zo starostlivosti Ómsmana, 
ktorý ich ťahal prísnymi trestami za 
úspech späť z poblúzenia zmyslov za 
hrubé kamenné múry kláštora. Do tmy 
a odtrhnutia od okolitého sveta. Aby sa 
ich duše netúlali nespútane rôznymi 
smermi, ale šli len za cieľom priniesť 
svedectvo o budúcnosti. Goran si po-
tiahol tuniku prevísajúcu okolo jeho 
vyziabnutého tela. O jeho videniach sa 

dozvedel už aj sám Ómsmana. Dal si 
preto mnícha predvolať. Goran vedel, 
že dostane bitku, akú už dávno nik v 
kláštore nedostal. Jeho zjavenia boli 
totiž veľmi živé. Dokázal v nich rozpo-
znať množstvo cenných detailov. Vedel 
aj to, že utrpenie tela ho zbaví vlastnej 
pýchy. Zbaví ho všetkých nadbytočných 
pocitov, ktoré by mu v budúcnosti mohli 
zahmlievať ďalšie dôležité udalosti.  
A Goran túžil po tom, aby toho ešte veľa mo-
hol uvidieť, aby mohol ešte veľa spoznať  
z toho času, keď už bude možno jestvo-
vať len slabulinká pamiatka na jeho 
vlastnú existenciu, alebo vôbec nič, iba 
smietka prachu z jeho tela. To sa mu 
videlo najdôležitejším poslaním v jeho 
existencii. To považoval za skutočné na-
plnenie vlastného osudu.

Ómsmana sedel v lotosovom kve-
te. Prijal ho v jednoduchom odeve. Iba 
v kuse hrubej látky, z ktorej mal na 
hlave kapucňu a zvyšok visel na ňom 
v podobe nemotorného habitu. Kývol 
hlavou, keď sa pred ním uklonil, aby si 
Goran sadol. Chvíľu mlčali. Bolo polud-
nie. Svet zmŕtvel. Vízie mal Goran ráno, 
ešte takmer za tmy. Napokon, veď vtedy  
v kláštore vstávali. Roztočili modlitebné 
mlynčeky na bohoslužbe a venovali sa 
práci, ktorá spočívala v rozjímaní. V od-
trhnutí sa od sveta. Od rodín. Od príro-
dy. Za oknami starovekého kláštora boli 
vzbury, revolúcie, roky prosperity alebo 
úpadku. U nich za múrmi kláštora sa nič 
nedialo. Iba sa neustále vyberali budú-
ci obyvatelia kláštora. Vždy, ak niekto 
zatúžil po rehoľnom živote, bol prijatý. 
Rýchlo sa ukázalo, kto na to mal a vydr-
žal neľudské podmienky na úpätí hory 
Veľkého, aké tu vládli.

Za oknom sa zatiaľ postupne zotme-
lo. Ómsmana mlčal. Goran tiež. Musel 
počkať, až bude vyzvaný, aby prehovoril.

– Jedna vec ma zaujíma, – ozval sa 
Ómsmana. – Tie dve vojny, ktoré si pred-
povedal na čas, aký označia na západe 
ako 20. storočie, ma nezaujímajú.

Goran sklonil hlavu na znak, že po-
zorne počúva každé slovo svojho 
predstaveného.

Ómsmana pokračoval: – Predpove-
dal si, že vláda bude podporovať rozši-
rovanie otravy rôznymi plynmi.

Goran prikývol. Vedel, že teraz môže 
hovoriť: – O áno, veľký Ómsmana. Je to 
zvláštne. Ľudia si ich budú kupovať. A 
sami sa nimi budú tráviť. Dovtedy z nich 
budú dýchať, až sa jedného dňa udusia.

Ómsmana zopäl dlane na hrudi: – 
Ale predsa, ľudia pôjdu dobrovoľne na 
smrť? Úplne pokojne?

– Keby len to, – dodal Goran. 
– Oni pri vdychovaní týchto dymov 
budú pociťovať šťastie. Obrovské 
šťastie. Za tento dym pritom budú 
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štátom platiť obrovské peniaze  
a nakoniec sa udusia.

– Hmmm, – zaznelo z Omsmanových 
úst. – Oh, mani padme hum, – zašepkal. 
Potom dodal hlasnejšie: – Prečo bude 
vláda tráviť týchto občanov dymom?

Nadýchol sa rýchlejším nádychom, 
než zvyčajne. Najprv musel získať tro-
chu času, aby upokojil vlastný dych. 
Ómsmana sa hneval, ak podliehali hek-
tike, či akémukoľvek druhu vzrušenia. 
Boli mnísi. Museli sa vedieť ovládať. 
Ómsmana trpezlivo čakal na Goranovu 
odpoveď: – Bude málo potravy. A bude 
drahá. Ľudia budú reptať. Vládcovia ich 
budú preto dusiť jedovatými plynmi.

Ómsmana nebadane prikývol: – Ako 
sa to uskutoční? Vravel si v predpovedi, 
že inak ako počas druhej vojny, kedy 
množstvo ľudí trávili v uzavretých budo-
vách násilím.

– Myslím si, učiteľ, že nejde o rov-
naký plyn. V prvom prípade v druhej 
vojne budú tráviť najmä ľudí z jedného 

národa. V tomto druhom prípade budú 
otrávení ľudia z každej krajiny bez aké-
hokoľvek rozdielu.

Ómsmana kývol, aby pokračoval. Go-
ran totiž povedal naraz príliš veľa viet, 
slov, myšlienok. Vtedy je nevyhnutná 
pauza. Prednášateľ aj počúvajúci musia 
udržať pokoj vlastnej duše. Ómsmana 
však kývol, čo znamenalo, že vidí Gora-
novu sústredenosť. Cíti jeho pokoj.

Preto Goran pokračoval: – Teraz sa 
im dusenie bude dariť organizovať dlhé 
desaťročia. Toto dusenie bude štát šted-
ro podporovať.

Učiteľ a predstavený v jednej oso-
be dal znak, že chce prehovoriť. Náhle 
nadvihol viečka. Goran zmĺkol: – Ľudia 
tej doby budú poslušne počúvať svojich 
vodcov?

Miernym úklonom hlavy prikývol: – 
Nebudú sa brániť.

– Pochopil si aspoň to, kto bude trá-
vený? Mladí, či starší ľudia? Budú ich 
nútiť nadýchať sa jedovatých plynov?

Goran sklopil zrak. Nechcel, aby Óm-
smana videl priamo do jeho očí. Bol to 
znak, že skutočnosť bude oveľa horšia: 
– Jednoducho väčšina z nich bude otra-
vu dymom neustále aj roky vyhľadávať 
dobrovoľne sama, kým na túto otravu 
nezídu zo sveta v prevažnej miere udu-
sením, ale budú trpieť aj inými vážnymi 
chorobami z nadýchaného dymu.

– Chceš povedať, že sa na túto otra-
vu budú dokonca tešiť?

Prikývol miernym úklonom. V ka-
mennej miestnosti, kde sa stretli, pa-
noval absolútny pokoj a všetko bolo 
usporiadané v jednoduchom poriadku. 
Goran chvíľu zdvorilo počkal a povedal: 
– Budú sa na túto otravu, učiteľ, tešiť. 
Je to tak. Aj keď nechápem, prečo. Budú 
tento dym vyhľadávať. Budú ho potrebo-
vať takmer ako svoju potravu.

Ómsmana pokračoval v otázkach: – 
Nebude ich to hádam bolieť?

– Pri zomieraní mnohí podstúpia kru-
té muky. Niektorí zomrú na otravu ná-
hle. Potravy bude málo. Vládcovia takto 
budú znižovať stavy vlastných ľudí, aby 
mohli zachrániť aspoň časť zo svojich 
národov pred nedostatkom potravy.

– Môžeš odísť, Goran, ale povedz mi 
ešte jednu vec: je pravda, že takto odsú-
dení ľudia si za otravu plynom budú aj 
sami dobrovoľne platiť?

Goran miernym úklonom v podstate 
prikývol: – Viem, učiteľ, že to znie ne-
uveriteľne, ale taká je pravda. Budú si 
túto jedovatú otravu sami nakupovať. 
Budú tak robiť starí, aj mladí, aj deti, 
bez rozdielu pohlavia, či vzdelania. Štát 
na nákupe týchto dymov bude bohat-
núť a skorou smrťou takto odsúdených 
jedincov získa ďalšie výhody. Napríklad 
v množstve potravy, ktorá zostane pre 
ďalších obyvateľov.

Ómsmana prikývol: – Dobre, verím 
ti, Goran. Zapísal si to všetko. Verím ti. A 
preto vieš, čo bude nasledovať. Potom-
kovia našich rodov ti budú vďační.

Po týchto slovách Ómsmana vzal 
do rúk pri jeho nohách ležiacu pa-
licu. Postavil sa a z celej sily tresol 

Górana po hlave. Mních sa zviezol na 
zem. Z úst mu vytryskol temný prúžok 
krvi.

– Goran? – pristúpil k bez-
vládnemu telu. Chytil mu tvár do 
oboch rúk. Zistil, že mních je mŕt-
vy. Sťažka vzdychol. Vybral zvitky  
a brko. Vedel, že toto proroctvo musí byť 
pravdivé. Inak by palica mnícha neza-
bila. Začal zapisovať vzácne proroctvo 
ešte raz. Podľa vlastných slov mnícha. 
Ómsmana vedel, že viac svedectiev po-
môže budúcnosti. Smrť Gorana nebola 
zbytočná.

