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Máme na to silu

SLUŠNÉ 
MESTO
Denne sme vystavení 
arogancii a neslušnosti. 
V doprave, vo výstavbe,
v medziľudských vzťahoch. 
Začína to drobnosťami. 
Prasknuté okno, bezohľadná 
jazda, neslušný majiteľ psa...
Zmena začína od nás.
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RUŽINOV – Starosta Ružinova 
Slavomír Drozd sa stretol začiat-
kom októbra s riaditeľmi ruži-
novských základných škôl. Na 
stretnutí diskutovali o priebehu 
výmeny okien na základných 
školách počas letných mesiacov. 

Riaditelia ocenili prístup sta-
rostu a ružinovskej samosprávy. 
Verejné obstarávanie bolo dvoj-
kolové. Na úvod sa skúmali jed-
notlivé ponuky. Druhé kolo bola 
elektronická aukcia, na základe 
ktorej sa vybrala najnižšia cena. 
Členmi výberových komisií boli 
učitelia, poslanci aj rodičia. Ria-
ditelia potvrdili, že takýto prístup 
im vyhovuje. Sú pripravení takto 
zrealizovať aj verejné obstaráva-
nie na zateplenie všetkých zák-

ladných a materských škôl, ktoré 
zatiaľ nie sú zrekonštruované. 
Starosta S. Drozd plánuje miest-
nemu zastupiteľstvu predložiť 
harmonogram a postup prác pri 
zateplení budov za tri milióny 
eur. „Začali sme výmenou okien. 
Chceme tento proces dokončiť 
aj zateplením ostatných škol-
ských objektov,“ dodal S. Drozd.   

(rs)
Foto: Roman SKYBA

RUŽINOV – Na funkciu staros-
tu mestskej časti Bratislava – 
Ružinov kandiduje sedem záu-
jemcov. 

O funkciu 25-členného 
miestneho zastupiteľstva sa 
spolu uchádza 125 kandidátov 
na poslancov. Uverejňujeme zo-
znam mien kandidátov na sta-
rostu: 

1. Slavomír Drozd 
2. Peter Hríb
3. Ladislav Kozmon
4. Valentín Mikuš
5. Jaroslav Nahalka
6. Dušan Pekár
7. Lenka Vargová
Voľby do orgánov samospráv 

obcí sa budú konať 27. novem-
bra 2010.

RUŽINOV – Ružinovská samo-
správa zahájila pilotný projekt 
poskytovania elektronických 
služieb pre občanov.  

Bude to zjednodušenie 
úradnej komunikácie medzi 
občanom a miestnym úra-
dom. Ako prvý segment bude 
fungovať elektronická regis-

trácia záujemcov a možnosť 
prenájmu parkovacieho mies-
ta elektronicky. Tento systém 
Ružinovčanom i úradu ušetrí 
čas i prostriedky. Viac informá-
cií zverejníme v Ružinovskom 
ECHU 11 a na webovej stránke 
www.ruzinov.sk. 

(re)

RUŽINOV – Ružinovskí dôchod-
covia budú môcť aj na jeseň 
využiť zájazd do Viedne len za 
10 eur. Výlet sa bude konať 10. 
novembra 2010 o 7.30 ráno.  

Prihlášky zasielajte na 
referát  sociálnej politiky na 
miestnom úrade, číslo dverí 
10. Pri prihlasovaní je potrebné 
predložiť platný OP –  identifi-
kačnú kartu, (listovacie občian-
ske preukazy sú platné len na 
území SR), európsky preukaz 
zdravotného poistenia, ktorý 
vydáva na požiadanie príslušná 
zdravotná poisťovňa a   potvr-
denie o starobnom dôchodku 
k nahliadnutiu. Rovnako sa 
starosta Slavomír Drozd roz-
hodol aj tento roky vyplatiť ru-

žinovským seniorom vianočný 
príspevok. Presne 30 eurový 
príspevok sa bude týkať tých, 
ktorých dôchodok nepresahuje 
266 eur a manželov, ktorých 
súčet dôchodkov je nižší ako 
465 eur. 

(red)

Riaditelia spokojní s oknami

Sedem kandidátov na starostu

Elektronické služby pre Ružinov

Seniori do Viedne  a vianočné príspevky
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Š t y r i 
roky vo funk-
cii starostu 
R u ž i n o v a 
neboli určite 
jednoduché. 
Prvé kroky 
po nástupe 
do funkcie 
smerovali k potrebným zme-
nám vo fungovaní Ružinova. 
Hlavne štýl politiky. Otvoriť sa 
ľuďom. Komunikovať s nimi, 
riešiť podnety ako sa len dá 
a prijímať kritiku zoči-voči. Ne-
skrývať sa pred Ružinovom  
a Ružinovčanmi. Regulovať vý-
stavbu a tým zachovať zeleň, 
rozšíriť spravodlivý sociálny 
systém pre starších i mladé 
rodiny, investovať do vzdeláva-
nia, bezpečnosti a športu. Ne-
rozdeľovať ľudí podľa politickej 
príslušnosti, ale vnímať ko-
munálnu politiku ako prijíma-
nie riešení na základe odbor-
ných stanovísk a vôle pomôcť 
dobrým riešeniam.

Napriek ťažkej pozícii, 
ktorú som musel obhajovať 
na každom miestnom zastu-
piteľstve, napriek neustálym 
útokom a ustavičnej kritike, 
sme v Ružinove odviedli kus 
dobrej práce. Dnes už všetky 
ružinovské základné a mater-
ské školy majú nové, bezpečné 
okná. Naštartovali sme proces 
ich zatepľovania. Kompletne 
zrekonštruovali ZŠ Nevädzo-
vá a MŠ Piesočná, vymenili 
odovzdávacie stanice tepla  
a kotolne. Vybudovali sme nové 
športoviská na ZŠ Drieňová  
a na Trávnikoch, viaceré detské 
ihriská, vyše 600 parkovacích 
miest, nové cesty na Trnávke 
a v Prievoze. Rekonštruuje sa 
Park Rumančeková. Priprave-
ná je revitalizácia Parku Ružo-
vá dolina z fondov Európskej 
únie, hotové sú architektonické 
návrhy a podklady na revitali-
záciu Parku Andreja Hlinku tiež 
z európskych zdrojov. 

Boli rozhodnutia, za ktoré 
som musel prevziať osobnú 
zodpovednosť. Napríklad za do-
stavbu problematickej trénin-
govej haly zimného štadióna. 
Dnes tam hrá extraligu Slovan 
Bratislava, korčuľujú slovenskí 
reprezentanti v krasokorčuľo-
vaní a prevádzkujeme jedinú 
curlingovú halu na Slovensku. 
Značný časový priestor na 
týchto športoviskách, dotovaný 
mestskou časťou, je vyhradený 
pre mládež. Pri investičných 
zámeroch som vždy žiadal od 
staviteľov nemalé finančné 
prostriedky do verejného záuj-
mu – cesty, ihriská, chodníky, 
podpora kultúry a športu. Stále 
je čo riešiť, stále je čo zlepšo-
vať. Viaceré pozitívne projekty 
parkovania, revitalizácie zele-
ne, podpory športu sú naštar-
tované a je potrebné v nich aj 
ďalej pokračovať.

Slavomír DROZD
starosta Ružinova
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Z pohľadu Policajného zboru 
boli v spomenutom období naj-
významnejšie organizačné zme-
ny. Po zrušení policajného odde-
lenia Slovnaft ostali v mestskej 
časti tri útvary: Ružinov -- západ, 
Ružinov – východ a Trnávka. 
Podľa vyjadrenia predstaviteľa 
Okresného riaditeľstva Policaj-
ného zboru Bratisalava II, zruše-
nie oddelenia Slovnaft umožnilo 
dostať viac policajtov do ulíc  
a posilniť ostatné útvary, pretože 
najmä oddelenie v Trnávke bolo 
personálne poddimenzované. 

Kriminalita klesá
Za prvých šesť mesiacov toh-

to roka došlo na území Ružinova 
v porovnaní s rovnakým obdobím 
minulého roka k zníženiu trestnej 
činnosti (o 105 skutkov), polícia 
aj objasnila viac skutkov (o 49), 
pričom pozitívne je, že v spome-
nutom období nezaznamenali 
ani jeden prípad najzávažnej-
šieho trestného činu – vraždy. 
Naproti tomu stále je pomerne 
veľa prípadov krádeží vlámaním 

do motorových vozidiel a krádeží 
áut. Pokiaľ ide o tzv. uličnú trest-
nú činnosť (páchanú na uliciach 
a verejných priestranstvách), 
dlhodobo najproblémovejšie sú 
parkoviská veľkých obchodných 
centier (Shopping Park Avion, 
Shopping Palace) a parkovisko 
pri ružinovskej nemocnici, ale 
aj ďalšie frekventované miesta. 
Problematické z hľadiska výsky-
tu trestnej činnosti sú aj niekto-
ré ulice, v Trnávke je to napríklad 
Galvaniho či Pestovateľská. Po-
lícia sa zamerala aj na preven-
tívne aktivity, keď kriminalisti 
upozornili niekoľko sto dôchod-
cov v Ružinove na rôznych pod-
vodníkov. 

O nedostatku ľudí sa zmienil 
aj veliteľ Okrskovej stanice Mest-
skej polície Bratislava – Ružinov 
Ivan Lahučký. Argumentoval 
ním v rozprave, keď odpovedal 
na otázky poslancov. Tí sa naj-
viac zaujímali o to, ako by bolo 
možné eliminovať problém bez-
domovcov, ktorí svojím správa-
ním obťažujú občanov, pričom 

osobitne vypuklý je tento jav  
v parku za obchodným stredis-
kom Budúcnosť na Ostredkoch. 
Podľa I. Lahučkého nie je mož-
né, aby ľudia z mestskej polície 
boli všade. Ak aj bezdomovcov  
z určitého miesta vykážu, tí sa 
po odchode mestských policaj-
tov o chvíľu zasa vrátia. 

Ako okrem iného uviedol, 
veľa práce odvádzajú okrskári 
v Trnávke. V správe, ktorú pred-
ložil poslancom, sa okrem iného 
uvádza, že od prvého júna, res-
pektíve od prvého júla boli v Ru-
žinove zriadení ďalší štyria okrs-
kári, a to v okrskoch Mlynské 
Nivy I., Mlynské Nivy II., Štrkovec 
a Ostredky. Správa obsahuje aj 
štatistiky, z ktorých vyplýva, že  
v prvom polroku 2010 bolo  
v Ružinove riešených spolu  
8 713 skutkov. Šlo o skutky proti 
plynulosti a bezpečnosti cestnej 
premávky, verejnému poriad-
ku, na úseku ochrany životné-
ho prostredia a verejnej zelene 
a v súvislosti s ambulantným 
predajom a zaujatím verejného 

priestranstva. Mestskí policajti 
riešili 5 134 priestupkov v blo-
kovom konaní s celkovou sumou 
pokút 114 435 eur. V porovnaní 
s prvým polrokom 2009 riešili  
o 1 838 skutkov viac, uložili  
o 609 pokút viac a vybrali na 
nich o 13 937 eur viac.

Bezdomovci na Ostredkoch
Aj z hľadiska mestskej po-

lície sú problematické určité 
konkrétne lokality. Celkove poli-
cajti riešili rôzne skutky na 245 
uliciach Ružinova. Suverénne 
najviac priestupkov (657) však 
riešili na Trenčianskej ulici, na-
sleduje Ivánska cesta, Páričko-
va ulica a Ružová dolina. Pokiaľ 
ide o priestupky bezdomovcov  
a ťažko prispôsobivých občanov, 
najviac sa vyskytovali na Ostred-
kovej ulici (okolie už spomenu-
tého obchodného strediska Bu-
dúcnosť) a na Pivonkovej ulici. 
Prednesené správy predstavite-
ľov štátnej i mestskej polície ruži-
novskí poslanci vzali na vedomie.

(juh)

Návrh rozpočtu mestskej 
časti Bratislava – Ružinov na 
rok 2010 (spolu s prognózou 
rozpočtu na roky 2011--2012) 
počítal s tým, že rozpočet bude 
vyrovnaný, pričom v roku 2010 
mali byť príjmy a výdavky vo 
výške 29 063 545 eur. Ako sa 
uvádza v dôvodovej správe, 
zohľadňuje platnú legislatívu  
a predpokladané príjmy. Okrem 
iného aj to, že výšku príjmov na 
rok 2010 ovplyvňuje aj zákon  
o Bratislave, ktorý stanovuje 
prerozdelenie dane z príjmov 
fyzických osôb medzi hlavné 
mesto a mestské časti a zvy-
šuje podiel mestských častí  
z 30 na 32 percent. Pre mest-
skú časť Ružinov bol v rámci 
uznesenia mestského zastu-
piteľstva mesta Bratislavy  
o určení percentuálneho podie-
lu mestských častí a určenia 
príspevku malým mestským 
častiam stanovený prídel na 
rok 2010 vo výške 21,19 %. 
Návrh rozpočtu rátal tiež so 
zdrojom príjmu vo výške 10 % 
výnosu predaja nehnuteľného 
majetku hlavného mesta.