Stanislav HÁBER
Grafika: dd
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Nasledujúce pokyny sme sa 
rozhodli uverejniť aj preto, aby 
priebeh volieb do NR SR bol 
hladký, nekomplikovaný a hlav-
ne demokratický. Ministerstvo 
vnútra (MV SR) je garantom 
právnej a organizačnej strán-
ky volieb a Štatistický úrad (ŠÚ 
SR) zodpovedá za spracovanie 
sčítania a evidencie volebných 
hlasov.

Viac počítačov
Po skúsenostiach s voľba-

mi do Európskeho parlamentu 
si dal OÚ záväzok, aby ďalšie 
voľby zorganizoval tak, aby sa 
výsledky spracovali čo najrých-
lejšie. „Osobne som prijímal 
oprávnené námietky pre nedo-
statočnú rýchlosť spracovania, 
problematické parkovanie, ne-
vhodné podmienky na čakanie 
v priestoroch úradu, kompliko-
vanú orientáciu a rozmiestnenie 

pracovísk štatistického úradu  
v priestoroch budovy. Všetky 
tieto problémy pramenili z lo-
kalizácie obvodného úradu  
a jeho priestorových možnos-
tí – málo plochy pre také veľké 
množstvo okrskových komisií,“ 
uviedol prednosta OÚ. Preto sa 
vedenie OÚ po rokovaní s MV SR  
a ŠÚ SR rozhodlo o zmene 
priestorov, ktoré by boli vyhovujú-
ce. Tie priestory sa budú nachá-
dzať v areáli výstaviska Incheba  
v Petržalke. V Bratislave je  
398 volebných okrskov. Pre spra-
covanie výsledkov je zabezpeče-
ná hala, kde budú organizované 
nasledujúce pracoviská: prvot-
ná kontrola volebných zápisníc 
(43 počítačov), evidencia vo-
lebných zápisníc (30 počítačov)  
a záverečná kontrola eviden-
cie a volebných zápisníc (40 
počítačov). Spolu celkovo ide  
o 130 počítačov (poznámka 

redakcie: V ostatných voľbách 
sa výsledky spracovávali na 
zhruba 80 počítačoch). „K zvý-
šeniu počtu počítačov o asi 50 
sa pristúpilo po situácii po voľ-
bách do Europarlamentu, vďaka 
ústretovosti Štatistického úradu,  
ale hlavne vlády SR, ktorá na 
toto zvýšenie a zlepšenie pod-
mienok napriek finančnej kríze 
vyčlenila väčší objem finanč- 
ných prostriedkov,“ dodal pred-
nosta.

Všetko na jednom mieste
Samozrejmosťou je aj bez-

problémový vstup a dostatok 
parkovacích miest, ako aj celého 
procesu v jednom priestore bez 
nutnosti veľkých presunov pri 
spracovávaní zápisníc. Existuje 
nová možnosť, zatiaľ veľmi málo 
využívaná – a to doručenie vo-
lebnej zápisnice v elektronickej 
forme na USB kľúči, alebo inom 

elektronickom médiu, ktoré sú 
spracovávané prednostne, ale 
najmä už pri ich nahrávaní sú  
v nich kontrolné mechanizmy, 
ktoré zároveň kontrolujú správ-
nosť volebnej zápisnice a ne-
dovolia tam urobiť chyby, ktoré 
sa pri manuálnom spracovaní 
vyskytujú veľmi často, čo potom 
spôsobuje výrazné časové zdrža-
nie pri spracovávaní.

„Pripomínam, že celý proces 
spracovávania volieb bude len 
v Inchebe a v budove Obvodného 
úradu Bratislava, Staromestská 
6 v súvislosti s voľbami v deň 
volieb nebude prebiehať žiadna 
činnosť. Aj sídlo Obvodnej voleb-
nej komisie a celého technické-
ho a organizačného zázemia sa 
prenesie do priestorov výstavis-
ka Incheby v Petržalke,“ spresnil 
na záver O. Galis.

(red)

Organizačné pokyny pri voľbách do NR SR
Výsledky volieb sa budú spracovávať výlučne v budove Incheby
Voľby do Národnej rady SR (NR SR) sú jedny z najvážnejších a zároveň najkomplikovanejších volieb celého volebné-
ho systému. V ostatnom období sme absolvovali troje volieb, ktoré nám ukázali problémy spojené najmä s časom po 
uzavretí volebných miestností a sčítavaní a registráciou volebných zápisníc na Obvodnom úrade (OÚ) v Bratislave. 
Preto sa prednosta OÚ Otto Galis obrátil na redakciu Ružinovského ECHA o sprostredkovanie dôležitých informácií 
pre členov okrskových komisií. Len v ružinovských okrskových komisiách bude sedieť takmer 700 členov.

Rudolf Pučík

Pozsony? NIE, BRATISLAVA!

Voľte 
číslo 

www.sns.sk
10
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1 Európska demokratická strana 
(EDS)

Elena Belková (102. miesto), 
podnikateľka: Zlepšenie a moder-
nizácia materiálneho vybavenia 
škôl všetkých stupňov, podpora 
transparentného a spravodlivého 
čerpania fondov EÚ pre zlepšenie 
infraštruktúry v školstve, celko-
vá digitalizácia škôl. Dostupnosť 
zdravotníckych služieb pre všet-
kých občanov, vrátane vysoko 
špecializovaných zdravotníckych 
úkonov. Zníženie počtu poslancov 
NR SR na 135.

2 Únia – strana pre Slovensko
Martin Kuruc (11. miesto), po-

slanec NR SR: Vo volebnom období 
2006 – 2010 som pôsobil vo vý-
bore pre ľudské práva, národnosti 
a postavenie žien. Každé dieťa má 
právo na oboch rodičov! Posledná 
novela zákona o rodine sa týkala 
presne  tohto. Túto novelu schválil 
parlament 27. apríla a bude platná 
od 1. júla 2010. Ako autor uvedenej 
novely som nesmierne rád, že ten-
to legislatívny návrh bol schválený 
naprieč celým politickým spektrom, 
a to dokonca ústavnou väčšinou. 
Počas tohto volebného obdobia 
som okrem novely zákona o rodine 
podal ešte štyri iné novely zákonov. 
V poslaneckej práci mi významne 
pomohlo 12-ročné pôsobenie v ko-
munálnej politike, kde som sa ako 
poslanec podstatne viac stretával 
s občanmi a riešením ich problé-
mov. 

3 Strana Rómskej koalície prí-
spevok nedodala.

4 Paliho kapurková, veselá po-
litická strana, nemá kandidáta 
z Ružinova.

5 Sloboda a solidarita (SaS)
Stanislav Fořt (7. miesto), ge-

nerálny sekretár Mladých liberálov: 
Spokojný život ľudí na Slovensku 
ohrozuje najmä deravý, nemotivu-
júci a byrokraticky náročný sociálny 
systém, korupcia, demografická 
kríza, nesystematická podpora 
mladých rodín, vysoké odvodové 
zaťaženie zamestnancov neprime-
rane znižujúce ich čistú mzdu a 
nezodpovedné zadlžovanie obča-
nov Slovenska súčasnou vládou. 
Liekom na tieto neduhy je odvo-
dový bonus. Prinesie viac peňazí 
zamestnancom a rodičom, ako aj 
viac príležitostí mamičkám na ma-
terskej dovolenke, študentom, ne-
zamestnaným, dôchodcom, invali-
dom a sociálne odkázaným.

6  Strana  demokratickej  ľavice 
(SDĽ)

Juraj Hric (66. miesto), mana-
žér leteckej prepravy: V SDĽ verí-
me, že Slováci si zaslúžia krajinu, 

ktorá funguje pre každého. Sme 
noví ľudia v politike, ktorí zdieľa-
jú sociálnodemokratické hodnoty 
Slovákov. Preto budeme v par-
lamente dohliadať, či vláda plní 
predvolebné sľuby a práva garan-
tované ústavou a či za dane ob-
čanov prináša pre nich skutočne 
poctivé výsledky – naštartovanie 
výstavby štátnych bytov pre mladé 
rodiny, zrušenie doplatkov na lieky 
pre deti, tehotné ženy a dôchod-
cov, zníženie DPH na základné po-
traviny na európske minimum a v 
neposlednom rade nové pracovné 
miesta v každom regióne.

7  Strana  maďarskej  koalície 
(SMK)

Zsolt Király (29. miesto), 
ekonóm: Som okresným predse-
dom a krajským podpredsedom 
SMK. Niekoľko rokov pracujem 
ako poradca poslankyne NR SR 
Kláry Sárközy. Pôsobil som aj ako 
asistent poslankyne Európskeho 
parlamentu Edit Bauer. Venujem 
sa sociálnej politike a ekonomi-
ke. Chcem podporovať programy 
na vytváranie nových pracovných 
miest a nájomných bytov. Mojím 
cieľom je zvýšenie rodinne orien-
tovanej zamestnanosti a možnosť 
práce na čiastočný úväzok. Podpo-
rujem historické zmierenie medzi 
Maďarmi a Slovákmi.

8  Ľudová  strana  –  HZDS  (ĽS-
-HZDS)

Milostava Čutková (27. 
miesto), riaditeľka centra právnej 
pomoci: V pozícii riaditeľky centra 
sa stretávam s občanmi, ktorí si 
v dôsledku hmotnej, respektíve 
materiálnej núdze nemôžu dovoliť 
využívať komerčné právne služby. 
Ich počet sa z roka na rok zvyšuje. 
Za najväčší problém Slovenska po-
važujem nezamestnanosť a nízku 
životnú úroveň obyvateľstva v po-
rovnaní s vyspelejšími krajinami 
EÚ. Mojou ambíciou je znižovanie 
byrokracie vo verejnej správe na 
všetkých jej úrovniach. 

9 Komunistická strana Slovenska 
príspevok nedodala.

10 Slovenská národná strana (SNS)
Sylvia Mrázová (83 miesto), 

štátna zamestnankyňa: V duchu 
politiky SNS budem presadzovať le-
gislatívne kroky chrániace národné 
a štátne záujmy. Konkrétne, v mo-
jej odbornej profesii budem podpo-
rovať zastavenie prepadu životnej 
úrovne Slovákov a jej postupné 
zlepšovanie. Komplexné vytvorenie 
podmienok na rast zamestnanosti 
podporou vytvárania pracovných 
miest a rozvoja podnikania. 

11 Nová demokracia (ND)
Vladimír Hruban (8. miesto), 

podnikateľ: Za Novú demokraciu 
kandidujem kvôli predsedovi stra-
ny Tiborovi Mikušovi. Je to jediný 
človek, s ktorým som ochotný ísť 
do politiky. Pritiahnem našich 
odborníkov zo zahraničia. Lekári, 
učitelia či remeselníci tam robia 
práce, ktoré nezodpovedajú ich 
odbornosti. Chcem tu vytvoriť 
také podmienky, aby nemuseli od-
chádzať do zahraničia za menej 
kvalifikovanou prácou. Presadím 
aj dodržiavanie zákona o športe, 
podľa ktorého má ísť na šport  
0,5 % zo štátneho rozpočtu. Do-
hliadnem na jasné a transparent-
né rozdelenie dotácií pre športové 
zväzy.

12 Združenie  robotníkov Sloven-
ska – príspevok nedodali.

13  Kresťanskodemokratické 
hnutie (KDH)

Zuzana Bábovková (140. 
miesto), tajomníčka poslaneckého 
klubu KDH: V prípade zvolenia by 
medzi moje priority určite patrila 
sociálna oblasť a  školstvo. V tých-
to rezortoch som najviac zoriento-
vaná aj vďaka mojej profesionálnej 
orientácii - psychológii a dlhoroč-
nej skúsenosti v treťom sektore. 
Ako dôležité tiež vnímam pripra-
viť dobrý zákon o dobrovoľníctve. 
Dobrovoľníctvo je významným spo-
ločenským aj ekonomickým príno-
som a preto ho treba podporovať 
aj prostredníctvom dobrých záko-
nov. Veľkým a celospoločenským 
problémom je pre mňa finančné 
ohodnotenie profesií, ktoré sú veľ-
mi náročné, veľmi potrebné a záro-
veň zle finančne ohodnotené, ako 
napríklad lekári, sestričky, učitelia, 
psychológovia, sociálni pracovníci. 

14  Ľudová  strana  Naše  Sloven-
sko – príspevok nedodala.

15 Slovenská demokratická 
a  kresťanská  únia  –  DS  (SDKÚ-
-DS)

Milan Ježovica (25. miesto), 
podnikateľ: Za štyri roky vlády Ro-
berta Fica sa Slovensko prepadlo 
takmer vo všetkom. Máme viac 
nezamestnaných. Príležitostí je 
menej. Právo je čoraz viac a viac 
na strane silnejších, vplyvnejších, 
skorumpovanejších. Obyčajný člo-
vek začína mať strach zo súdnej 
mašinérie. Našim najbližším su-
sedom a spojencom sme hrozili 
raketami. S Maďarskom sme sa 
pretekali, kto hlasnejšie zakričí 
ponad Dunaj. Dve socialistické 
vlády po oboch stranách tejto rie-
ky dostali naše vzájomné vzťahy 
takmer na bod mrazu. Slovensko 
má na to, aby sebe aj svetu uká-
zalo svoju lepšiu, prívetivejšiu tvár, 
nie jej karikatúru. Ak obnovíme 
étos slobody a zodpovednosti, ak 

nás neopustí nádej, ak sme schop-
ní vzopätia, máme také Slovensko 
na dosah.

16  AZEN  –  Aliancia  za  Európu 
národov 

Zdenka Kramplová (2. mies- 
to), poslankyňa NR SR: AZEN chce 
novelizovať stavebný zákon v ta-
kom rozsahu, aby sa odstránenie 
čiernych stavieb stalo realitou bez 
možností ich zlegalizovania úhra-
dou smiešnych pokút. Chceme 
zabezpečiť väčšiu ochranu život-
ného prostredia a sprísniť sankcie 
za poškodzovanie okolitej prírody. 
Budeme presadzovať legislatívnu 
zmenu zákona o verejnom poriad-
ku, aby nebol priestor na rušenie 
nočného pokoja a minimalizoval 
sa kontakt mládeže s narkoman-
mi.Chceme dosiahnuť pre všet-
kých občanov vyššiu úroveň kultú-
ry bývania.

17 Smer – sociálna demokracia 
(SMER-SD)

Andrej Kolesík (53. miesto), 
asistent poslanca NR SR: Mám zá-
ujem aktívne pôsobiť ako predsta-
viteľ mladej generácie pri napĺňa-
ní politiky vychádzajúcej zo zásad 
a princípov sociálnej demokracie 
bez výnimiek. Verím, že aj s mojou 
pomocou budú zákony bližšie k ľu-
ďom. Voliči si budú v parlament-
ných voľbách vyberať medzi dvo-
ma jasnými alternatívami. Budú 
voliť medzi ľavicovou a pravicovou 
politikou, medzi vlastenectvom 
a ľahostajnosťou, medzi politikou 
pre ľudí a politikou pre najvyššie 
príjmové vrstvy. V týchto voľbách 
pôjde o to, či sa Slovensko vráti 
k neoliberálnej politike spred roka 
2006, alebo vsadí na kontinuitu 
a postupné budovanie moderné-
ho európskeho sociálneho štátu. 
Práve dnes, v neistých časoch, je 
potrebné, aby po voľbách na Slo-
vensku pokračovala vláda silnej 
strany, ktorá dokázala, že je pre 
ľudí oporou. Aby pokračovala po-
litika stability, ochrany sociálnych 
istôt ľudí a dôslednej obhajoby slo-
venských záujmov. Takúto politiku 
garantuje vláda s účasťou strany 
Smer – SD. 

18 Most – Híd
Attila Horváth (140. na kan-

didátke), podnikateľ: Najväčší 
problém na Slovensku je neza-
mestnanosť. Aby sa miera ne-
zamestnanosti natrvalo znížila 
vzdelávací systém sa musí prepo-
jiť s pracovným trhom, pričom je 
potrebné zohľadniť aj regionálne 
predpoklady. Som podnikateľ,  
a preto si myslím, že podnikateľ-
ské vzdelanie by bolo potrebné 
zaviesť do vzdelávacieho systému.

Radovan PAVLÍK

O parlament budú súťažiť aj Ružinovčania
Len predvolebné sľuby alebo reálne plány do budúcnosti?
Parlamentné voľby sú za dverami. Viacerí už máme svojich favoritov vybratých. Do súťaže o kreslá v Národnej rade 
SR sa uchádzajú aj Ružinovčania. Oslovili sme všetky kandidujúce subjekty, aby jeden ich Ružinovčan odpovedal 
na redakčnú otázku. Nie všetky strany na našu ponuku do stanoveného termínu zareagovali. Niektorí kandidáti zas 
poslali väčší rozsah, ako sme požadovali, preto sme ich príspevky museli krátiť.
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Keď mozgu chýba dopamín
Ochorenie je známe od sta-

roveku, ale prvýkrát ju 11. apríla 
1817 opísal anglický lekár J. Par-
kinson, podľa ktorého aj dosta-
lo názov.  Odvtedy je tento deň  
každý rok nazývaný  Svetovým 
dňom parkinsonikov. Táto cho-
roba postihuje obe pohlavia, rizi-
ko ochorenia stúpa po 50. roku 
života, i keď sú známe prípady, 
že sa objavila aj u mladších ľudí. 
Problémom je, že sa objaví u ko-
hokoľvek, a to bez varovania. Ide 
o neurodegeneratívne ochore-
nie, ktoré spôsobuje nedostatok 
látky – dopamínu – v mozgu. 
Ten z neho prenáša impulzy do 
nervových buniek, ktoré ovláda-
jú poloautomatické pohyby tela. 
Charakteristickým prejavom je 
tras končatín, ku ktorému sa 
postupne pridá porucha chôdze, 
reči a celý rad ďalších kompliká-
cií. Na Slovensku v roku 2009 
bolo evidovaných až 13 000 
pacientov s týmto ochorením. 
Choroba nemá dopad len na sa-
motného pacienta, ale aj na jeho 
okolie, na pomoc ktorého je od-
kázaný. Súčasná liečba smeruje 
k zvládaniu prejavov ochorenia 
a prevencii komplikácií. Neuro-
lógov teší, že nielen moderná 
liečba zásadne mení život pa-
cientov. Sú to aj oni sami. Zdru-
žili sa v Spoločnosti Parkinson 
Slovensko.