Proti hlavne KDH
Práve príjmová časť rozpočtu 

sa stala počas rozpravy predme-
tom námietok najmä poslancov 
za KDH, podľa ktorých sú príj-
my mestskej časti obsiahnuté  
v materiáli „vo vzduchu”, teda sú 
nereálne. Starostovi Slavomíro-
vi Drozdovi (SMER-SD) vyčítali, 
že s poslancami pred predlože-
ním rozpočtu na miestne zastu-
piteľstvo nerokoval. Poslanec  
P. Turlík uviedol, že návrh „stojí 
na hlinených nohách”. Tvrdil, že 
Ružinov nezíska predpokladané 
príjmy. Starosta Ružinova Slavo-
mír Drozd reagoval, že pri zosta-
vovaní rozpočtu sa vychádzalo 
aj zo zmien v rozpočte hlavného 
mesta, ktoré budú prerokovávať 
mestskí poslanci. Zmienil sa tiež 
o tom, že mestu sa nepodarilo 
predať majetok v takom rozsa-
hu, ako predpokladalo. Starosta 
pripomenul, že sa naďalej vedú 
rokovania medzi vládou a Zdru-
žením miest a obcí Slovenska 
o poskytnutí dotácie mestám 
a obciam, ktoré by mali vykryť 
rozpočtové výpadky. Po skon-
čení miestneho zastupiteľstva, 

na ktorom sa predalo viacero 
pozemkov a hodnotných nehnu-
teľností v Ružinove, S. Drozd 
pre Ružinovské ECHO uviedol: 
„Poslanci najskôr verejne kritzo-
vali, že príjmová časť rozpočtu 
na úrovni vyše 550 tisíc eur sa 
nenaplní. O pár minúť neskôr na 
tom istom zastupiteľstve podpo-
rili predaje za vyše 500 tisíc eur. 
Spolu s doterajšími príjmami 
počas roku vo výške 110 tisíc 
eur, sme teda prekročili predpo-
kladané príjmy o vyše 100 tisíc 
eur. O čom to teda rozprávali? 
Zavádzajú a strašia občanov.” 
Niektorí poslanci vyjadrili obavy 
z toho, že rozpočet nie je prija-
tý, pretože zariadenia mestskej 
časti tým trpia. Patrik Guldan 
(nezávislý) konštatoval, že sa 
na poslancov obracajú riadite-
lia škôl, ktorí potrebujú, aby bol 
rozpočet schválený. Poslanci za 
KDH Pavol Šmilňák a Lucia Vir-
síková to odmietli s poukázaním 
na fakt, že zariadenia mestskej 
časti netrpia, pretože dostávajú 
každý mesiac prostriedky vo výš-
ke jednej dvanástiny minuloroč-
ného rozpočtu. 

Záverečné hlasovanie
Záverečné hlasovanie o naj- 

novšej verzii rozpočtu nepre-
kvapilo a opäť ukázalo, aké je 
rozloženie síl v ružinovskom 
miestnom zastupiteľstve. Návrh 
rozpočtu nakoniec podporilo 
iba päť poslancov (SMER-SD, 
ĽS-HZDS, Strana zelených),  
14 hlasovali proti, piati sa zdržali 
hlasovania, ďalší piati nehlaso-
vali. Pre Ružinov to znamená, že 
bude naďalej fungovať v rozpoč-
tovom provizóriu. Pripomeňme, 
že problémy so schvaľovaním 
rozpočtu boli v Ružinove aj v mi-
nulých rokoch, takže s fungova-
ním v rozpočtovom provizóriu má 
už svoje skúsenosti. Toto špeci-
fikum Ružinova je spôsobené 
rozložením politických síl v tunaj-
šom miestnom zastupiteľstve. 
Starosta S. Drozd to považuje za 
spôsob politického boja, ktorý 
do komunálnej politiky nepatrí. 
Hovorca Ružinova Maroš Smolec 
pre denník SME uviedol, že sta-
rosta predloží rozpočet aj na bu-
dúce rokovanie zastupiteľstva.

(juh)
Foto: ms

Štátnych i mestských policajtov je stále málo
Ružinovských poslancov najviac zaujímal problém bezdomovcov
RUŽINOV – O bezpečnostnej situácii v Ružinove a o výsledkoch svojej činnosti v prvom polroku tohto roka referovali  
na zasadaní ružinovského miestneho zastupiteľstva zástupcovia štátnej i mestskej polície. 

Mestská časť stále nemá rozpočet 
Ružinov aj naďalej ostáva v rozpočtovom provizóriu
RUŽINOV – Mestská časť Ružinov zostala bez schváleného rozpočtu na rok 2010 aj po zasadnutí miestneho zastupiteľstva, ktoré 
sa konalo 28. septembra. Pravicoví poslanci z KDH, OK a SDKÚ-DS opäť neschválili návrh rozpočtu, a tak Ružinov naďalej zostáva 
v režime rozpočtového provizória.
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Veľká väčšina organizácií 
zriadených mestskou časťou, 
medzi ktoré patrí Ružinovský do-
mov seniorov na Sklenárovej 10, 
Ružinovský športový klub, Kniž-
nica Ružinov, Domov dôchodcov 
na Pažítkovej 2, ako aj základné 
a materské školy, neevidovala 
v prvom polroku 2010 žiadne 
sťažnosti. Na niektorých zák-
ladných školách evidovali jednu 
až dve sťažnosti, z ktorých časť 
bola neopodstatnená. 

Správu o činnosti za prvý 
polrok 2010 redložil ružinovský 
miestny kontrolór. Okrem toho 

sa útvar zaoberal sťažnosťami 
občanov. Z informácie vyplynu-
lo, že útvar miesteho kontrolóra 
v sledovanom období zaevido-
val spolu 51 sťažností občanov, 
z toho jedna bola anonymná. 
Jedna sťažnosť sa týkala sta-
vebnej firmy, ktorá nedodržiava 
všeobecne záväzné nariadenie 
mestskej časti Ružinov upra-
vujúce protihlukové opatrenia 
pri stavebných prácach a čin-
nostiach. Anonymná sťažnosť 
sa týkala majiteľov psov, ktorí 
nechajú psov voľne pobehovať  
a znečisťovať verejné priestran-

tvo (konkrétne šlo o park na 
Ostredkoch). Ďalšie sťažnosti sa 
týkali nedodržiavania prevádz-
kového času a rušenia nočného 
pokoja v pohostinských zaria-
deniach po 22. hodine. Útvar 
miestneho kontrolóra riešil aj 
sťažnosti, ktoré súviseli s úmy-
selným narúšaním občianskeho 
spolunažívania, ale napríklad aj 
parkovaním áut. 

Novinkou pri vybavovaní 
sťažností je, že od 6. júla toh-
to roka boli prijaté zásady po-
stupu pri podávaní, prijímaní, 
evidovaní, prešetrovaní a pí-

somnom oznamovaní výsledku 
prešetrenia sťažností alebo 
prekontrolovania vybavenia 
sťažností občanov a organizácií 
v podmienkach miestnej časti 
Bratislava – Ružinov. Dôležitou 
zmenou oproti predchádzajú-
cim zásadám je vybavenie sťaž-
ností podaných faxom alebo  
e-mailom s podmienkou, že ich 
pisateľ príde na miestny úrad 
Ružinov potvrdiť podpisom  
v stanovenej lehote. Novinkou 
je tiež nevybavovanie anonym-
ných sťažností.

(juh)

V súčasnosti patrí táto 
škola medzi najkvalitnejšie 
školské zariadenia Ružinova. 
Napriek tomu poslanci akoby 
hľadali dôvod na kritiku aj tej-
to investície. Správu predložil 
miestny kontrolór Rastislav 
Harman. Predmetom zmlu-
vy, ktorú uzavrel riaditeľ školy  
s úspešným uchádzačom výbero-
vého konania, ktorým bola firma 
SUDIAL, je zateplenie objektov  
a oprava strechy hlavnej budovy 
školy. Cena diela vrátane DPH 
bola 390 974,50 eura. V správe 
sa okrem iného konštatuje, že 
telocvičňu bolo nutné zatepliť  

s použitím hrúbky 20, resp. 40 
milimetrov, namiesto pôvodne 
zamýšľanej hrúbky 60 milimet-
rov. Spôsobilo to zakrivenie čas-
ti steny telocvične. Parapetné 
plechy by sa museli v prípade, 
ak by sa mala dodržať hrúbka 
60 milimetrov, kompletne vy-
meniť. Dodatočne obstaráva-
teľ zaslal objednávku v sume  
12 200 eur na práce nad rámec 
dohodnutý v zmluve. Šlo o vý-
menu ventilačných hlavíc kana-
lizačných stúpačiek, klampiar-
ske práce, demontáž a spätnú 
montáž bleskozvodu a ďalšie 
činnosti. „Celkovo možno kon-

štatovať, že realizovaná zmena 
hrúbky zateplenia bola dopredu 
realizátorom konzultovaná so 
stavebným dozorom investora 
a následne premietnutá v cene, 
ktorá sa potom faktúrovala.  
V súčasnosti sú faktúry po vyko-
naní predbežnej finančnej kon-
troly dané na úhradu,” píše sa 
v správe.

Aj k tomuto bodu rokovania 
miestneho zastupiteľstva sa 
rozprúdila čulá rozprava. Kri-
tický postoj poslancov našiel 
svoj odraz v hlasovaní o prijatí 
uznesenia, ktorým mali správu 
vziať na vedomie – uznesenie 

neschválili, pričom za jeho prija-
tie hlasovali iba štyria poslanci. 

Vedenie školy samozrej-
me verejne deklarovalo úplnú 
spokojnosť s priebehom re-
konštrukčných prác. „Škola je 
kompletne zrekonštruovaná. 
Začína šetriť nemalé prostried-
ky za energie, ktoré ostanú  
v školskom systéme a budú 
sa investovať do skvalitnenia 
vzdelávacieho procesu, opráv 
vnútroných zariadení školy, toa-
liet, nákupu školských pomôcok  
a podobne,”  uviedol hovorca  
M. Smolec.  

(juh)

Ružinov si na to vzal úver 
vo výške 3 milióny eur. Verejné 
obstarávanie a elektronické 
aukcie ušetrili 240 tisíc eur.  
Správa, ktorú predložil miest-
ny kontrolór Rastislav Harman, 
podrobne monitoruje priebeh 
verejného obstarávania pri 
revitalizácii základných a ma-
terských škôl od vyhlásenia  
o verejnom obstarávaní až po 
potvrdenie o odoslaní informá-
cie Úradu pre verejné obstará-
vanie o uzavretí zmluvy. 

Ako sa uvádza v správe, 
verejné obstarávanie sa týkalo 
materských škôl na Stálicovej 
2, Pivonkovej 9, Piesočnej 2, 

Prešovskej 28, Bancíkovej 2, 
Šťastnej 26, Miletičovej 37, 
Velehradskej 24 a Medzilabo-
reckej 24. Okrem toho sa týkalo 
základných škôl na Borodáčovej 
2, Drieňovej 10, Medzilaborec-
kej 11, Ostredkovej 14 a v Ru-
žovej doline 29. „Celkovo mož-
no konštatovať rôznu úroveň  
a kompletnosť domumentácie 
verejného obstarávania u jed-
notlivých verejných obstaráva-
teľov (základných škôl) nadvä-
zujúc na predložené ponuky na 
prácu zriadených komisií,” kon-
štatuje sa v správe. „Napriek 
týmto skutočnostiam predlože-
ná dokumentácia s ponukami 

uchádzačov je v súlade s prís-
lušnými ustanoveniami zákona 
o verejnom obstarávaní.”

Rozprava ukázala, že aj vý-
mena okien v školských objek-
toch je témou, na ktorú majú 
poslanci rôzne názory. Poslan-
kyňa Lucia Virsíková (KDH) 
sa pozastavila nad rôznosťou 
dokumentácie, spomenutou  
v správe. Starosta Ružinova 
Slavomír Drozd (SMER-SD) vy-
jadril nad priebehom celej akcie 
spokojnosť „Muselo sa vykonať 
veľké množstvo práce,” vyhlá-
sil. „Ja som veľmi spokojný, že 
sa táto práca stihla. Bol pritom 
určitý časový posun, ale  urobi-

lo sa toľko práce ako doteraz 
nikdy.” Peter Turlík (KDH) sa 
zaujímal, prečo bola oslovená 
externá firma, keď na miestnom 
úrade sú ľudia s certifikátmi 
na verejné obstarávanie. Peter 
Hrapko (SMER-SD) hodnotil vý-
menu okien pozitívne. Eva Gul-
danová (KDH) v reakcii na slová 
starostu o enormne veľkom ob-
jeme práce uviedla, že ju urobili 
školy a škôlky. 