Prichádza nečakane 
Prvé písomné zmienky o epi-

lepsii sú známe 1000 rokov pred 
n. l. z Babylonu, neskôr 500  
rokov pred n. l. z Indie, neskôr, 
v rokoch 1770 – 221 pred n. l. 
z Číny. Odkedy je známa, spájajú 
sa s ňou nielen mýty  a predsud-
ky, ale aj obavy okolia z pacienta. 
V roku 400 pred n. l. Hippokrates 
jednoznačne odmietol nadpriro-
dzený pôvod choroby a navrhol 
liečbu. I keď v 19. a 20. storočí  
sa zoskupili vedecké poznatky 
o pôvode ochorenia, v niektorých 
štátoch mali epileptici zákonom 
obmedzené niektoré činnosti, 
napríklad v USA – zákaz vstupu 
do reštaurácií, vo Veľkej Britá-
nii  – uzatváranie manželstva. 
Dnes už sa jednoznačne stano-
vuje, že ide o vážne neurologické 
ochorenie ako aj to,  že to nie je 
duševná porucha ani dôsledok 

mentálneho postihnutia. Môže 
postihnúť kohokoľvek, bez ohľa-
du na vek, pohlavie, rasu, inte-
lekt či sociálny status. Záchvat, 
ktorý je príznakom ochorenia, 
si vyžaduje pomoc okolia. Keď 
ju pacientovi nevie poskytnúť, 
jeho život je ohrozený. Okrem 
toho pacientov okolie diskrimi-
nuje, napríklad ich zaradením 
medzi alkoholikov. Diskriminácia 
pre ochorenie je u nás už zaká-
zaná legislatívou. Za ňou však 
ešte stále zaostáva všeobecná 
informovanosť verejnosti, pra-
covníkov zo školských zariade-
ní nevynímajúc. Na portáloch 
www.epiklub.sk, a www.zivotse-
pilepsiou.sk alebo na bezplat-
nej infolinke 0800 800 030 sa 
poskytujú informácie súvisiace 
s ochorením.

Kontrola glaukómu
Oči sú aj ozdobou tváre, ale 

aj komplikovaným zrakovým or-
gánom. Medzi ich najzávažnej-
šie ochorenia patrí glaukóm. Ak 
zostáva neliečený, počas jeho 
priebehu prichádza k vážnym 
a nezvratným zmenám, ktoré 
vyúsťujú do slepoty. Rizikovým 
faktorom glaukómu je vnútrooč-
ný tlak, ktorý nastáva tvorbou 
vnútroočnej tekutiny.  Zvýšené 
hodnoty tlaku natrvalo poško-
dzujú zrakový nerv. Zákernosť 
tohto ochorenia je v tom, že 
človek si nemusí nič uvedomiť, 
až kým nemá poškodených 
viac ako 40 percent zrakového 
nervu. Svetová glaukomická 
asociácia upozorňuje, že s pre-
dlžovaním ľudského veku počet 
glaukomikov na svete zo súčas-

ných 60  do roku 2020 vzrastie 
na 80 miliónov. Vzhľadom na 
to, že začiatočné štádia sa dajú 
podchytiť, každoročne v marci,  
pri príležitosti Svetového týždňa 
glaukómu  oftalmológovia o tom 
informujú verejnosť. Vtedy je 
na niektorých očných klinikách 
možnosť  dať si vyšetriť oči a zá-
roveň získať základné informá-
cie o ochorení. O preventívne 
vyšetrenie však môže požiadať 
každý občan v obvodnej očnej 
ambulancii aj počas roka.  Je to 
bezbolestné vyšetrenie a hradí 
ho poisťovňa.       

Detektor zdravia
Obličky sú párový, životne 

dôležitý orgán, ktorý zabezpeču-
je v organizme viacero funkcií. 
Čistí krv, reguluje vodu a odpa-
dové látky v tele a  ako výkonný 
filter  pomáha udržiavať orga-
nizmus v chemickej rovnováhe. 
Ich nedostatočná funkcia sa 
prejavuje mnohými príznakmi. 
Ich výskyt by mal motivovať k vy-
hľadaniu lekára. Včasným ziste-
ním ochorenia sa dá totiž predísť 
chronickej chorobe obličiek. Na 
svete ňou trpí až 500 miliónov 
ľudí. Ťažké stupne ochorenia – 
nefunkčnosť obličiek – nahrá-
dza dialýza.  Na Slovensku sa 
jej podrobuje viac ako 3 000 pa-
cientov. Príčinou tohto stavu  ne-
musela byť cukrovka, ktorá patrí 
medzi najrizikovejšie faktory pre 
zlyhanie obličiek. Zápalové ocho-
renie obličiek spustí aj  vysoký 
krvný tlak, úraz, pochrípkový 
stav a niekedy aj prechladnutie. 
Záleží, či si v zhone povinností 
človek všimne malé príznaky a či 

sa do šiestich týždňov prekoná 
zápal vyliečiteľný bez následkov. 
Prechod zápalu do chronického 
štádia si mnohí všimnú, až keď 
sa oblička stáva nefunkčnou. 
Dialýza nahrádza nefunkčnú 
obličku, definitívnym riešením je 
jej transplantácia za zdravú od 
darcu. Nefrológovia upozorňujú, 
že preventívnymi vyšetreniami, 
ktoré nie sú bolestivé, sa dá 
predísť komplikáciám. V záujme 
každého by malo byť o ne požia-
dať svojho ošetrujúceho lekára 
pri dosiahnutí určitého veku ale-
bo pri problémoch s močením. 
Včasná liečba je ekonomickejšia 
pre štát a aj pre pacienta.       

Alergická nádcha 
Príchod jari je pre 30 mi-

liónov Európanov, ktorí trpia 
sennou nádchou, predzvesťou 
nepríjemných alergických prí-
znakov. Tie zasahujú nepríjemne 
do života pacienta – ovplyvňujú  
jeho výkon v práci, v škole a aj 
zdravý spánok. Pre eliminovanie 
ich ťažkostí je dôležité pozna-
nie aktuálnej peľovej situácie 
v jednotlivých lokalitách Sloven-
ska, prípadne Európy, teda na 
miestach, kam pacienti cestu-
jú. Úrady regionálneho zdravia 
v spolupráci s Medzinárodným 
UCB inštitútom pre alergiu vy-
tvorili  stránku www.alergia.sk. 
Na nej je aktuálne peľové spra-
vodajstvo, predpoveď vývoja 
peľovej situácie, všeobecné in-
formácie o ochorení, fotogaléria 
rizikových rastlín. Registrovaní 
pacienti majú možnosť klásť 
otázky, ako aj dohovoriť si kon-
zultáciu so svojím lekárom. Táto 
nová platforma aktívnej spolu-
práce odborníkov s pacientmi 
a verejnosťou má prispieť k in-
formovanosti  a zvládaniu  ocho-
renia.  Alergiu nespôsobujú len 
pele, ale aj mnohé faktory z vnú-
torného prostredia. Lekári upo-
zorňujú, že alergická nádcha nie 
je banálny problém a je nevhod-
né sa pokúšať o samoliečbu.  
Od apríla je dostupná stránka 
www.alergickanadcha.sk, ako aj 
bezplatná linka 0800 800 170, 
na ktorej poskytujú odborníci in-
formácie.

Jana MIKLOVIČOVÁ
Foto: Doc. MUDr. Martin 

Hrubiško, PhD. 

Komplikáciám sa dá predísť
Ťažkosti spojené s niektorými chorobami pacienti prekonávajú navzájom
Zo štatistík Svetovej zdravotníckej organizácie k jednotlivým chorobám vyplýva, že na celom svete sa každý rok 
zvyšuje počet osôb so závažnými ochoreniami. Príčinou je veľa faktorov, ale rovnako veľa je aj možností ako sa dá 
vzniku  niektorých ochorení predísť. No keď už choroba príde, je dôležité vedieť ako sa dajú zmierniť jej príznaky. 
To je však možné iba na základe istých vedomostí. O to,  aby ich pacienti získali,  sa snažia lekári prostredníctvom 
kampaní. Tie sa pravidelne organizujú pri príležitosti svetových dní niektorých chorôb. Niektoré z nich majú v kalen-
dári pevné miesto v  marci a v apríli. 

Alergiu spôsobuje aj táto rastlina – ambrózia.
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Od detí pre všetky mamičky a oteckov:
1. Nerozmaznávajte ma. Viem veľmi dobre, že by som nemal 

dostať všetko, čo poviem, že chcem. Len vás skúšam!
2. Neopravujte ma pred ostatnými, ak môžete. Viac si vezmem 

vašu pripomienku k srdcu, keď ju poviete tíško len mne.
3. Nezosmiešňujte ma a nemyslite si, že moje nepatričné sprá-

vanie znamená, že som zlý. Vzbudzuje to vo mne pocit me-
nejcennosti.

4. Nerozčuľujte sa, keď vám poviem, že vás nenávidím. Nie ste 
to vy, koho nenávidím, ale vaša moc nado mnou.

5. Nevenujte pozornosť mojim chorobám. Snažím sa tým upú-
tať vašu pozornosť, ktorú potrebujem.

6. Nekričte na mňa. Keď budete kričať a robiť mi prednášky, 
budem sa brániť a budem robiť hluchého.

7. Nepodplácajte ma a nedávajte mi prenáhlené sľuby. Pamä-
tajte si, že sa cítim veľmi podvedený, ak ich nesplníte.

8. Nebuďte nedôslední. To ma mätie a strácate moju dôveru.
9. Nehovorte, že moje obavy sú hlúpe. Sú skutočné a vy môžete 

spraviť veľa, aby ste ma upokojili, ak sa budete snažiť ma 
pochopiť.

10. Nemyslite si, že ospravedlniť sa mi, je pod vašu dôstojnosť. 
Vaše úprimné ospravedlnenie vo mne vyvolá veľkú náklon-
nosť k vám.

11. Neporovnávajte ma s nikým iným. Som jedinečný. Majte ma 
radi takého, aký som.

12. Nezabudnite, že nemôžem uspieť bez veľkého pochopenia 
a lásky.
To vám však nemusím hovoriť, že? Sami to viete, lebo si to 

pamätáte z čias, keď ste boli takí ako ja!

Môžete mi poradiť aké pomôcky používať pri učení? 
– Predovšetkým je to slovník slovenského jazyka. Ten je naj-

dôležitejšou pomôckou pri učení pre staršie deti. Naučte dieťa 
tento slovník používať. Ak je menšie, tak ho používajte vy a po-
stupne mu ukazujte ako ho používate. Deti sa učia od svojich 
rodičov. Je veľa slov počas štúdia, ktorým nemusia rozumieť a ak 
vedia používať slovník, tak si vedia pomôcť. Zrazu porozumejú 
aj tomu, načo je abeceda, a že sa oplatí ju poznať. Pre menšie 
deti používajte všetko čo máte doma. Papier, ceruzky, farbičky, 
perá na nákresy toho čo sa učia, stavebnice, encyklopédie, plas-
telínu, glóbus. Pri prechádzke prírodou majte hodinu prírodovedy 
a môžete zapojiť aj fyziku, pri nakupovaní majte hodinu matema-
tiky. Pri každej možnej príležitosti dieťaťu spájajte školské učivo 
s praktickým využitím v dennom živote. To deťom veľmi chýba 
a to je to, čo im veľmi pomôže.

Moja dcérka Emka chodí do prvej triedy. Ja som bola na vašej 
prednáške a veľa z vašich rád sa snažím používať pri učení 
s ňou. Pri čítaní si vysvetľujeme veľa slov. V čítanke sme čítali 
a vysvetlili sme si slovo vôkol. Ale na druhý deň si nevedela 
spomenúť na jeho význam. Čo s tým mám robiť? 

– Snažte sa vžiť do roly vašej Emky. Prvýkrát v živote počula 
slovo vôkol. Je to pre ňu úplne cudzie slovo. Predstavte si, že sa 
učíte cudzí jazyk a učíte sa slovíčka, ktoré ste doteraz nepoznali. 
Zapamätali by ste si ich hneď na prvé počutie? Pravdepodobne 
nie. Potrebujete ich opakovať, používať vo vete stále znova a zno-
va, aby ste si ich osvojili. A tak to je aj u detí, aj keď nejde o cudzí 
jazyk. Ide o nové slovo, ktoré potrebuje dostať do svojho slovníka 
a používať ho. Ako dlho to trvá? Je to individuálne a niekedy to 
záleží aj od slova, ako často ho používate v dennom jazyku. Die-
ťa musí hovoriť vety s novým slovom hladko. Hrajte hry na slová 
a vety. Deti to veľmi baví. Čím majú lepšiu slovnú zásobu, tým ľah-
šie sa im učí, učia sa s porozumením a nebifľujú sa.

Bezplatné prednášky
 „Bolo to super! Andrejka sa vždy tešila na doučovanie. Brala 

to ako hru a nie ako učenie. Čítanie ju baví a číta oveľa lepšie. 
Páčil sa jej prístup pani učiteľky, ktorá s ňou dobre komunikovala 
a spolupracovala.“ Pani K. Bezplatné prednášky sa konajú každý 
prvý štvrtok v mesiaci o 17.30 hod. u nás v Študijnom centre 
Basic. 

Zlatica SCHMIDTOVÁ
Študijné centrum Basic

Hra so slovami
Pri každej príležitosti spájajte
učivo s praktickým využitím
Vážení čitatelia našej pravidelnej rubriky 
v Ružinovskom ECHU, na úvod som si pre vás 
pripravila krátke zamyslenie. Azda nám to 
pomôže ku krátkemu pozastaveniu v dnešnej 
rýchlej a rozbehanej dobe a možno si niektoré 
veci uvedomíme, alebo si ich aspoň pripome-
nieme a potvrdíme.
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Byzancia ovplyvnila aj naše dejiny

Objatia mŕtvych otcov

Kto skutočne potrebuje vakcínu?

Kniha Postavy z byzantských 
dejín, ktorej vydania sa dočka-
li po druhýkrát už aj slovenskí 
čitatelia, vyšla po slovensky 
prvýkrát ešte v roku 1942 v pre-
klade archeológa a diplomata 
Štefana Janšáka, ktorý knihu 
výstižne uviedol slovami: „Slo-
vensko má k Byzantsku užšie 
historické vzťahy než ktorákoľ-
vek iná stredoeurópska krajina. 
A predsa sme ich dosiaľ poznali 
iba jednostranne. Priemerný náš 
vzdelanec vedel a vie i dnes, že 
svätí Cyril a Metod pochádzali 
z Byzantska, ale tento ich pô-
vod sa pokladal za akúsi samo-
zrejmosť, tak ako že sa Kristus 
narodil v Betleheme.“ Vieme už 
dnes doceniť význam Byzancie 

a jej úlohu na úsvite formovania 
sa našich národných dejín?

Kniha francúzskeho byzanto-
lóga Charlesa Diehla je výnimoč-
ná svojou nadčasovosťou a číta-
vou formou podania historických 
faktov. Dalo by sa povedať, že 
ide priam o psychologickú esej 
ako sondu do životných osudov 
vybraných byzantských osobnos-
tí. Dobové udalosti a okolnosti 
sú podávané mierne pikantným 
spôsobom, čo je dané aj tým, že 
v centre autorovej pozornosti sú 
najmä vplyvné byzantské ženy. 
Autor predstavuje Byzanciu ako 
mnohotvárnu, živú, pulzujúcu 
spoločnosť, v ktorej sleduje ži-
vot a pohyb hlavných historic-
kých postáv v rámci jednotlivých 
spoločenských vrstiev. Tento 
obraz prekonáva dávnu pred-

stavu o prísne hierarchizovanom 
skostnatenom štáte, ktorý zani-
kol v roku 1454 po dobytí Kon-
štantínopolu výbojnými Turkami, 
čo znamenalo koniec nielen 
jednej slávnej ríše, ale aj celej 
kapitoly európskych dejín. Záni-
kom Byzantskej ríše ako východ-
nej časti už tisíc rokov predtým 
rozdelenej Rímskej ríše sa v Eu-
rópe skončil stredovek a nastala 
doba nového formovania siločiar 
pre budúcnosť celého kontinen-
tu. Táto kniha osvetľuje nielen 
dobové reálie, ale dáva nám aj 
možnosť nahliadnuť hlboko do 
zákulisia politiky, ktorá kedysi 
výrazne ovplyvnila aj našu cestu 
k vlastnej vzdelanosti a kultúre.

(rkh)

Takto sa začína román Bystrí-
ka Šikulu Objatia mŕtvych otcov, 
v ktorom sa hlavná postava, muž 
v strednom veku, túži dostať za 
oceán (domácej všednosti a prie-
mernosti), aby tam hľadal – čo 
vlastne?! To, čo stráca či zatiaľ 
ešte nenašiel nikde okolo seba? 
Potvrdenie si vlastnej identity 
a schopnosti tiež vidieť to, čo už vi-
deli toľkí pred ním? Pohľad do čis-
tého zrkadla, ktoré doma nemá, 
lebo je zanesené prachom sivej 
každodennosti? 

Pozor, nie je to príbeh slo-
venského gastarbaitra, ktorý ide 
riešiť svoje materiálne problé-
my do krajiny neobmedzených 
možností, hoci nejaký ten tvrdo 
zarobený dolár sa tiež zíde. Je to 
príbeh chlapa, ktorý musí hľadať 
východiská do budúcnosti pri 
riešení svojich súčasných prob-

lémov. Amerika tu vystupuje ako 
kulisa, pred ktorou sa pohybuje 
panoptikum postáv, s ktorými hr-
dina musí (ale aj nemusí) koexis-
tovať. Pýta sa komu, kedy a ako 
ublížil, ale aj kto, kedy a ako ublí-
žil jemu. Dejová línia je síce zvia-
zaná „americkou anabázou“, jej 
plánovaním, samotnou cestou, 
pobytom v New Yorku a návra-
tom domov, ale do toho prebles-
kuje množstvo nosných príbe-
hov, ktoré tvoria farebnú fresku. 
Čitateľ sa dozvie veľa o konkrét-
nej dobe a o prostredí, v ktorom 
sa hlavná postava pohybuje, ale 
najmä je to o hrdinovom vníma-
ní svojho okolia i samého seba. 
Vydáva sa na cestu a pýta sa, čo 
mu to prinesie, čo môže nájsť.

Vie, že on Ameriku nezmení, 
ani sa na to nechystá, skôr si 
začína uvedomovať, že tá ces-

ta, či už len samotné snívanie 
o nej, môže zmeniť jeho. Nakoľ-
ko a prečo? Nie preto, že je to 
Amerika, tá je aká je, ale skôr 
preto, že tá cesta je symbolom 
toho, ako mu v živote niečo chý-
ba. Chce to pomenovať, uchopiť, 
a potom by sa s tým vari aj doká-
zal popasovať. Alebo aj nie...

Bystrík Šikula ako autor vie, 
že postave môže dopriať sny, 
ktoré každého z nás mátajú 
svojou neúprosnou výpoveďou 
o veciach definitívnych. Každý 
z nás je niekoho synom či dcé-
rou a tým dieťaťom ostane až do 
svojej smrti, ktorá už celkom za-
staví akékoľvek snívanie. „Otec 
podišiel až ku mne, opakovane 
ma oslovoval po mene a objímal 
ma. Posledný raz ma takto ob-
jal na mojej svadbe v mestečku 
pod Vysokými Tatrami. Existuje 

fotografia, ktorá nás v tom objatí 
zachytáva. Nikdy sa už asi ne-
dozviem, čo mi otec v tej chvíli 
šepkal do ucha. Niečo veselé, 
lebo sa na tej fotografii usmieva. 
Možno keď budem zomierať, si 
spomeniem.“ Sen o mŕtvom ot-
covi jasne hovorí o tom, že vždy 
tu ostáva niečo nedopovedané, 
že nech robíme čokoľvek, smrť 
presekne naše cesty a ten, kto 
nám odišiel, sa môže vracať už 
len v tých našich snoch. Otázne 
je, či sme sa, kým ešte žijeme, 
vždy správali tak, aby tie sny ne-
boli nočnými morami. Aj o tom je 
tento román Bystríka Šikulu, au-
tora žijúceho v Ružinove.