Uznesenie, podľa ktorého 
mali poslanci vziať na vedomie 
správu o priebehu verejného 
obstarávania, nakoniec v hlaso-
vaní neprijali.  

(juh)

Na programe boli sťažnosti
Podnety od občanov už  faxom a e-mailom
RUŽINOV – Poslanci miestneho zastupiteľstva sa zaoberali aj informáciou o vybavovaní sťažností za prvý polrok 2010 v jednotlivých 
organizáciách zriadených miestnym zastupiteľstvom. 

Riešili opravu školy na Nevädzovej
Poslanci sa zaujímali o rekonštrukciu školy
RUŽINOV – Poslanci ružinovského miestneho zastupiteľstva sa zaoberali aj správou o výsledku kontroly dokladov a stavebných 
druhov pri zateplení Základnej školy na Nevädzovej ulici, ktorá bola kompletne zrekonštruovaná v priebehu rokov 2009 a 2010.

Obnova ružinovských škôl pod drobnohľadom
Poslanci oceňujú výmenu okien, postup pri nej nie
RUŽINOV – Správu o priebehu verejného obstarávania pri revitalizácii ružinovských základných a materských škôl, ktorá spočíva  
v prvej fáze vo výmene okien, prerokovali poslanci ružinovského miestneho zastupiteľstva. Výmena okien stála ružinovskú samo-
správu 2 760 000 eur. 
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V septembri sa na miest-
nom úrade zišlo vyše 60 oby-
vateľov z Ostredkov. Dôvodom 
bola plánovaná výstavba roz-
siahleho obytného objektu pri 
Trnavskej ceste od Mesačnej až 
po križovatku M. Hella. Hneď na 
úvod starosta Ružinova Slavo-
mír Drozd prítomných ubezpe-
čil, že mestská časť s výstavbou 
nesúhlasí. „Podpísal som jed-
noznačne odmietavé stanovis-
ko k danému projektu z hľadis-
ka územného plánu, dosahov 
na životné prostredie aj dopra-
vu. Aj magistrát sa zachoval 
rovnako. Nateraz sa na Ostred-
koch stavať nebude,“ povedal 
starosta S. Drozd. Občania mali 

skutočne dobré informácie.  
Ich zástupkyňa verejne infor-
movala, že investor stiahol svoj  
projekt i z procesu posudzo-
vania vplyvov na životné pro-
stredie. Toto neskôr potvrdil  
aj zástupca investora, spoloč-
nosti Riston, pre Televíziu Ru-
žinov. Dôvodov na zastavenie 
investície bolo viacero: výstavba 
by enormne zasiahla do verej-
ného parku, obmedzila počet 
verejných parkovacích miest 
a zhoršila už aj tak kolabujúcu 
dynamickú dopravu na križovat-
ke ulíc Trnavská a M. Hella. 

(rr)
Foto: Gabriel MANCUŠKA

Urbanistická štúdia bola 
vypracovaná a prerokovaná už 
v roku 2008 a v roku 2009 bola 
dvakrát predložená na odsúhla-
senie do ružinovského miestne-
ho zastupiteľstva. Na tretíkrát 
ju poslanci odsúhlasili s malými 
zmenami. Vypracovanie štúdie 
financujú vlastníci pozemkov 
v riešenom území, ktorých za-
strešuje investor Europolis Har-
bour City, s.r.o. Cieľom štúdie 
je overenie zmeny využitia býva-
lých výrobno-skladových areálov 
v prospech funkcií občianskej 
vybavenosti celomestského  
a nadmestského významu a bý-
vania i návrh koncepcie nového 
urbanistického a architektonic-
kého riešenia. Okrem obvyklého 
účelu má slúžiť aj ako podklad 
na zmeny a doplnky územného 
plánu Bratislavy.

Odsúhlasenie uvítajú najmä 
noví vlastníci pozemkov smerom 
na západ od Baumaxu na Mlyn-
ských Nivách. Na dva zámery 
sa už realizuje posudzovanie  
z hľadiska vplyvov na životné 
prostredie (EIA). Investícia Har-
bour City zaberá stredný, naj-
väčší urbanistický sektor v tom-
to páse. Je tam osem objektov, 
v ktorých  budú administratívne 
priestory, hotel, obchod, stra-
vovanie, fitnes, jasle, materská 
škola a objekty statickej dopra-
vy. Druhou je Rezidence Mlynské 

Nivy, kde sú navrhnuté tri vežia-
ky s výškou 32 nadzemných 
podlaží. Na prvom a druhom 
podlaží majú byť priestory na 
vybavenosť a služby, od tretieho 
vyššie sú byty. Ministerstvo ži-
votného prostredia SR stanovilo 
pre oba zámery povinnosť vypra-
covať správu o hodnotení vply-
vov na životné prostredie, ktorá 
bude obsahovať viacero štúdií 
– hlukovú, rozptylovú, dendrolo-
gickú, dopravnú, svetlotechnický 
posudok a iné.

 Potom by mal nasledovať 
proces zmien v územnom pláne 
Bratislavy a následne územné 
konania. Príprava výstavby sa 
zdržala zdĺhavým odsúhlaso-

vaním v Ružinove, a teraz hrozí 
ďalšie zdržanie pre zmeny a do-
plnky. Aj keď sa navrhované 
zmeny na Mlynských Nivách do-
stanú do tretieho balíka zmien 
a doplnkov, môže to trvať jeden 
– dva roky, kým sa tieto zámery 
dostanú do súladu s územným 
plánom. Nová garnitúra na ma-
gistráte musí začiatkom roka 
schváliť druhý balík zmien a do-
plnkov a potom sa začnú práce 
na treťom.

„Konečne sa táto urbanistic-
ká štúdia schválila. Práca, ktorú 
sme vykonali spolu s urbanistami, 
pripravila priestor pre rozvoj Ruži-
nova tam, kde ho chceme vidieť. 
Týmto krokom smerujeme záujem 

developerov z ružinovských sídlisk 
do bývalých priemyselných zón. 
Vzniknú tam nové priestory pre 
služby, zamestnanie, bývanie, 
vzdelávanie, parky a šport,“ uvie-
dol na margo schválenia starosta  
S. Drozd.

Zámer Harbour City má už 
pripravenú dokumentáciu pre 
územné konanie prvej etapy, 
ktorou je dopravná a technická 
infraštruktúra. Spolu s ostatný-
mi investormi však budú mu-
sieť prehodnotiť aj ekonomickú 
stránku svojich investícií z po-
hľadu vývoja a dosahov hospo-
dárskej krízy.

(ap)
Vizualizácia: Ružinovské ECHO

Výstavba na Ostredkoch zažehnaná
Na verejné zhromaždenie občanov prišlo vyše 60 Ružinovčanov
OSTREDKY – Zastavená výstavba obytného komplexu na Ostredkoch pri Trnavskej ulici je jasným dôkazom, ako 
dokážu občania aktívne zabrániť developerským aktivitám. Samozrejme, zareagovať musia včas – teda ešte pred 
začatím územného konania.  Ak je legitímny dôvod na nepovolenie výstavby, ružinovská samospráva tak urobí. 

UŠ Mlynské Nivy – západ je odsúhlasená
Nasmerovať veľké projekty do bývalých priemyselných zón
MLYNSKÉ NIVY – Na zasadnutí miestneho zastupiteľstva v Ružinove odsúhlasili Urbanistickú štúdiu Mlynské  
Nivy –západ s malou úpravou navrhovanej regulácie. 

Problematické parkovisko pri ulici M. Hella, na ktorom plánoval investor 
postaviť obytný dom.



7

A
K

T
U

A
L

IT
Y

Obyvatelia danej zóny sú 
skutočne všímaví. Pán Ján M. 
z Trávnikov nám poslal do re-
dakcie list, v ktorom hodnotí re-
vitalizáciu celého parku. Podľa 
neho práce postupujú pomaly. 
Vyzval, aby sa v parku v jeseni 
vysadili nové stromy. „Túto jeseň 
by sa v parku mohli vysadiť nové 
stromy, lebo práve tie – ako vie-
te – viac prospievajú lepšiemu 
zdraviu obyvateľstva ako iné ná-
kladné artefakty,“ napísal v liste 
Ružinovčan. 

Odpočet prác
„Samozrejme, názor obča-

na budeme realizátorovi stavby 
tlmočiť,“ uviedol pre Ružinovské 
ECHO hovorca Ružinova Maroš 
SMOLEC. Podľa získaných infor-
mácií sa k  dnešnému dňu zreali-
zovali tieto práce: Osadenie mreží 
a oprava zábradlia na schodisku 

z parku na Nevädzovú ulicu, ošet-
renie existujúcich stromov, rea-
lizácia novej spevnenej plochy 
v západnej časti, realizácia novej 
spevnenej plochy medzi oddycho-
vou zeleňou v parku a športovými 
plochami, príprava na realizáciu 
novej plochy okolo hracích ihrísk 
a detského ihriska a oprava oplo-
tenia športových ihrísk. 

Do ukončenia prác sa ešte 
vykoná oprava asfaltového pod-
kladu hracích ihrísk a následné 
uloženie špeciálnej povrchovej 
vrstvy, realizácia plochy pre 
petangue a pochodzné plochy 
okolo ihrísk, osadenie nových 
prvkov a realizácia detského ih-
riska, vytvorenie nových lavičiek 
na betónových múrikoch, oprava 
a ošetrenie chodníkov a ostat-
ných spevnených plôch v parku 
vrátane schodiska smerom na 
Nevädzovú ulicu, vybudovanie 

nových chodníkov v niektorých 
častiach, vytvorenie exteriérovej 
šachovej plochy, ošetrenie mú-
rov v parku, ošetrenie existujú-

cej sochy – totemu a ošetrenie 
trávnatých plôch. 

(re)
Foto: redakcia

Rekonštrukcia parku pokračuje.

Práce v parku v plnom prúde
Vybuduje sa aj ďalšie nové detské ihrisko 
TRÁVNIKY – Park na Rumančekovej ulici na Trávnikoch mení svoju tvár. Kompletnú revitalizáciu a rekonštrukciu 
do výšky takmer 700-tisíc eur hradí súkromný investor. Práce začali v priebehu augusta. Koncom októbra by mohli 
byť hotové. Na záver sa vybuduje nové detské ihrisko a športové plochy. 

Pôvodne mal investor záu-
jem na tomto prízemnom ob-
jekte vybudovať 12-poschodo-
vý obytný dom v rovnakej výške 
ako je susediaci vežiak na 
Sabinovskej ulici. Investor pri-
sľúbil ako vyvolanú investíciu 
rekonštrukciu detského ihriska 
na Haburskej ulici a revitalizá-
ciu parku v priľahlom vnútro- 
bloku. 

Občania proti
Obyvatelia okolitých ulíc spí-

sali proti výstavbe vežiaka pe-
tíciu. Ružinovská samospráva 
na čele so starostom S. Droz-
dom požiadala investora o pre-
hodnotenie svojho zámeru. Po 
dvoch rokoch prišiel s novým 
návrhom. Vybudovať chce zaria-
denie určené pre pobyt starších 

občanov na dôchodku, ktoré 
bude mať 5-poschodí, pritom 
posledné bude mierne ustú-
pené. „Rozhodnutie výrazne  
znížiť poschodia a zmeniť účel 
stavby bolo výsledkom komuni-
kácie s ružinovským starostom. 
Chceme čo najviac vyjsť obyva-
teľom okolitých ulíc v ústrety,“ 
povedala pre Ružinovské ECHO 
zástupkyňa investora J. Ježo-
vá. Investor požiadal o územné  
konanie. Definitívne rozhodnu-
tie zatiaľ nepadlo. Stavebné 
konanie sa v tejto súvislosti ne-
začalo. 

Dali námietky
Obyvateľom Tokajíckej ulice 

sa však nepáči ani tento „zní-
žený“ variant. Na stavebný úrad 
doručili v rámci územného kona-
nia námietky, ktoré úrad preskú-
ma. Uvidíme, ako stavebný úrad 
napokon rozhodne. Otázkou 
ostáva aj sľúbená investícia do 
detského ihriska. Na ilustráciu 
uverejňujeme grafický vizuál 
pôvodného 12-poschodového 
zámeru a návrh penziónu pre 
seniorov. 

(rk)
Vizualizácia: Conner d.i., s.r.o.

Pôvodný zámer.

Znížený variant so zmenou účelu stavby.