(rkh)

Je zdravotnícke očkovanie 
spásou ľudstva, fatálnym omy-
lom, alebo iba (či najmä) veľ-
kým biznisom? Je vakcinácia 
účinnou ochranou pred choro-
bami, alebo budúcim možným 
nástrojom svetovlády? Takéto 
otázky by chcela nastoliť autor-
ka knihy Vakcína s podtitulom 
Nedovoľ, aby mi ublížili, bývalá 
novinárka Iva Vranská Rojko-
vá. Kontext uvedených otázok 
možno navodzuje nepríjemné 
pocity z ďalších nových konšpi-
račných teórií, ale čitateľ, ktorý 
už má s podobnými, len ťažko 
dokázateľnými mysterióznymi 
tézami svoje skúsenosti, doká-
že selektovať a ostať pri zdra-
vom rozume. Ľúbostný príbeh 
z lekárskeho a farmaceutické-

ho prostredia, doplnený o výber 
rôznorodej publicistiky, možno 
považovať za román, a podľa 
toho si môže každý vybrať, čo 
ho v texte osloví. Fiktívnu sféru 
príbehu dopĺňa faktografický 
materiál zhrnutý v pomerne bo-
hatom poznámkovom aparáte, 
v ktorom sa trpezlivý recipient 
môže čo-to dozvedieť o málo 
známych rizikách vakcinácie. 
Louis Pasteur by mal zrejme 
výhrady k selektívnemu podá-
vaniu rôznorodých faktov o ri-
zikách vakcín, ktoré vytvárajú 
dosť farebnú mozaiku, lenže 
ten slovutný vedec je už dávno 
na pravde Božej. Autorke treba 
uznať, že téma zobrazená v kni-
he prináša prinajmenšom pod-
net na zamyslenie nad praktika-

mi globálnych farmaceutických 
koncernov, ktoré sa nedávno 
tak skvele nabalili a pobavili pri 

panike okolo celosvetového me-
gabiznisu s vakcínami (nielen) 
proti tzv. prasacej chrípke.

Čitateľ sa dostáva do deja 
prostredníctvom príbehu zdra-
votnej sestry Jany, zástupcu 
farmaceutického koncernu 
Petra a svojského psychiat-
ra Usalu Pinka, pričom osudy 
postáv v románe sa prelínajú 
a stretávajú sa nad otázkami 
o etických normách zdravotnej 
starostlivosti. Je nepochyb-
né, že autorka prináša novú  
tému, ktorú občiansky nasto-
lila už ako spoluzakladateľka 
Iniciatívy pre uvedomenie si ri-
zík očkovania, ktorá sídli práve 
v Ružinove.

(rkh)
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Patria k sebe

Ponuka Magio internetu Optik na 6 mesiacov 
zadarmo platí pri súčasnom objednaní služieb 
Magio TV Optik (okrem programu Magio TV 
Optik Start) a Magio internet Optik (okrem 
programu Magio internet Optik 1 a Optik Mini) 
s viazanosťou na 24 mesiacov. Časová platnosť 
ponuky je definovaná platným cenovým 
výmerom spoločnosti Slovak Telekom, a. s.

Magio internetna optike 
na 6 mesiacov zadarmo!

Objednajte si 
Magio TV spolu 

s Magio internetom 

0800 123 456     www.t-com.sk    T-Centrum    

33.32.02_PATRIAKSEBE_RUZIN_ECHO_185x132,5.indd   1 6.5.2010   16:20

„Program Umeniu umením 
je hlavne pre naše deti, aby si 
zvykli hrať na verejnosti a pre-
zentovať sa.  Mnohé z tých men-
ších sú už veľmi šikovné, ale aj 
hanblivé, a tak im takto pomôže-
me prekonať trému,“ povedala 
riaditeľka Základnej umeleckej 
školy na Exnárovej, Anna Miklo-
vičová.  „Ja som naozaj trochu 
hanblivá, bojím sa že sa pomý-
lim, alebo urobím nejakú chybu 
keď budem hrať pred všetkými,“ 
zdôverila sa malá gitaristka Xé-
nia. Zároveň sa však priznala, 
že je veľkou fanúšičkou sloven-
ských superstaristov a raz by 
si tiež rada pomáhala gitarou, 
ako to v hudobnej šou robil naj-
úspešnejší Slovák Miro Šmajda. 
Hra na gitare je u detí stále asi 

najpopulárnejšia. Väčšina ma-
lých umelcov totiž v ruke držala 
španielku. „Rádi si zahráme 
slovenské pesničky, aj ľudové, 
alebo aj také k ohňu,“ podotkli 
chlapci. Malí umelci majú svoje 
hudobné vzory v slovenskom aj 
svetovom šoubiznise, ale i me-
dzi učiteľmi, staršími deťmi, ba 
dokonca športovcami. „Ja by 
som chcel hrať tenis ako Federer 
a hrať na gitare, aby som sa do-
stal do telky,“ povedal Tomáško. 
„Samozrejme, je dobré, že deti 
majú svoje vzory, pretože ich to 
motivuje a o to viac sa snažia. 
Veď koniec-koncov, aj my sme 
ich mávali,“ podotkla riaditeľka 
Miklovičová, ktorá sama patrí 
medzi hudobným umelcov. 

(zt)

Umeniu umením
Je dobré, že deti majú svoje vzory, 
pretože ich to motivuje
V Ružinove je viacero základných umeleckých škôl, 
ktoré vychovávajú mladých umelcov. Mnohé deti na 
nich študujú viacero umeleckých odborov a rozširujú 
svoj potenciál. Jednou z takýchto škôl je aj Základná 
umelecká škola na Exnárovej, ktorá pre svojich žiakov, 
ich rodičov i nezainteresovanú verejnosť pripravila 
v Dome kultúry Ružinov hodinový hudobný program.

Ružinovský podnik 
verejno-prospešných služieb, a.s.

Mlynské luhy 19, 821 05 Bratislava

Ponúkame na odpredaj zastaraný, vyradený

viacúčelový sypač vozoviek
Škoda Š 706 MT SP 25

v cene podľa znaleckého posudku. 

Kontakt: Ing. Bohumír Oplt, 0905 254 151 

Žiadosť na odkúpenie zasielajte na adresu: 
Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s.

Mlynské luhy 19, 821 05 Bratislava

UPRESNENIE

V Ružinovskom ECHU 3 sme na strane 22 uvied-
li v článku Predstavenie S mamou zo SND v Ružinove ne-
správnu informáciu, že režisérom predstavenia bol Juraj 
Fabry. Režisérsku taktovku držal v rukách Roman Polák  
a Juraj Fabry je scénograf, to znamená vytvoril scénu, v ktorej 
prebieha dej inscenácie. Čitateľom aj dotknutým osobám sa 
ospravedlňujeme. 

(red)
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Na vlnách fantázie 2010

26.jún 2010, sobota,
Štrkovecké jazero!

www.navlnachfantazie.sk

live: Zdenka Predná a Kmeťo Band

26.jún 2010, sobota,
Štrkovecké jazero!Štrkovecké jazero!

26.jún 2010, sobota,26.jún 2010, sobota,26.jún 2010, sobota,26.jún 2010, sobota,
Štrkovecké jazero!

Zostroj si plavidlo a vyhraj!

Letné tábory pre deti 
  

Mestská časť Bratislava – Ružinov, tak ako každý rok, aj v tomto roku bude organizovať počas letných prázdnin letný tábor na 
Slovensku pre deti základných škôl zo sociálne slabších rodín, ktoré sú poberateľmi dávky v hmotnej núdzi.

 
Žiadateľ – rodič, alebo zákonný zástupca, môže prihlásiť svoje dieťa na Miestnom úrade, Mierová 21, 827 05 Bratislava – 

Ružinov, na referáte sociálnej politiky č. dverí 10, na prízemí, do 21. 6. 2010.
 
Doklady, ktoré je potrebné predložiť:

– platný občiansky preukaz, s trvalým pobytom na území  Ružinova
– doklad o poberaní dávky v hmotnej núdzi, respektíve mzdy za posledných 12 mesiacov 
– potvrdenie o poberaní prídavkov na deti a o návšteve základnej školy

 
Mestská časť Bratislava – Ružinov tiež prispeje počas letných prázdnin na integračný pobyt rodičom alebo zákonným 

zástupcom zdravotne postihnutých detí, najviac do výšky 332 €, v liečebnom zariadení, ktoré si vyberie rodič.
 
Žiadateľ – rodič, alebo zákonný zástupca, môže požiadať o príspevok na Miestnom úrade, Mierová 21, 827 05 Bratislava – 

Ružinov, na referáte sociálnej politiky č. dverí 10, na prízemí, do 30. 6. 2010.
 
Doklady, ktoré je potrebné predložiť:

– platný občiansky preukaz, s trvalým pobytom na území Ružinova
– platný doklad zdravotne postihnutého dieťaťa so sprievodom (ZŤP-S)
– predfaktúru alebo zálohovú faktúru s tým, že po ukončení pobytu predložíte kópiu konečnej faktúry. Informácie na 02/48284285

Príspevok pre prvákov
 

Ružinovskí prváci, ktorí v školskom roku 2010/2011 nastúpia do prvého ročníka základných škôl, dostanú od mestskej časti 
Bratislava – Ružinov mimoriadny finančný príspevok vo výške 35 € (1 054,50 Sk).