Na Štrkovci sa opäť diskutuje o výstavbe
Pôvodný zámer investor znížil o sedem poschodí
ŠTRKOVEC – Bývalé potraviny Rema na Tokajíckej ulici oproti sídlu Bratislavského samosprávneho kraja sa 
pravdepodobne zmenia na penzión pre seniorov. Investičný zámer 5-poschodovej budovy prezentoval vlastník 
pozemku a investor stavby, spoločnosť Conner d.i., s.r.o. 



8

A
K

T
U

A
L

IT
Y

Jej cieľom je vyzvať na za-
myslenie hneď nad niekoľkými 
„neduhmi“ každodenného živo-
ta, ktoré ohrozujú vaše zdravie. 
Vychádzajúc z odporúčaní prvých 
štyroch bodov Európskeho kóde-
xu proti rakovine chce kampaň 
upozorniť širokú cieľovú skupinu 
na primárnu prevenciu. Jedno-
duché, ľahko spoznateľné pred-
mety denného používania s „pro-
vokatívnym“ nadsadením ukážu 
riziká, spojené s ich používaním. 

Stretnutia s lekármi
Predzvesťou aktivít v rámci 

tohtoročného Týždňa proti rako-
vine - 18. až 22. októbra -   bude 
stretnutie „za okrúhlym stolom“, 
ktorého sa zúčastnia odborníci 
z radov lekárov, zástupcov poli-
tickej reprezentácie a pacientov. 
Obdobné podujatia už prebehli 
v Londýne a Ríme. Ďalšou pra-
videlnou aktivitou, tentokrát za-

členenou do programu v rámci 
„týždňa“, ktorú Liga organizuje 
v súvislosti s projektom Onkolo-
gická výchova na školách, bude 

trojdňový workshop pre asi 120 
študentov a pedagógov z celého 
Slovenska. Od 15. do 17. ok-
tóbra budú diskutovať s vybraný-

mi odborníkmi na témy súvisiace 
s fajčením, stravou, pohybom, 
starostlivosťou o kožu a na ďal-
šie aktuálne témy súvisiace 
s prevenciou.

Tradičné podujatie
V závere Týždňa proti rako-

vine, v piatok 22. októbra, sa už 
po 12. raz uskutoční Deň jabĺk. 
Už tradične stretnete v hlavnom 
meste i vo veľkých mestách na 
Slovensku dobrovoľníkov Ligy pro-
ti rakovine. V Bratislave vám od 
15.00 hodiny zdravé jabĺčko po-
núknu dobrovoľníci ligy v centre 
hlavného mesta na Kamennom 
námestí, v OC Avion, OC Polus 
City Center, pred Tescom v Petr-
žalke či v ružinovkom obhcodnom 
centre Eurovea. Možno práve oby-
čajné jablko vás inšpiruje k zdrav-
šiemu životnému štýlu...

(red)
Foto: Liga proti rakovine

„Som nesmierne šťastná, 
že naša škola získa takúto in-
vestíciu. Na dvore budeme mať 
športovisko. Je to priam neu-
veriteľné,“ neskrývala radosť 
riaditeľka základnej školy Jana 
Hodulová. Stavebný úrad už vy-
dal ohlášku na drobnú stavbu, 

ktorou bude práve nové športo-
visko. 

Futbal, tenis...
Projekt predpokladá výstav-

bu multifunkčného športového 
areálu. „Bude v ňom futbalové 
ihrisko, tenisový kurt a bežecký 

ovál okolo. Je to ďalší konkrétny 
výsledok našej politiky podpory 
športu v Ružinove,“ spresnil sta-
rosta Ružinova Slavomír Drozd. 
Investíciu však podľa slov riadi-
teľky školy musia schváliť ešte 
poslanci miestneho zastupiteľ-
stva. „Investíciu musia podpo-
riť aj poslanci. Všetko stojí na 
peniazoch, o ktorých rozhoduje 
miestne zastupiteľstvo. Ak finan-
covanie schvália, chcem začať 
ihrisko budovať obratom. Staveb-
né práce sa môžu realizovať aj 
počas prevádzky školy,“ dodala 
riaditeľka. 

Školy získali
Počas uplynulých štyroch ro-

kov sa investovalo do školských 
zariadení vyše štyroch miliónov 
eur. Z toho tri milióny si vyžia-
dala výmena všetkých okien 
na piatich základných školách  
a 29 objektoch materských škôl. 
Takéto investície ružinovské škol-
stvo nezaznamenalo od roku 
1998. „Riaditeľka ZŠ Medzilabo-
recká mi tlmočila názory rodičov 

detí z jej školy. Hovoria, že keď sa 
už na škole vymenili okná, škola 
sa určite nezruší. Práve naopak. 
Teraz ju chceme zatepliť a za-
čneme telocvičňou, ktorú sme 
opravili,“ dodal na záver starosta  
S. Drozd. Aktuálna je téma zatep-
lenia všetkých základných a ma-
terských škôl za tri milióny eur. 

(rs)
Foto: redakcia

Týždeň proti rakovine
Jabĺčko môžete dostať aj v ružinovskom obchodnom centre Eurovea
EUROVEA - Charitatívna spoločnosť Liga proti rakovine v rámci informačných a preventívnych kampaní pravidelne 
pripomína verejnosti potrebu starostlivosti o vlastné zdravie a vyzýva na osvojenie si zdravého životného štýlu. V snahe 
upozorniť na čo najväčšie množstvo rizikových faktorov, vyberá každý rok konkrétnu tému tradičného októbrového 
Týždňa proti rakovine. 

Postaví sa ďalšie športovisko v škole
Miliónové investície do školských zariadení budú pokračovať
RUŽOVÁ DOLINA – Po vybudovaní multifunkčného športového ihriska v areáli ZŠ Drieňová a kompletnej rekonštrukcii 
športového areálu Ružinovského športového klubu na Pivonkovej ulici, bude mať aj ZŠ Ružová dolina nové športovisko. 
Postaví sa na zanedbanom a zničenom školskom dvore za približne 300-tisíc eur. 

Dobrovoľníci Ligy proti rakovine budú opäť ponúkať jabĺčka.

Zničený dvor.

Projekt nového športoviska.
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Ako vznikla myšlienka založe-
nia Slovenskej komory učiteľov 
na Slovensku? Kto stál pri jej 
zrode? 

– Zrod idey založiť stavovskú 
organizáciu treba hľadať už dáv-
nejšie, určite ju mnohí nosili vo 
svojej mysli, v pokusoch o vytvo-
renie, konkrétne tá jej dnešná 
podoba však bola podmienená 
mojím osobným odhodlaním 
a vnútornou zapálenosťou nie-
ktorých učiteľov. Sčasti ju ovplyv-
nila aj Petícia učiteľov a ich 
sympatizantov za prepracovanie 
systému kariérneho rastu peda-
gogických zamestnancov, ktorú 
podpísalo 20 481 ľudí. Mnohí 
z nich hovorili o absencii stavov-
skej organizácie. Jednoznačne 
sa v tejto situácii ukázala nevy-
hnutnosť vytvorenia platformy, 
založenej na jednotnosti  a nut-
nosti akceptácie združenia učite-
ľov i MŠ SR. Ďalším momentom 
v jej existencii je dobrý úmysel 
vytvoriť stavovský pilier pre učite-
ľov, ktorý bude chrániť ich práva 
a obhajovať významnosť učiteľ-
skej profesie, ktorá je dlhodobo 
podhodnotená a mnohokrát zne-
važovaná. Mnohí učitelia a sym-
patizanti  vítajú vznik Slovenskej 
komory učiteľov ako zjednocu-
júcej organizácie,  uplatňujúcej 
oprávnené záujmy svojich čle-
nov pri tvorbe školskej politiky. Aj  
v zákone 317/2009 Z.z. o peda-
gogických zamestnancoch a od-
borných zamestnancoch  sú spo-
mínané profesijné organizácie, 
takže vznik stavovskej organi-
zácie je i naplnením citovaného 
zákona. 
Kedy a kde sa konala schvaľu-
júca konferencia?  Mala ,,širo-
ká učiteľská obec“ možnosť 
zúčastniť sa na nej? 

– Vznik Slovenskej komo-
ry učiteľov (oficiálna skratka 
SKU) sa riadi zmyslom záko-
na  83/1990 Zb. z. o združo-
vaní občanov , stanovy komory 
boli registrované 14. 7. 2010, 
v súčasnosti  dotvárame orgány 
združenia a členskú základňu. 
Pri zrode stáli súčasní členovia 
združenia a mnohí facebooko-
ví sympatizanti. Ustanovujúca 
schôdza sa konala v Bratislave 
za prítomnosti všetkých výkon-
ných riaditeľov a členov cen-
trálnej kancelárie. Valné zhro-
maždenie pre širokú učiteľskú 
obec pripravujeme na december 

2010, pretože SKU bude spolu-
organizátorom medzinárodnej 
konferencie v Bratislave Podpo-
ra a ochrana zdravia učiteľov, 
na ktorej mnohí učitelia môžu 
aktívne vystúpiť so svojimi prí-
spevkami.   
Aké hlavné ciele si stanovila 
Slovenská komora učiteľov?  

– Ciele SKU sú širšie konci-
pované, zahŕňajú rôzne činnosti 
a aktivity, ale naším hlavným 
cieľom je obhajovať odborné  
záujmy učiteľov, snaha o zlepše-
nie ich pracovných podmienok 
a podmienok výkonu ich profesie 
a spolupodieľanie sa na rozvoji 
výchovnovzdelávacieho proce-
su. Čiastkovými cieľmi sú hlavne 
účasť sa na tvorbe všeobecne zá-
väzných právnych predpisov sú-
visiacich s výkonom povolania 
učiteľa (pedagogický  a odborný 
zamestnanec), s výchovnovzde-
lávacím procesom,  poskytovať 
svojim členom sprostredkova-
nie odborného a psychologic-
kého poradenstva v súvislosti  
s výkonom učiteľského povola-
nia. 
Povedzme si úprimne, napriek 
sľubom viacerých predchá-
dzajúcich vlád i snahe niekto-
rých organizácií pôsobiacich  
v školstve sa doteraz nepoda-
rilo výraznejšie zlepšiť platové 
ani spoločenské postavenie 
učiteľov na Slovensku.  Akými 
konkrétnymi krokmi bude ko-
mora ,,podporovať záujmy uči-
teľov, ochraňovať ich stavovskú 
česť, podieľať sa na utváraní 
podmienok a zvyšovaní odbor-
nej úrovne v rezorte školstva“? 

– Školstvo má množstvo 
rôznych problémov. Je dlho-
dobo finančne podhodnotené  
a z toho vyplývajú ďalšie prob-
lémy, napríklad nejednoznač-
nosť a konfliktnosť učiteľskej 
profesie, ohrozená prirodzená 
autorita učiteľa,  kurikulárna 
preťaženosť,  demotivácia žia-
kov k učeniu, zvýšený počet detí 
s individuálnymi výchovnovzde-
lávacími potrebami,   nárast by-
rokratívnych úkonov spojených 
s nadmernou záťažou, teacher 
stres – výrazný determinant 
ovlyvňujúci  psychické a fyzické 
zdravie učiteľov, absencia ko-
operujúcej komunikácie medzi 
učiteľom a rodičom, problémy 
v dosahovaní minimálnych vý-
chovných štandardov a hodnôt, 
neadekvátne očakávania od ro-
dičov a laickej verejnosti. Je dl-
hodobo finančne podhodnotené  
a z toho vyplývajú ďalšie problé-
my: napríklad učitelia sú demo-
tivovaní. Celkovo v spoločnosti 
sa netešia takému postaveniu, 
aké učiteľskej profesii právom 
patrí.  Každá vláda garantovala 
prioritu školstva, prioritu vzde-
lania a dnes vieme, že školstvu 
sme veľa dlžní.   Ak neinvestuje-
me do školstva, v budúcnosti sa 
nám to vráti určite negatívnym 
spôsobom.  V prvom rade SKU 
bude propagovať a objasňovať 
náročnosť  práce učiteľa, jeho 
spoločenskú významnosť pri 
osobnostnom rozvoji  ďalších 
generácií  prostredníctvom od-
borných konferencií, seminárov 
pre laickú a rodičovskú verej-
nosť, publikovaním a pripravo-
vaným celoslovenským projek-
tom  Prečo mám rád svojho 
učiteľa, vyústením ktorého budú 
v spolupráci so školou alebo 
školským zariadením alebo zria-
ďovateľom  návrhy na morálne 
ocenenia. Schopnosť učiteľov 
dennodenne odovzdávať svoje 

odborné, profesijné dispozície, 
svoje myšlienky ďalším, svoj ta-
lent tvoriť a byť tvorivým facilitá-
torom svojich zverencov, svojím 
prístupom motivovať, podporiť, 
naučiť a stráviť čas so svojimi 
žiakmi a študentmi   je devízou, 
ktorá si jednoznačne zaslúži akt 
úcty žiakov, študentov, rodičov, 
verejnosti ale i nadriadených or-
gánov. Samozrejme sa komora 
bude usilovať o akceptáciu čle-
na v poradnom orgáne ministra 
školstva, o svoje zastúpenie sa 
bude usilovať aj v komisii pre 
akreditáciu programov kontinu-
álneho vzdelávania. Pre nejed-
noznačnosť a nejasnosť profesie 
a z toho vyplývajúcich sporných 
situácií, čo je správne riešenie 
alebo pravdivé, bude správna 
rada zároveň aj nezávislou etic-
kou komisiou, vyjadrujúcou sa 
objektívne a nezávisle v mno-
hých dilematických situáciách.  
V súčasnosti je vzdelávanie uči-
teľov často diskutovanou témou. 
Školstvo sa snaží prispôsobiť 
trendom EÚ, a tak venuje určitú 
pozornosť vzdelávaniu a rekvali-
fikácii učiteľov, ako aj presadzo-
vaním humanizácie v školstve 
alebo orientácie na dieťa. Me-
dzi týmito novými možnosťami  
a prístupmi však vystupuje do 
popredia chýbajúca oblasť, s kto-
rou učiteľ každý deň disponuje,  
a tou je psychológia a s ňou 
spojená psychologická interven-
cia pre učiteľov na vykonávanie 
svojej profesie. V tejto oblasti by 
sme chceli vytvoriť centrum pre 
nezávislé psychologicko-preven-
tívne poradenstvo, poskytujúce 
oporu a spoluriešenie záťa-
žových a konfliktných situácií, 
najmä na zachovanie integrity 
osobnosti učiteľa so zreteľom  
na ochranu duševného zdravia.
Dozvedeli sme sa, že učitelia 
už roky spolupracujú aj s mest-
skou časťou Ružinov...

– Áno, Ružinov nám pomáha 
pri organizácii stretnutí učiteľov. 
Starosta Slavomír Drozd nezišt-
ne podporuje aktivity učiteľov. 
Aj tento rok nám starosta otvoril 
dvere na úrad. Vďaka nemu sa 
môžeme opätovne stretnúť v de-
cembri na sneme učiteľov a ana-
lyzovať najpálčivejšie problémy 
slovenského školstva. Patrí mu 
za to vďaka.  

Pavol PIŠTEK
Foto: Ružinovské ECHO

Zrod komory učiteľov
Slovenské školstvo má množstvo rôznych problémov
V letných mesiacoch školských prázdnin sme na Slovensku zaregistrovali vznik profesijnej organizácie učiteľov –  
Slovenskej komory učiteľov. Ako prezentuje komora na svojej webovej stránke, má ambíciu podporovať záujmy  
pedagogických a odborných zamestnancov, ochraňovať ich stavovskú česť, podieľať sa na utváraní podmienok  
a zvyšovaní odbornej úrovne v rezorte školstva. O zámeroch, činnosti a ambíciách Slovenskej komory učiteľov sa zho-
várame s jej prezidentkou PaedDr. Máriou BARANCOVOU. 

PaedDr. Mária Barancová.



Festival tradičného folklórne-
ho tanca a hudby sa už siedmy 
rok koná v prvý hodový deň. V so-
botu sa areálom Štrkoveckého 
jazera niesla ľudová hudba. Od 
poobedia v sprievode tanca aj 
hovoreného slova. Folkfest otvoril 
ružinovský starosta a sprevádza-
la ním moderátorka Karin Majtá-
nova. Postupne sa predstavovali 
súbory od tých najmenších až 
po väčšie až najväčšie kultúrne 
formácie. Na domácej scéne vy-
stúpil aj ružinovský súbor Karpa-
ty. „Karpaťáci“ predviedli svoju 
tradičnú šou, okorenenú  o novú 
choreografiu, ktorú cez leto pred-
stavili na vystúpení v Číne.

Folkfest opäť zaujal 
V sobotu večer bol štrkovec-

ký amfiteáter plný ľudí. Najmä 
staršiu generáciu na nohy posta-
vila kapela Moravanka. Formácia 
červených viest  a orchestra, na 
ktorý si mnohí ľudia spomínajú 
aj v desaťročných odstupoch, ne-
zostala nič dlžná svojmu menu. 
Ľudia sa bavili napriek tomu, že 
im nad hlavami o dáždniky bub-
novali dažďové kvapky. Folklórny 
večer ukončili už manželia Šar-
köziovci a ich Cigánski diabli. 

Ružinovské hodové slávnos-
ti sa spravidla konajú posledný 

septembrový víkend. Spočiatku 
išlo o klasické hody, spojené 
s jarmokom a oslavami. Pred 
siedmimi rokmi medzi ne pre-
nikla ľudová tradícia formou fol-
klórnej hudby a tanca. Myšlien-
ka spojiť folklór s Ružinovskými 
hodovými slávnosťami sa zrodila 
v hlave Miroslava Kapasného, 
súčasného organizátora festiva-
lu Folkfest „Napadlo nám to pred 
rokmi, že by sa aj v Bratislave 
mohol konať nejaký folkový fes-
tival. Aby sme tradičné umenie 
a kultúru Slovenska priniesli aj 
na bratislavské verejné pódio, 
aby sme aj Ružinovčanom a ich 
deťom ukázali kúsok slovenskej 
tradície. Začalo sa to ako malá 
myšlienka, vznikol minifestival, 
ktorý sa napokon vyvinul do ta-
kej podoby, v akej ho poznáme 
dnes,“ povedal.

Ekumenická omša
Hodové slávnosti sa už 

od svojho počiatku spájajú 
s cirkvou. Ich história sa totiž 
spája s oslavami patróna obce, 
regiónu či farnosti, ako aj osla-
vou úrody. V nedeľu sa preto 
koná špeciálna „hodová“ svä-
tá omša. Zúčastňujú sa na nej 
katolícki aj evanjelickí veriaci. 
Omšu slúžia spoločne katolícky 

aj evanjelický kňaz. Po minulé 
roky sa táto tradičná duchovná 
oslava vždy konala pod holým 
nebom pred Ružinovským do-
mom kultúry. Tento rok to však 
bolo inak. Zatiahnutá obloha, 
silný vietor a občasné „spŕchnu-
tie“ boli príčinou, prečo sa omša 
presunula do katolíckeho kosto-
la Svätého Vincenta de Paul na 
Tomášikovej. 

„Hody, to je tradičná oslava 
ducha aj tela. Ja sám si ich pa-
mätám z môjho detstva. Vždy išlo 
o veľkú parádu, kedy sa ľudia 
schádzali. Je to oslava patróna 
farnosti, preto ju treba aj nále-
žite absolvovať. No a samozrej-
me, súčasťou toho je aj dôstojná 
svätá omša,“ povedal ružinovský 
farár Agustín Slaninka.

Po tradičnej hodovej omši, 
keď ľudia naplnili ducha, nasle-
dovalo tzv. agapé, ktoré je tra-
dičnou slávnosťou z čias prvých 
kresťanov. Agapé ako také zna-
mená bezpodmienečnú, obetavú 
lásku. Na jej dôkaz, ako aj znak 
jednoty, spolu zvykli stolovať bo-
hatí aj chudobní kresťania, ktorí 
si vzájomne pomáhali. Hodové 
agapé sa spája s obedom, na 
ktorom sa zúčastnili cirkevní aj 
svetskí funkcionári. Na hodovom 
stole nechýbala pečená kačica, 

lokše aj trocha vína. A potom už 
nastal čas otvoriť Ružinovské ho-
dové slávnosti.

Otvorenie hodov 
Druhý hodový deň sa oficiál-

ne začal až poobede. Slávnost-
ným prejavom ho otvoril ruži-
novský starosta Slavomír Drozd. 
Požehnali mu katolícki aj evan-
jelickí farári. „Oslavu ducha sme 
mali na svätej omši, absolvovali 
sme už aj agapé, kedy sme napl-
nili aj naše bruchá, no a teraz si 
svoj pokrm zaslúži aj telo. To ho 
dostane v tomto krásnom kultúr-
nom programe,“ nechal sa počuť 
Augustín Slaninka. S jeho slova-
mi súhlasil aj ružinovský staros-
ta S. Drozd: „Myslím si, že Ruži-
novčania majú radi tieto hody. 
Sľúbili sme im veselý kultúrny 
program a ja dúfam, že dostali 
to, čo chceli.“

O kultúrny program sa už 
postarali jednotliví účinkujúci. 
Novinkou tohto roku bolo prekva-
penie vo forme menej známej, 
no nádejnej hudobnej formácie. 
„Rozhodli sme sa, že okrem zná-
mych tvári hudobného sveta bu-
deme na ružinovských hodových 
slávnostiach dávať priestor aj 
tým menej známym, no rovnako 
talentovaným umelcom. Dáme 
im tak šancu zviditeľniť sa. Tento 
rok sme tak urobili prvýkrát, av-
šak už teraz plánujeme vytvoriť 
z toho tradíciu, ktorá sa na ho-
doch bude opakovať každý rok,“ 
uviedla riaditeľka Cultusu Eva 
Filanová. 

Program Ružinovských hodo-
vých slávností bol prispôsobený 
všetkým vekovým kategóriám. 
Deti a mladšia generácia oceni-
li vystúpenie Samuela Tomečka 
a jeho kapely, s ktorou odohrali 
takmer polhodinové vystúpe-
nie. Okrem autorských piesní 
nechýbali ani coververzie songov 
známych zahraničných umelcov, 
medzi nimi napríklad Michaela 
Jacksona.  Strednú generáciu 
potešila Zuzana Smatanová, 
ktorá nezabudla zaspievať ani 
súčasný hit z filmu Legenda 
o lietajúcom Cypriánovi. Na túto 
skladbu sa veľmi tešil aj ružinov-
ský starosta, ktorý sa priznal, že 
pieseň aj film patria medzi jeho 
obľúbené.

Rodičov, starých rodičov 
a skalných fanúšikov potešila 
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Zľava evanjelický kňaz Norbert Hajský, speváčka Zuzana Smatanová, starosta Ružinova a katolícky farár Augustín 
Slaninka.

Ružinovské hodové slávnosti 2010
Napriek nepriaznivému počasiu sa Ružinovčania na hodoch zabávali
Ľavý breh Štrkoveckého jazera sa už po dvanásty raz odel do hodových šiat. Hodové slávnosti mali v Ružinove vždy 
bohatú účasť a ešte väčšiu tradíciu. Aj tento rok sa na ružinovských hodoch predstavili zvučné mená folklórnej aj 
popovej kultúry a svoje umenie predviedli aj umelci chuti, ktorí stovky ľudí zásobovali cigánskou pečienkou, maste-
nými lokšami a burčiakom. Jeseň je jednoducho obdobie hodov, keď príroda rozdáva to, čo počas leta zem urodila.  
A rozdávala aj tento rok.
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Marie Rottrová. „Pani Rottrová, 
keď sa dozvedela akú atmosféru 
majú Ružinovské hodové sláv-
nosti, sama zavolala a oznámila 
nám, že svoje vystúpenie predĺži. 
Bez nároku na zvýšenie honorá-
ru a dokonca so sebou priviezla 
aj svoju početnú kapelu, ktorá 
s ňou zadarmo vystúpila,“ ozná-
mila Eva Filanová. Marie Rottro-
vá mala na Ružinovské hodové 
slávnosti pripravené aj špeciálne 
kostýmy a scénu. Tie však museli 
zostať v kufroch, keďže vznešená 
róba nebola vhodná do upršané-
ho počasia. Záverom kultúrneho 
programu sa stal koncert Meky-
ho Žbirku. „Som veľmi rada, že 
sa nám na tohtoročné Ružinov-
ské hodové slávnosti podarilo 
zabezpečiť koncert Mekyho Žbir-
ku. Ružinovčania vedia, o čom 
hovorím, keďže trvalo dlhých päť 
rokov, kým sa nám to podarilo,“ 
tešila sa z vystúpenia slovenské-
ho speváka Eva Filanová. 

Ružinovské hodové slávnosti 
vyvrcholili novými aj staršími hit-
mi slávika. Tento rok však pred-
sa len došlo k niekoľkým progra-
movým zmenám. V pôvodnom 
scenári hodov bolo naplánované 
aj vystúpenie českých humoris-
tov Gencera a Suchánka. Tí však 
svoju vtipnú šou zo zdravotných 
dôvodov odvolali, a tak si na nich 
Ružinovčania budú musieť poč-
kať. Možno do budúceho roka. 
Druhou zmenou prešiel tradič-
ný vrchol hodových slávností. 
Kým po minulé roky ich zvykol 
ukončiť ohňostroj, tento rok sa 
nebo nad Štrkovcom neligotalo 
vo farebných tónoch. „Tento rok 
sme sa rozhodli zrušiť tradičné 
ohňostrojové vyvrcholenie ho-
dov. Sme v období, kedy musíme 
šetriť. A pokiaľ sa dá, šetrí sa 
tam, kde to ľudia najmenej po-
cítia. A tak sme tento rok zrušili 
ohňostroj a recepciu,“ vysvetlil 
starosta. „Možno však bude as-
poň nejaká malá svetlica, aby ľu-
ďom nebolo ľúto,“ dodal s úsme-
vom na tvári. 