Podmienkou poskytnutia príspevku je trvalý pobyt zákonného zástupcu v mestskej časti Ružinov. Ak je dieťa zapísané do školy v inej 
mestskej časti, je potrebné predložiť Rozhodnutie o prijatí dieťaťa do 1. ročníka v školskom roku 2009/2010. Miestny úrad Ružinov 
bude v priebehu mesiacov júl a august zasielať oznámenia o tomto príspevku zákonným zástupcom detí zapísaných do prvých ročníkov 
ružinovských škôl. Zákonní zástupcovia detí, ktoré nastúpia do prvých ročníkov základných škôl v iných mestských častiach, nech sa 
o finančnom príspevku informujú na referáte sociálnej politiky miestneho úradu v Ružinove, číslo tel.: 48284285. Príspevok sa bude 
vyplácať v pokladnici miestneho úradu Ružinov na Mierovej ul. 21 do konca októbra 2010, na základe oznámenia, ktoré dostanete.
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MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA – RUŽINOV 
A RUŽINOVSKÝ ŠPORTOVÝ KLUB

P R I H L Á Š K A

V LETOVISKU KATORO – APP. SOL POLYNESIA

UMAG  –  C H O R V Á T S K O  2010

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

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

Prihlasujem svoje dieťa do turnusu  č. : ................ od ........................ do................... 2010

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

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

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

Dieťa sa zúčastnilo predchádzajúcich letných pobytov organizovaných RŠK:

(zodpovedajúce zaškrtnúť  x)

¨   Áno           (v roku:    ¨   2007           ¨   2008            ¨   2009

¨   Nie

Plavec:

¨   Áno   ¨   Nie

Čestné prehlásenie: „Podpísaním prihlášky súhlasí zákonný zástupca s tým, aby organizátor 
spracoval  osobné údaje za účelom ponuky služieb v súlade so zákonom č. 428/2002 Z. z. 
O ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.“

Vyhlasujem, že všetky uvedené údaje sú pravdivé.

V Bratislave dňa ......................... 2010                    Podpis zákonného zástupcu:
     
_______________________________________________________________________________

Prevzal (zodpovedný pracovník): poštou ¨

Dňa: osobne ¨

"
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Mestská časť Ružinov v spo-
lupráci s partnerských mestom 
Znojmo a spoločnosťou Greenbi-
ke zorganizovali už 2. ročník cyk-
listickej akcie Ružinov – Znojmo 
Greenbike tour 2010.  Trasa sa 
oproti minulému roku menila len 
minimálne a viedla z Bratislavy 
cez Vysokú pri Morave, Záhor-
skú Ves, Gajary, Moravský Svätý 
Ján, Hohenau, Poysdorf, Hevlín 
až do českého Znojma. „Vyšlo 
nám počasie, účasť ľudí je taká 
istá ako vlani, čiže je to porovna-
teľné s minulým rokom, ale išlo 
sa nám určite ľahšie. Možno to 
bolo tým, že sme poznali cestu 
a boli sme fajn kolektív. Čiže 
všetko prešlo bez problémov, 
jeden defekt na ceste, ale inak 
úplne hladko,“ zhodnotil cyklotú-
ru jeden z organizátorov Ladislav 
Findl. 

Pre dobrú vec
Na čele pelotónu stál opäť 

známy český cyklista so svojím 
netradičným veľkým bicyklom 
Josef „Pepa“ Zimovčák. „Krásne 
počasie sme mali a to rozhodlo, 
preto bola cesta príjemná, ja 
som to absolvoval aj v rámci tré-
ningu. Druhý ročník sme poňali 
takpovediac rýchlejšie a rýchlej-
šie, takže desiaty ročník to už 
bude možno obrovská časovka. 
A hlavne má celá cesta poslúžiť 
dobrej veci, keďže prispievame 
na charitatívny projekt, aj ľudia 
to tak brali. A nálada bola vý-
borná.“ Tohtoročná cyklojazda 
mala totiž aj charitatívny rozmer, 
pretože bolo päť eur z každého 
štartovného venované projektu 

Na vysokom bicykli deťom pre 
život, ktorý bude odštartovaný 
v júni. „Splnilo to dnes aj tú cha-
ritatívnu časť. Ľudia boli z akcie 
nadšení, lebo si nielen zašpor-
tovali, ale zároveň aj prispeli na 
dobrú vec. Nikto nemal absolút-
ne výhrady, že zo štartovného sa 
časť peňazí odvádza na projekt 
deťom v boji proti rakovine. Čiže 
aj to bol taký bonus celej tejto 
jazdy. Inak sa išlo perfektne, 
vyzerá to, že sme už zohratejší, 
aj počasie bolo krásne, príroda 
nádherná, videli sme srnky, za-
jace, ľudia nás povzbudzovali, 
kývali nám, pokrikovali na nás, 
no prosto super,“ tešil sa z vyda-
renej akcie organizátor Miroslav 
Bílik. 

Rovnaká zostava
Trasa cyklotúry sa oproti 

minulému roku odlišovala len 
minimálne. Keďže cyklistická 
cesta na Devíne bola zaplavená, 
pelotón miesto toho absolvo-
val trasu na hlavnej ceste. Trať 
popri Morave, cez Rakúsko do 
Česka mala takmer 170 kilomet-
rov. Priemerná rýchlosť hlavne 
v prvej etape v hlavnom meste 
bola tridsať kilometrov za hodi-
nu. Aj ostatnú časť trasy prešli 
cyklisti vo veľmi dobrom a rých-
lom tempe.  V pelotóne, ktorý 
cyklotour absolvoval, sa však 
nachádzali aj ženy, ktorým tieto 
prejdené kilometre nerobili ab-
solútne žiadne problémy. „Dobrá 
partia, dobrá spoločnosť, dobrý 
sprievod, úplne skvelo sa išlo. 
Nemala som vôbec problémy, 
mala som pocit, že idem z domu 

niekam na nákup, tých 170 ki-
lometrov som prešla v pohode, 
počasie krásne, trasa primera-
ná, naozaj super. Bola som aj 
minulý rok, ale teraz sa mi išlo 
dokonca ešte lepšie ako vlani,“ 
zhodnotila cyklojazdu Ružena.

Minulý rok zaznamenala 
akcia Ružinov – Znojmo Green-
bike tour veľký úspech. Už vte-
dy sa účastníci prvého ročníka 
pýtali na pokračovanie. A tak sa 
akcie tento rok v prevažnej väč-
šine zúčastnili tí istí ľudia, ktorí 
ju úspešne absolvovali aj vlani. 
„Áno bol som, veľmi sa mi pred 
rokom páčilo, preto som to rád 
zopakoval. Tak isto nemôžem po-
vedať nič zlé, všetko bolo super 
zorganizované, dokonca aj poča-
sie vybavené. Na čele bol skvelý 
Pepa, čiže bodaj by bolo takých-
to akcií čo najviac, určite by sme 
to ocenili viacerí a s radosťou sa 
zúčastníme každej takejto špor-
tovej akcie,“ pochválil cyklojazdu 
Peter. 

Tento ročník nemohol v pe-
lotóne chýbať ani ružinovský 
starosta Slavomír Drozd, ktorý 
je známy svojou obľubou práve 
cyklistiky. „Mne sa išlo veľmi 

dobre, dokonca oveľa lepšie ako 
minulý rok, možno to bolo tým, 
že som poznal trasu, vedel som 
ako sú prestávky, čiže som si 
vedel rozvrhnúť aj sily. Zvládal 
som aj to rezkejšie  tempo, ktoré  
hneď od začiatku nasadil Pepa 
Zimovčák. Musím si zaklopať, 
lebo skutočne veľmi dobre to 
celé prešlo. Som rád, že takéto 
športové akcie sú u Ružinovča-
nov obľúbené. A, samozrejme, 

som rád, že sme prispeli aj na 
dobrú vec, aspoň sčasti sme 
pomohli deťom, ktoré to naozaj 
potrebujú.“

V Znojme vítaní
Cyklistický pelotón znova 

smeroval z Ružinova do české-
ho partnerského mesta Znojma.
„Veľmi nás to prekvapilo, lebo 
minulý rok sa nehovorilo o tom, 
že táto akcia bude mať pokračo-
vanie. Ale keď tak nad tým pre-
mýšľam, tak ani ma to vlastne 
neprekvapilo, lebo po minulo-
ročnej návšteve našej vínnej piv-
ničky sa pravdepodobne akcia 
tak zapáčila, že sa vaši cyklisti  
znova rozhodli prísť sem k nám. 
Ružinov tak opäť požiadal o náv-
števu Znojma a my sme to vrelo 
privítali,“ poznamenal s úsme-
vom vicestarosta Znojma Jan 
Blažíček. Tohtoročná charitatív-
na cyklojazda Ružinov – Znojmo 
Greenbike tour s myšlienkou 
podpory detských onkologických 
pacientov sa teda vydarila na 
výbornú. Druhý ročník zároveň 
potvrdil, že takéto cyklistické ak-
cie sú medzi Ružinovčanmi a  aj 
Bratislavčanmi veľmi obľúbené. 

Aj Ružinov – Znojmo Greenbike 
tour chcelo pôvodne absolvovať 
oveľa viac cyklistov. Podmienky 
sú však zatiaľ také, že šesťdesiat 
cyklistov je na takúto akciu prime-
raný počet. Aj keď organizátori sa 
už teraz pohrávajú s myšlienkou, 
že o rok sa pokúsia o rozšírenie 
počtu účastníkov. 