Prvýkrát bez slnka
Predstavitelia ružinovského 

Cultusu sa pochválili širokou po-
nukou stánkov a špecialít, ktoré 
sa na ružinovských hodoch dali 
nájsť. „Kým v minulosti sme mu-
seli stánkarov zháňať my, teraz 
sa už v zime ozývajú oni sami 
a pýtajú sa, či je ešte voľné. 
A tak si môžeme vyberať. A tak 
tu tento rok máme tých najlep-
ších z najlepších,“ uviedla Eva 
Filanová. 

Ružinovskí hodovníci mohli 
ochutnať lokše na slano aj na 
sladko, kačacie mäso, cigánsku 
pečienku aj oškvarkové pagáče. 
A to všetko zapiť červeným či 
bielym burčiakom, ktorý ponúka-
li vinári z tradičných vinárskych 
oblastí Slovenska. Na tomto je-

dálnom lístku sa však objavili 
aj netypické hodové špeciality. 
V niektorých stánkoch si ľudia 
mohli kúpiť párky v rožku, ham-
burgery, čízburgery, a dokonca 
aj langoše. „No, ľudia ich berú. 
Doobeda to bolo vynikajúce, na 
obed trochu poľavili a teraz poo-
bede tie langoše nestíhame pie-
cť. Ponúkame aj klasické hodové 
špeciality, len sme našu ponuku 
rozšírili aj o takéto typicky letné 
či trhové dobroty,“ prezradila 
nám pani stánkarka. 

Na tom, ako dlho sa konajú 
Ružinovské hodové slávnosti, 
sa nevedia zhodnúť ani samotní 
organizátori. „Ja hovorím, že sa 
konajú už po dvanásty raz. Moji 
kolegovia však vravia, že tento 
rok je jubilejný desiaty ročník. 
Ja si však stojím za svojím, lebo 
si pamätám, že hody sme začali 
organizovať, keď som nastúpila, 
no a to bolo pred dvanástimi rok-
mi,“ tvrdí Eva Filanová. 

Dvanásť, či desať, tak či tak, 
za celú históriu Ružinovských ho-
dov počasie vždy prialo. Termín 
hodov sa totiž pravidelne kryje 
s obdobím babieho leta, ktoré 
doteraz zvyklo vyvrcholiť práve 
počas posledného septembrové-
ho víkendu. Aj na tento rok boli 
prognózy sprvoti priaznivé. „Náš 
informátor tu v DK Ružinov má 
lunárny kalendár a podľa toho 
budú hody za splnu. No a vtedy 
vraj býva vždy jasné nebo a dob-
ré počasie. No a aj pán Slaninka 
sľúbil, že sa Tam Hore pokúsi 
vybaviť pekné počasie,“ dúfala 
dva týždne pred hodovými sláv-

nosťami Eva Filanová. Opak sa 
stal pravdou.

Kým v sobotu bolo nebo iba 
zatiahnuté, v nedeľu hodové 
slávnosti poznačil silný vietor, 
šedivá obloha a dážď. Ten vyvr-
cholil najmä počas večerných vy-
stúpení, a tak si ľudia svoje obľú-
bené pesničky vychutnávali pod 
dáždnikmi. Neprajné počasie sa 
odrazilo aj na počte hodovníkov. 
V sobotu bol areál štrkoveckého 
jazera plný ľudí. V nedeľu ich 
bolo o niečo menej. A tí, čo prišli, 
sa tepelne izolovali: „My sme sa 

dobre obliekli, zobrali sme si aj 
dáždnik a nepremokavé topán-
ky, a tak nám zlé počasie až tak 
neprekáža,“ povedali hodovní-
ci. „No, veru, je zima. Preto sa 
zohrievame burčiakom,“ dodali 
ďalší.

„To počasie až tak nepreká-
ža. Niekedy to jednoducho nevyj-
de, ale treba to brať tak, ako to 
je,“ povedal Augustín Slaninka. 

Škaredé počasie neprekážalo 
ani ružinovskému starostovi, či 
moderátorovi programu Roma-
novi Pomajbovi. 

Historické okienko
História hodových slávnos-

tí siaha o niekoľko storočí do 
minulosti. Okrem osláv patró-
nov išlo aj o oslavy úrody. Hody 
mali a stále majú aj inú, dôležitú 
funkciu. A to upovedomovanie 
lokálneho povedomia obyvateľov 
obce, regiónu, či mestskej časti. 
Ponúkajú možnosť obnoviť su-

sedské vzťahy a nadviazať nové 
známosti. Hodová slávnosť trva-
la a v Ružinove aj trvá viac dní. 
Dnes prinášajú možnosť, najmä 
pre mestských ľudí, spoznať tra-
dície prešovania vína, spievania 
ľudových piesní a jedenia tradič-
ných hodových jedál. 

Zuzana TIŇOVÁ
Foto: Roman SKYBA

Počas koncertu Mira Žbirku si ľudia aj zaspievali.

O zábavu sa staral známy český humorista.
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Vianočný príspevok tento rok 
dôchodcovia ešte dostanú, či sa 
tak stane aj v budúcom roku, je 
otázne. Dôchodcovia však dosta-
nú príspevky nižšie ako to bolo 
pred rokom. Ministerstvo práce, 
sociálnych vecí a rodiny totiž úpl-
ne zmenilo filozofiu prideľovania 
príspevku. Jozef Mihál (SaS) ich 
rozdelil do ôsmich úrovní s roz-
dielnou výškou, v minulom roku 
boli iba tri. Ďalším dôvodom je 
aj to, že ministerstvo nakoniec 
na dôchodky dá menej, ako sa 
pôvodne predpokladalo. Vede-
nie rezortu tento krok odôvodnilo 
stavom, v akom úrad prevzalo po 
svojich predchodcoch. V decem-
bri budú mať nárok na dodatočnú 
dôchodkovú dávku starší ľudia, 
ktorí mesačne dostávajú od štátu 
maximálne 446,70 eura. Ide tak 
o 60 percent z priemernej mzdy  
v hospodárstve za rok 2009, kto-
rú vykazujú slovenskí štatistici. 
Dôchodcovia s dávkou od 409,60 
do 446,70 eura dostanú najnižší 
príspevok: 40,34 eura. Najvyššiu 
sumu 66,39 eur dostanú ľudia  
s dôchodkom do 186,20 eura.

Valorizácia poslednýkrát 
Poslednýkrát sa zrejme dô-

chodcovia dočkajú valorizácie 
dôchodkov, vypočítanej o percen-
tá. V roku 2012 by sa mali všetky 
penzie zvyšovať o jednotnú pev-
nú sumu. V budúcom roku po-
rastú seniorom dôchodky o 1,8 
percenta. Je to najmenej od roku 
2004, keď sa zákon o sociálnom 
poistení upravoval. Pri priemer-
nom dôchodku 351,71 eura je 
nárast o 6,40 eura. Ak by sa však 

už v budúcom roku zvyšovali dô-
chodky tak, ako sa budú zvyšovať 
od roku 2012, bolo by to pri tom  
istom dôchodku 351,71 eura len 
o 2,88 eura. Dôchodky sa už ne-
budú valorizovať podľa priemer-
nej mzdy a inflácie. Po novom 
bude kľúčová inflácia a priemer-
ný dôchodok. Výrazne si teda po-

horšia najmä tí s vyššími dôchod-
kami. Ak by sa penzie valorizovali 
napríklad 2,5 eura, pre človeka  
s dôchodkom 250 eur to je 
10-percentný nárast, no pre toho, 
kto od Sociálnej poisťovne dostá-
va päť stovák, len 5-percentný. 

Menej peňazí od štátu môžu 
očakávať aj vdovy, vdovci a siro-
ty. Vdovské dôchodky a vdovecké 
penzie sa po novom totiž majú 
zvyšovať ešte menej. Konkrétne 
len o 60 percent vyrátanej sumy 
a sirotské dôchodky o 40 percent 
z nej. To v modelovom prípade 
znamená nárast o 1,74, respek-
tíve o 1,16 eura. Doteraz sa pri-
tom penzie sirotám i vdovcom 
zvyšovali podľa rovnakého kľúča 
ako tie starobné alebo invalid-
né.  Vláda zdôvodňuje zmenu 
spôsobu výpočtu za nevyhnutný. 
Podľa ministra Mihála za to môže 
zlý stav ekonomiky a zlá situácia  
v prvom pilieri dôchodkového za-
bezpečenia. No dôchodcom sa 
zmeny nepáčia.„Len čo stratíme 
kontakt s rastom platov, tak dô-
chodky pôjdu v porovnaní s nimi 
rapídne dole," komentoval zmenu 
predseda Jednoty dôchodcov Slo-
venska Kamil Vajnorský. Podľa 
neho dôjde k jednému – zväčšia 
sa rozdiely medzi seniormi a pra-
cujúcimi, pretože sa očakáva, že 
platy budú rásť. Zníži sa tak život-
ný štandard dôchodcov, tvrdí.

Nebudú môcť pracovať
Ak poberáte predčasný dô-

chodok a popri tom pracujete, 
čaká vás tiež zmena. Vláda to-
tiž schválila zrušenie poberania 
predčasného dôchodku a platu. 

Zmeny, ak ich schváli aj parla-
ment, by mali platiť až od mar-
ca budúceho roku. Penzisti tak 
majú dostať čas na rozhodnutie, 
aby v prípade výpovede stihli vý-
povednú lehotu. To znamená, že 
ak od marca by už nebolo možné 
brať predčasný dôchodok i plat, 
predčasný dôchodca, ktorý chce 

naďalej brať dôchodok, bude mu-
sieť dať výpoveď do konca roka, 
aby sa mu výpovedná lehota 
skončila na konci februára. 

Vláda túto zmenu odôvodňu-
je tým, že predčasný dôchodok 
bol vytvorený pre ľudí nad 50 ro-
kov, ktorí prišli o prácu pre zmeny 
v kvalifikácii a nemôžu si nájsť za-
mestnanie. Pôvodne mala novela 
vyriešiť aj súbeh práce a starob-
ných a výsluhových dôchodkov. 
Túto časť však vláda po rozpo-
ruplných informáciách nakoniec 
odložila. Premiérka Iveta Radičo-
vá to chce riešiť neskôr. Nárok na 
výplatu predčasného dôchodku 
nevznikne, ak poistenec ku dňu 
vzniku nároku na dôchodok je po-
vinne dôchodkovo poistený ako 
zamestnanec alebo samostatne 
zárobkovo činná osoba. Takýto 
poberateľ predčasného starob-
ného dôchodku sa bude musieť 
rozhodnúť do 28. februára 2011, 
inak mu zanikne nárok na vý-
platu predčasného starobného 
dôchodku od splátky splatnej 

po 28. februári 2011. So zme-
nou budú mať najmenej starostí 
predčasní dôchodcovia, ktorí do 
konca februára 2011 dosiahnu 
riadny dôchodkový vek. Predčas-
ná penzia sa automaticky zmení 
na starobnú, a ak boli zamest-
naní či podnikali, môžu tak robiť 
naďalej bez nejakých obmedze-
ní.  Druhou nepostihnutou sku-
pinou sú predčasní penzisti bez 
práce. Predčasná penzia im zo-
stane až do dovŕšenia riadneho 
starobného dôchodku. Papierovo 
horšie sú na tom penzisti, ktorí 
riadny starobný vek (v súčasnosti  
62 rokov) dosiahnu až po 1. mar-
ci 2011 a zároveň pracujú. V prí-
pade, že si chcú udržať svoj štan-
dard, stačí im rozviazať pracovný 
pomer a obdobie do dosiahnutia 
dôchodkového veku pracovať na 
dohodu. Zostane im penzia i prí-
jem. 

Jediná nevýhoda je v tom, že 
za toto obdobie si nebudú môcť 
nechať prepočítať dôchodok. 

Ľudovít BARTOK

Prinášame vám prehľad zmien, ktoré sa týkajú seniorov
Vianočný príspevok bude chudobnejší 
Rozsiahle zmeny, ktoré v posledných týždňoch prijíma vláda a parlament, vyvolali záujem vás – našich čitateľov. 
Dostali sme žiadosti, aby sme sa tejto téme venovali podrobnejšie. Preto prinášame prehľad tých zmien, ktoré sú 
už prijaté.

Koľko dostanú dôchodcovia ako vianočný príspevok?

Výška dôchodku                                  Príspevok
do 186,20 eura               66,39 eura
od 186,30 eura do 223,40 eura   62,69 eura
od 223,50 eura do 260,60 eura   58,95 eura
od 260,70a eura do 297,80 eura   55,23 eura
od 297,90 eura do 335,10 eura   51,50 eura
od 335, 20 eura do 372,30 eura   47,78 eura
od 372,40 eura do 409,50 eura   44,06 eura
od 409,60 eura do 446,70 eura   40,34 eura

Ako sa všetky tieto  zmeny premietnu do života dôchodcov?

Príklad č. 1
• Dôchodkyňa žije sama v trojizbovom byte a poberá iba starobný dôchodok 

470 eur mesačne. Mesačné náklady na služby spojené s bývaním ju vyjdú 
na 220 eur (v nich sú poplatky za byt, elektrinu, plyn, telefón aj internet) a na 
potraviny približne 200 eur. K tomu treba pripočítať približne 10 eur mesačne 
za lieky. Nefajčí a nešoféruje.

• Po odpočítaní všetkých nevyhnutných nákladov jej z dôchodku zostane 40 eur.
• 470-200-220-10 = 40 
• Koľko jej zostane po januári 2011?
• jej dôchodok bude valorizovaný o 1,8 percenta, zvýši sa teda na sumu 479 eur
• na potraviny minie mesačne po zvýšení DPH viac o 2 eurá
• za služby spojené s bývaním zaplatí viac o 2,20 eura
• predpokladajme, že výdavky za lieky zostanú na rovnakej úrovni 10 eur
• 479-202-222.20-10 = 44.80
• Tejto dôchodkyni zostane po januárovom zvýšení DPH a po valorizácii dôchod-

ku viac o 4,80 eura (44,80-40 = 4,80)

Príklad č. 2
• V jednoizbovom byte žije žena, ktorá poberá predčasný starobný dôchodok 

a pracuje v štátnej správe. Jej predčasný starobný dôchodok je 430 eur,  
zárobok predstavuje 600 eur. Mesačné náklady na služby spojené s bývaním 
predstavujú 200 eur, na potraviny minie približne 180 eur, za lieky asi 10 eur. 
Nemá auto, je však fajčiarka, týždenne vyfajčí 2 škatuľky cigariet.

• Po odpočítaní všetkých mesačných nákladov jej zostane 616 eur
• 1030-200-180-10-24 = 616 
• Koľko peňazí bude mať po 1. januári?
• keďže predčasný dôchodca nesmie mať súbeh dôchodkov a rozhodne sa 

pracovať, príde o dôchodok
• na potraviny minie mesačne po zvýšení DPH viac o 1,80 eura
• za služby spojené s bývaním zaplatia viac o 2 eurá
• za cigarety zaplatí 25,12 eura
• predpokladajme, že výdavky za lieky zostanú na rovnakej úrovni
• 600-181,80-202-1025,12 = 181
• Rozdiel v jej príjme by po 1. januári bol 435 eur, o ktoré by mala vo svojom 

rozpočte menej tým, že by prišla o predčasný starobný dôchodok.
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Bratislavský magistrát vraj 
vedel o akcii iba z internetu  
a nemal vedomosť o tom, že by 
sa aktivista akýmkoľvek spô-
sobom kontaktoval s organi-
začným oddelením magistrátu, 
ktoré technicky i organizačne 
pripravuje každé rokovanie. „Za-
sadnutie mestského zastupiteľ-
stva je verejné, novinári i obča-
nia majú možnosť zúčastňovať 
sa na ňom a robiť si záznam zvu-
kový, ale aj obrazový za predpo-
kladu, že svojou prácou nebudú 
rušiť rokovanie poslancov mest-
ského zastupiteľstva," uviedla  
v tejto súvislosti Mária Račková 
z Magistrátu hlavného mesta SR 
Bratislavy. V čase uzávierky toh-
to vydania Ružinovského echa 
ešte nebolo jasné, ako akcia 
okolo prenosu zasadnutia na 
námestie napokon dopadla, ale 
isté je, že aktivista svojím nápa-
dom zaujal časť občanov prinaj-
menšom na internete. Podobné 
akcie môžu byť ojedinelými prí-
kladmi skutočnej participatívnej 
demokracie, keď občania – voli-
či môžu priamo sledovať dianie, 
ktoré každodenne ovplyvňuje ich 
životy, no a potom vo voľbách 
sa môžu svojimi hlasmi priamo 
„poďakovať“ komunálnym politi-
kom za ich činnosť či nečinnosť  
vo funkciách, do ktorých boli  
zvolení.

Komunálna politika
Skutočný význam komunál-

nej politiky formuje úroveň 
demokracie v danom geopoli-
tickom priestore a miera decen-
tralizácie moci. V rámci Európ-
skej únie sa ešte máme mnohé 
čo učiť, aj keď zásadné kroky 
sme už za posledné dve desaťro-
čia urobili. Predpokladom funkč-
nej a demokratickej miestnej sa-
mosprávy je rešpektovanie vôle 
občana pri rozhodovaní o zme-
nách, ktoré sa ho bezprostredne 
dotýkajú. Občania sa združujú 
v rôznych záujmových skupinách 
(politické strany, organizácie tre-
tieho sektora, športové kluby, 
kultúrne spolky a podobne) 
a samosprávne orgány majú 
zodpovednosť nielen voči jed-
notlivcom, ale aj voči miestnym 
občianskym organizáciám. Tak 
sa na rôznych úrovniach miest-

nych samosprávnych jednotiek 
formujú vzťahy a kompetencie 
medzi orgánmi verejnej správy 
a občianskym princípom. 

Nezanedbateľným faktorom 
pri vytváraní funkčných vzťahov 
a štruktúr je ekonomická sila 
samosprávnej jednotky, ktorá 
musí zmysluplne prerozdeľovať 
získané finančné prostriedky, 
aby dokázala kryť rozličné potre-
by komunálnej sféry aj s ohľa-
dom na budovanie občianskej 
vybavenosti vo svojom priestore. 
Základné princípy komunálnej 
politiky, samozrejme, obsahujú 
mnohé zložky ako sú legislatíva, 
vzťahy so štátnymi inštitúciami 
či kompetencie pri výkone moci. 
Charakter komunálnej politiky 
v konkrétnej obci formujú vecné 
a systémové podmienky. Tieto 
podmienky sa definujú podľa 
ekonomického potenciálu a po-
stavenia obce, podľa funkcie  
a významu obce v štruktúre 
osídlenia krajiny a podľa geo-
grafického potenciálu obce. Ten 
ovplyvňuje ekonomická sila re-
giónu, v ktorom sa obec nachá-
dza. Potenciál obce ovplyvňujú 
aj podnikateľské subjekty pô-
sobiace na území obce, pričom 
je dôležité najmä to, akým od-
vetviam sa venujú, aké vyspelé 
technológie vlastnia a využívajú, 
ale aj aké veľké sú ich podniky 

podľa počtu zamestnancov. Toto 
všetko spolu s ďalšími faktormi 
má vplyv na prosperitu obce.

 Obce majú v štruktúre osíd-
lenia rozdielne postavenie, čo je 
dané ich veľkosťou a reálnym 
pôsobením na ekonomiku re-
giónu a štátu. Významným fak-
torom v tejto súvislosti je rozvoj 
a pripojenie na dopravný systém 
krajiny. Pokiaľ nie je obec dobre 
dopravne pripojená a vybavená 
vlastnou infraštruktúrou, bude 
to výrazne obmedzovať jej rozvo-
jové možnosti hlavne pri získava-
ní nových investorov ochotných 
usadiť sa na jej území. Veľkosť 
obce podľa počtu obyvateľov 
tiež ovplyvňuje jej postavenie 
v organizačnej štruktúre regiónu 
i štátu. 

Každý môže prispieť
Toto všetko, čo v sociologic-

kých formuláciách znie pomerne 
zložito, vníma bežný občan ako 
samozrejmé fakty, ktoré si ne-
musí špeciálne osvetľovať, ale je 
mu jasné, že vplývajú na prostre-
die, v ktorom žije. Takisto samo-
zrejme občan vníma, ak niečo  
v štruktúre obce negunguje tak, 
ako by malo a zákonite sa potom 
celkom oprávnene pýta, prečo  
s tým jeho volení zástupcovia 
neurobia všetko potrebné k jeho 
spokojnosti. Pokiaľ však občan 

na vyjadrenie svojej spokojnosti 
či nespokojnosti nevyužije vlast-
né volebné právo, alebo nepre-
javí zvýšenú aktivitu tým, že sa 
sám bude uchádzať o hlasy voli-
čov a odhodlá sa kandidovať na 
funkciu v miestnej samosprá-
ve, aby veci zmenil k lepšiemu, 
zbytočne bude šomrať či kvíliť, 
lebo zásady zastupiteľskej de-
mokracie sú jasné. Na vyjadre-
nie maximálnej nepokojnosti so 
stavom vecí okolo seba, teda  
v miestnej komunálnej politike má  
občan ešte ďalšiu, v podstate 
najradikálnejšiu formu – môže 
sa presťahovať do inej obce. 
Ale ani to mu nemusí priniesť 
spokojnosť, ba možno v novom 
bydlisku bude nespokojný ešte 
viac...

Základnou podmienkou na 
to, aby sa občan mohol aktív-
ne zúčastňovať spávy vecí ve-
rejných, je jeho informovanosť  
o prebiehajúcich udalostiach.  
V tomto kontexte preto snaha 
hore spomenutého aktivistu 
nevyznieva ani trochu pochabo, 
skôr naopak, je to jasný prejav 
vôle informovať a byť informo-
vaný. 

Štrukturálne zmeny, kto-
rými prešla za dvadsať rokov 
celá naša verejná správa, nie 
sú ukončené. Komunálni politici 
často bezradne krútia hlavami 
nad správaním štátu k samo-
správnym celkom, keď majú  
v mnohom oprávnený pocit, že 
štát sa zbavuje zodpovednosti  
v takých sférach ako je školstvo, 
zdravotníctvo ba aj bezpečnosť 
občanov a alibisticky deleguje 
povinnosti na komunálnu sféru, 
ktorá často nemá prostriedky ani 
na základné sanovanie potreb-
ných opatrení. Lenže to už nie 
je ani tak o komunálnej politike, 
ako skôr o celkovej koncepcii 
budovania dobre spravovanej 
spoločnosti v celoštátnom roz-
mere. Je jasné, že bez prispenia 
všetkých obyvateľov miest a obcí 
nám tu len tak samé od seba ne-
rozkvitnú ružové sady, urpostred 
ktorých budú spokojní občania 
môcť spokojne konštatovať, že 
práve ich bydlisko je to správne 
miesto na život.

(rh)
Ilustračné foto: N. GEČEVSKÝ

Občania a skutočný význam komunálnej politiky
Voľby do samosprávnych orgánov našich miest a obcí sa blížia
Podľa zákona č. 225/2010 Z. z. sa voľby do orgánov samosprávy obcí budú konať v sobotu 27. novembra 2010. 
Dva mesiace pred komunálnymi voľbami prebehla médiami správa, že zasadnutie bratislavského mestského zastu-
piteľstva si 30. 9. bude môcť pozrieť v priamom prenose aj verejnosť na veľkoplošnej obrazovke na Námestí SNP. 
Istý občiansky aktivista tak chcel dať najavo, že poslanci budú rokovať o vážnych veciach a ľudia by sa mali o ne 
zaujímať. „Toto zastupiteľstvo je špecifické tým, že má strašne veľa bodov programu. Dovolím si tvrdiť, že legitimita 
tohto zastupiteľstva je už o niečo slabšia," uviedol aktivista s tým, že na sklonku volebného obdobia by tak mali byť 
poslanci vo svojich rozhodnutiach opatrní.

Príprava pracovníkov ružinovského úradu na voľby je náročná.
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Do chotára obce patrila sa-
mota Pálenisko, kde trvale žilo 
28 osôb. Títo ľudia sa zaoberali 
mlynárstvom; na hlavnom toku 
Dunaja mali niekoľko vodných 
mlynov. V roku 1817 si vytvorili 
vlastný cech a od kráľa Františka 
I. Habsburského dostali artiku-
ly. V lese na ostrove Vlčie hrdlo 
boli dve horárne, pri ktorých žilo  
31 ľudí a v samostatnom Heckle-
rovom majeri žilo 16 obyvateľov. 