Katarína KOSTKOVÁ
Foto: Anton JANATA

Charitatívna cyklojazda
Cyklistický pelotón smeroval do českého partnerského mesta vína na Morave
Koncom apríla spred miestneho úradu Ružinov odštartovalo šesťdesiat cyklistov, ktorí si to po roku znova namierili 
do partnerského mesta našej mestskej časti Znojma. Tento rok mala cyklotúra aj charitatívny cieľ. Časť peňazí, 
ktoré sa vyzbierali na štartovnom, totiž poputuje na pomoc pre malých onkologických pacientov.

Na ceste...

Starosta Ružinova v cykloodeve pred štartom. Diskutuje s organizátorom Mirom 
Bílilkom alias Pytlíkom. 
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Ružinov – Znojmo Greenbike Tour 2010

Spoločné fotografovanie pred štartom na parkovisku Miestneho úradu 
Ružinov.

Peletón tradične viedol Josef „Pepa“ Zimovčák rýchlosťou do 30 km/hod.

Prestávka na občerstvenie v Čechách. Zľava: starosta Slavomír Drozd, 
Pepa, Pedro s Pytlíkom z predajne Greenbike a organizátor Laco Findl. 

Šťastný príchod do Znojma. Vyše 160 kilometrov nezvládli len dvaja aktéri.

Prejazd Bratislavou rýchlym tempom.

Obed v Moravskom svätom Jáne. V nohách už majú 80 kilometrov. 

V stúpaní, pár kilometrov pred cieľom. 

Cyklista Pedro prišiel až po spoločnom fotografovaní v cieli.
Fotografie: Anton JANATA
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Hokejoví fanúšikovia z Ruži-
nova sa však dočkali. HC Slovan 
Bratislava, ktorý momentálne 
využíva na svoje domáce zápasy 
práve ružinovský štadión, totiž 
postúpil do play-off a do finále. 
Na zimnom štadióne Vladimíra 
Dzurillu sa tak odohrávali tie naj-
lepšie zápasy sezóny. V základnej 
časti našej najvyššej hokejovej 
ligy sa Slovanisti doma v prevaž-
nej väčšine tešili z víťazstva. 
Podobnú šnúru chceli hokejisti 
zopakovať aj v play-off. V štvrťfi-
nále ich čakal Zvolen. Aj keď to 

na ľade nemali Slovanisti vždy 
jednoduché, päťzápasovú sériu 
vyhrali 4:1. Na posledné štvrté 
víťazstvo v tejto sérii bude ruži-
novská Samsung Aréna spomí-
nať ešte dlho. Štyri minúty pred 
koncom riadneho hracieho času 
totiž belasí prehrávali 0:2, no do-
kázali vyrovnať a 19 sekúnd pred 
koncom predĺženia rozhodnúť 
a pokračovať tak v play-off. V se-
mifinále ich čakala Nitra, s ktorou 
si Slovanisti poradili 4:0. 

Vo finále play-off sa HC Slo-
van ako víťaz základnej časti a 

suverén ligy stretol s obhajcom 
titulu z Košíc. Rozhodujúce boli 
prvé dva domáce zápasy, kto-
ré belasí prehrali. HC Košice 
vyhrali celú finálovú sériu 4:2 
a obhájili minuloročný triumf v 
play-off.  Zverenci Antonína Sta-
vjaňu sa tak museli uspokojiť 
so striebrom. V play-off odohral 
Slovan spolu osem domácich 
zápasov. Všetky boli vypredané 
do posledného miesta. Atmo-
sféra na štvrťfinále, semifinále 
či finále bola na ružinovskom 
štadióne skvelá. Fanúšikovia 

povzbudzovali. Tí, čo sa ne-
uspokojili so striebrom dúfajú, 
že o rok sa bude v Ružinove 
oslavovať zlato. Tak sa vyjadril 
aj starosta Ružinova S. Drozd: 
„Ružinov je fanúšik hokeja. 
Sme pyšný, že Slovan to dotia-
hol až do finále. Na budúci rok 
určite zvíťazí. Verím, že ešte na 
našom štadióne.“ Pod vedením 
nového trénera Pavla Hyne-
ka začínajú belasí s prípravou 
na nadchádzajúcu sezónu už  
17. mája. 

(kk)

Ružinovské deti sa rozhodli 
prvý máj osláviť športovo. Na 
korčuliach absolvovali prvomá-
jovú „korčuliádu“. Išlo o akciu, 
ktorá mala prilákať čo najviac 
športovo nadaných detí.  „Deti 
súťažili v troch vekových ka-
tegóriách, do desať rokov, dva-
násť a štrnásť rokov. Pripravili 
sme im trať, na ktorej mohli 
predviesť svoje korčuliarske 
schopnosti,“ objasnila  Erika 
Mikle z SD Nivy.  Úvodného 
ročníka sa za pekného počasia 

zúčastnilo tridsať ružinovských 
detí. Tie boli za svoje športové 
výkony aj patrične odmenené. 
Krásne ceny sa ušli každému 
a to už od desiateho miesta. 
Malých korčuliarov chválil aj 
samotný ružinovský starosta 
Slavomír Drozd. „Samozrejme, 
tie výkony detí boli perfektné. 
Ale čo som bol najviac prekva-
pený, vo všetkých kategóriách 
triumfovali dievčatá. Čakal so, 
že chlapci to budú zvládať lep-
šie, ale tak musia dobiehať. A ja 

gratulujem dievčatám.“Najviac 
cien a najlepšie umiestnenia 
dosiahla Ružinovčanka Zuzka. 
„Ja som netrénovala veľa, len 
včera trošku, ale som rada, že 
som bola najlepšia. Hoci aj os-
tatní boli dobrí, teší ma, že som 
ich všetkých predbehla.“

Kultúrno-športová akcia 
Nivy robia divy sa tak vydari-
la. Deti sa už teraz pýtali, či 
sa o rok stretnú aj na druhom 
ročníku. Verí v to aj Erika Mikle 
z SD Nivy. „Akcia na prvýkrát 

vyšla vynikajúco. Deti boli veľmi 
šikovné, lebo trať bola trošku 
náročnejšia, ale zvládli to per-
fektne. Naozaj verím, že sa uvi-
díme aj o rok.“ Jej slová potvrdil 
aj ružinovský starosta. „Toto bol 
taký úvodný ročník, myslím si, 
že sa to páčilo všetkým, čo sem 
dnes prišli.  Aj ceny boli naozaj 
pekné, tak dúfame, že o rok sa 
stretneme už na druhom roční-
ku prvomájového korčuľovania 
s ešte viacerými deťmi.“

(kk)

„Som rád, že už takýto mladí 
chlapci sa aktívne venujú športu. 
Hrajú dokonca súťaž, čo ich ur-
čite motivuje. Každý rád získava 
body v tabuľke. To, že sme tu a že 
sme im priniesli lopty, je dôkazom 
toho, že Ružinov nepodporuje len 
hokej, ale aj iné športy. Tentokrát 
futbal,“ povedal pre Ružinovské 
ECHO starosta S. Drozd potom 
čo obom tímom odovzdal futba-
lové lopty svetoznámej značky. 
Prekvapení ostali nielen samotní 
hráči, ktorých starosta oslovil po 
zápase, ale aj ich rodičia. Milý 
darček potešil všetkých. 

„Napriek vysokému víťazstvu 
z jesene sme mali pred súperom 
rešpekt. Z hry sme však mali 
viac. Súper sa celý zápas príliš 
do nebezpečných príležitostí ne-
dostával. Naše prvé šance zosta-

li nevyužité. Skóre sme otvorili už  
v 8. minúte. Opäť sme nevyu-
žili viaceré pekné príležitosti.  
V 16. minúte sa však v skrumáži 
pred súperovou bránou zorien-
toval opäť hráč Robko a stanovil 
polčasový výsledok,“ uviedol tré-
ner SDM Domino R. Pavlík.

V bratislavskom Ružinove naj-
novšie trénuje aj futbalový klub 
Inter Bratislava, ktorého mužský 
káder sa v minulom roku spojil 
so Senicou. Tam sa  teraz hrá 
najvyššia liga. Detské tímy ostali 
na ulici. Najnovšie mladí Interisti 
trénujú na futbalovom ihrisku na 
Drieňovej ulici, ktoré patrí spoloč-
nosti STaRZ. „Je fajn, že Inter je 
v Ružinove. Vieme o ich situácii, 
budeme sa im snažiť pomôcť,“ 
dodal na záver starosta.

(kk)

HC Slovan strieborný
Mestská časť Ružinov je fanúšik hokeja
TRÁVNIKY - Aj napriek skvelej sezóne, ktorú hokejisti HC Slovan na ružinovskom ľade zimného štadióna V. Dzurillu odohrali, sa im 
nepodarilo vybojovať titul majstra Slovenska. Osudný pre nich bol minuloročný majster z Košíc.

Nivy robia divy
Najrýchlejšie vo všetkých kategóriách boli dievčatá
NIVY - Oblasť 500 bytov v blízkosti SD Nivy na 1. mája ožila. Malí Ružinovčania si obuli kolieskové korčule a zúčastnili sa prvého 
ročníka akcie Nivy robia divy.

Vo futbalovom derby vyhrala Trnávka
Starosta Ružinova daroval najmenším futbalistom lopty
TRNÁVKA – Futbalový štadión na Trnávke v blízkosti katolíckeho kostola bol koncom mája  miestom derby najmenších futbalistov 
Ružinova. Prípravka SDM Domino z Trnávky si to „rozdala“ s hráčmi FC Ružinov z Nív. Úspešnejší boli domáci. Derby vyhrali 9:2.

Starosta Ružinova rozdával najmenším futbalistom lopty.
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