Ovsište k Petržalke
Zaujímavý je príbeh osady 

Ovsište, po ktorej ostal iba názov 
časti dnešného petržalského pa-
nelového sídliska. V stredoveku 
bola osada, kedysi založená na 
ostrove Habern, čo ležal bližšie 
k ľavej (prievozskej) strane Du-
naja, súčasťou obce Prievoz. 
Postupne sa meniace koryto 
hlavného toku Dunaja premiest-
nilo až tak, že ostrov Habern aj 
s Ovsišťom sa dostal na pravú 
stranu rieky. Postupne, po vysu-
šení ramena, ktoré ho oddeľova-
lo od brehu, splynul s petržalskou 
stranou rieky a z ostrova sa stalo 
pevninské územie na pravom 
brehu Dunaja. Záznam o tom po-
chádza z druhej polovice 18. sto-
ročia. Osada Ovsište aj s okolitou 
pôdou ostala v katastri chotára 
obce Prievoz a žilo v nej vyše 50 
obyvateľov. Tento kuriózny územ-
ný posun nenarušil status quo 
a kataster Prievozu sa nemenil 
po celé 19. storočie až do konca 
prvej tretiny 20. storočia, kedy po 
vzniku vojnovej Slovenskej repub-
liky osadu Ovsište administratív-
ne pričlenili k Petržalke. 

Koncom 19. a začiatkom 
20. storočia sa do Prievozu pri-
sťahovalo mnoho robotníkov, 
ktorí našli prácu v bratislavských 
priemyselných podnikoch. Pred 
začiatkom prvej svetovej vojny 
bolo v Prievoze 158 murovaných 
domov a v obci žilo 1 301 obyva-
teľov. Prievoz sa začal, podobne 
ako protiľahlá Petržalka, rozras-
tať pod vplyvom hospodárskeho 
rozvoja Bratislavy a dostal štatút 
samostatnej obce v rámci mest-
ského obvodu. To sa však najprv 
na konci 1. svetovej vojny muse-
la rozpadnúť rakúsko-uhorská 
monarchia a vzniknúť prvá Čes-
ko-slovenská republika. Všetky 
veľké geopolitické udalosti sa 
týkali aj obyvateľov obcí okolo 
Bratislavy, a teda aj obyvateľov 
predmestí, ktoré sú dnes súčas-
ťou Ružinova, preto si ich stručne 
pripomeňme s ohľadom na to, 
že v Ružinove dnes leží aj strate-
gicky dôležitý prístav, ktorý v tých 
časoch hral mimoriadne dôležitú 
úlohu.

Hektické dejinné udalosti
Bratislava koncom roka 1918 

vôbec nebola vyslovene sloven-
ským mestom. Slováci v nej boli 
početne zastúpení menej ako 
Maďari a Nemci. Strategicky 
však mesto na Dunaji bolo pre 
nový štát mimoriadne významné 
a keď víťazné mocnosti uznali po-
žiadavku česko-slovenskej vlády, 
aby mesto pripadlo k ČSR, bolo 
ho treba obsadiť.

Prešporok, Pozsony, Press-
burg, Wilsonovo mesto – Silves-
ter 1918. Oslavy na uliciach sa 

nekonajú. Situácia je napätá, 
v meste je vyhlásené stanné prá-
vo. Od vyhlásenia ČSR uplynuli 
už vyše dva mesiace. Paradoxne 
mesto, bezpečne vzdialené od 
bývalých frontov 1. svetovej voj-
ny, je fakticky vo vojnovom stave. 
Lumpujú v ňom agresívni maďar-
skí honvédi a námorníci, ozbro-
jení sú aj členovia rôznych sol-
datesiek mestskej domobrany.  
Už 21. 12. 1918 oznámil v Pre-
šporku Samuel Zoch županovi 
Zoltánovi Jankóovi, že po Viano-
ciach obsadí mesto armáda čes-
ko-slovenských legionárov. V noci 
z 31. 12. 1918 na 1. 1. 1919 sa 
to za bojov v obciach tvoriacich 
bránu do mesta (Devínska Nová 
Ves, Lamač) aj stalo, keď pred-
tým, 24. 12., určila demarkačná 
čiara, že mesto patrí nespochyb-
niteľne do ČSR. 

Dňa 4. 1. 1919 vyhlási Sa-
muel Zoch národnostný program 
česko-slovenskej vlády a pre-
hlásenie mesta Bratislava (pod-
ľa radnice ešte stále Pozsony, 
Pressburg a práve vtedy aj 
Wilsonstadt) za hlavné mesto 
Slovenska. O dva dni, 6. 1., pri-
chádza S. Zoch s vojskom do 
Župného domu, kde od Z. Jankóa 
preberá správu mesta a stáva sa 
hlavným županom. Na druhý deň 
vyzve Zoch ministra pre správu 
Slovenska Vavra Šrobára (ten je 
zatiaľ v Žiline), aby dokončil obsa-
denie mesta aj s Petržalkou, kto-
rá je okupovaná Maďarmi. Lenže 
jediný pevný prechod z mesta na 
druhý breh Dunaja, Most Františ-
ka Jozefa (postavili ho v rokoch 
1890 – 1891 na mieste bývalé-

ho pontónového premostenia) je 
zatarasený a z oboch strán pod-
ložený výbušninami.

Mesto je vyčerpané, zásobo-
vanie viazne, nepokoje a provo-
kácie sú na dennom poriadku. 
Legionári strážia most cez Dunaj 
a presadzujú v meste a okolí ve-
rejný poriadok. Štvrtého februá-
ra 1919 prichádza do Bratislavy 
vládna delegácia Vavra Šrobára, 
aby sa usadila v budove pri Du-
naji, len pár metrov od neprie-
chodného mosta. Cestovanie zo 
Žiliny a prijatie delegácie v Brati-
slave sprevádzal generálny štrajk. 
O týždeň, 12. 2., sa na námestí 
pred tržnicou (dnešné Námestie 
SNP) odohrá demonštrácia, ktorá 
sa zvrhne na provokáciu a po-
týčky medzi davom a vojakmi. 
Mohlo ísť aj o prevrat so snahou 
o pričlenenie mesta k Maďarsku. 
Vyvrcholí streľbou, ktorej výsled-
kom je deväť mŕtvych a trinásť 
ťažko zranených. Po tragédii na 
námestí nastáva v meste zmena 
vojenského velenia. Nový veliteľ 
mesta chystá obsadenie petržal-
ského brehu Dunaja. 

Až 25. 3. 1919 česko-sloven-
ská vláda zavádza úradný názov 
hlavného mesta Bratislava. Vzá-
pätí, 27. 3., tento fakt zverejnia 
Úradné noviny Župy prešporskej. 
Predtým však česko-slovenské 
ministerstvo vnútra vyhlásilo 
zvláštny oficiálny názov mesta – 
skomolené meno „Bratislav“. Po 
upozornení musel Šrobár chybu 
odstrániť a názov Bratislava, kto-
rý vytvorili štúrovci, sa definitívne 
podľa zákona presadzuje do ve-
rejného života. 

V auguste nastáva dlho oča-
kávaný deň. V noci zo 14. na 15. 
augusta 1919 sa udeje obsade-
nie pravého brehu Dunaja. Sku-
pina vojakov podlezie po spodnej 
konštrukcii mosta v tme a hmle 
na petržalskú stranu a odzbrojí 
maďarskú posádku. Druhá sku-
pina sa preplaví cez rieku, po-
tom legionári obsadia aj maďar-
ské kasárne v Petržalke. Vojna  
o Bratislavu sa skončila. V meste 
sa po dlhom čase rozbieha nor-
málny život, ktorý sa dostáva do 
bežných koľají aj v obciach okolo 
mesta.

Roman Kaliský-HRONSKÝ
Ilustračné foto: archív redakcie

Z histórie Ružinova (8. časť)
Prievozu kedysi patrilo aj petržalské Ovsište
Regulácia Dunaja v poslednej tretine 19. storočia zmenila pôvodne ostrovný charakter celého chotára obce Prie-
voz, na ktorej území sa dnes rozprestiera veľká časť mestskej časti Ružinov. Po regulácii zanikla väčšina dunaj-
ských ramien na ľavej strane rieky, a preto už tak často nehrozili zničujúce záplavy. Nastalo aj oveľa intenzívnejšie  
využívanie cesty zo Žitného ostrova cez Prievoz do Bratislavy, lebo cesta sa stala bezpečnejšou a bola podstatne 
kratšia, ako stará vrakunská cesta.  Táto zmena infraštruktúry mala priaznivý vplyv najmä na ekonomický rozvoj obce 
Prievoz.

Mapa Bratislavy, pri ktorej bola samostatná osada Prievoz. 
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Kostol saleziánov
Mnohí veriaci Ružinovčania Kostol saleziánov pri centrálnom trhovisku na Miletičovej ulici veľmi dobre poznajú. Pra-
videlne doň chodia na bohoslužby. Možno si pritom nevšimli krásu funkcionalistickej architektúry súboru susedných 
stavieb, ktoré tiež slúžia saleziánom. Vystavené boli v 30. rokoch 20. storočia. Kostol postavili v roku 1990.

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



Od malička obdivovala majestátne párnokopytníky
Osud prírody a ochrana jej zvieracieho tvorstva leží na srdci nejednému z nás. No nie každý, kto má zviera-
tá rád, má aj šťastie pohybovať sa v prekrásnej, voľnej, priemyslom nenarušenej prírode a celé dni tráviť  
so svojimi miláčikmi. Zvlášť, ak ide o mimoriadny druh majestátnych párnokopytníkov, akými sú jelene milu, 
ľudovo nazvané čínske jelene alebo jelene pátra Davida. Slovenská ochranárka a zoologička  RNDr. MÁRIA 
BOYDOVÁ – MAAROVÁ, pochádzajúca zo Štrkovca, sa týmto unikátnym zvieratám venuje už vyše dvadsať 
rokov.

Ako ste sa k čínskym jeleňom 
dostali?

– Spôsobila to zrejme náho-
da. Ako poslucháčka Prírodove-
deckej fakulty UK v Bratislave 
som sa zúčastnila na I. zjazde 
mladých ochrancov prírody, kto-
rý bol v roku 1963 vo Vysokých 
Tatrách. Tam som sa zoznámila 
so svojím neskorším manželom, 
ktorý pracoval v Medzinárodnej 
únii ochrancov prírody so síd-
lom vo Švajčiarsku. Spolu sme 
odišli do Spojených štátov ame-
rických, kde som svoj odbor do-
študovala. Keď sme po čase boli 
na dovolenke v Anglicku, zazrela 
som vo zvernici obrovského par-
ku známeho anglického zooló-
ga vojvodu z Bedfordu zvláštny 
druh zvierat, ktoré som nikdy 
predtým nevidela. Vyzerali ako 
zmes niekoľkých známejších 
zvierat. Kopytá mali podobné 
krave, chvost ako somár, krk 
ako ťava a parožie takmer ako 
jeleň. Skrátka, akoby každé jed-
no zviera, na ktoré som práve 

hľadela, bolo pozliepané z via-
cerých iných druhov. Tak ma 
tieto podivné zvieratá upútali, 
že som sa o ne začala viac za-
ujímať.

Po kom získali ďalšie pomeno-
vanie?

– Tento dovtedy neznámy 
druh exotických zvierat dostal 
meno po svojom objaviteľo-
vi – francúzskom misionárovi 
pátrovi Armandovi Davidovi. Do 
Číny prišiel v roku 1845. Pra-
coval v lazarete a okrem svojej 
misijnej činnosti, ktorej hlavnou 
úlohou bolo šíriť kresťanstvo 
v tejto ázijskej časti sveta, ho 
veľmi zaujala tamojšia príroda. 
V cisárskom poľovníckom parku 
v Nan Haizi, ležiacom južne od 
Pekingu, uvidel raz zvieratá, kto-
ré vyzerali trochu ako soby. No 
soby to neboli. Obrátil sa teda 
na Prírodovedecké múzeum 
v Paríži, odkiaľ dostal odpoveď, 
že opisované zvieratá sú v Euró-
pe neznáme. Musel preto poslať 

ich parožie i srsť, aby francúzski 
vedci preskúmali, o aký druh 
ide. Nebolo ľahké zabezpečiť si 
potrebné dôkazy. Páter David 
musel porušiť zákon. Podpla-
til pracovníkov cisárskej obory  
a tí mu parožie i srsť zo zvierat 
priniesli. Na európsky kontinent 
sa niekoľko kusov týchto pár-
nokopytníkov dostalo až v roku 
1866. Pomenovali ich jelene 
pátra Davida a tento názov sa 
v zoologickej terminológii použí-
va dodnes.

Zaujímali vás jelene už aj pred-
tým?

– Áno, a veľmi. Tieto ma-
jestátne zvieratá som obdivova-
la už ako dieťa. Bývali sme vtedy 
na Dobrej Vode, asi tridsať kilo-
metrov od Trnavy, kde bol môj 
otecko riaditeľom Výskumného 
ústavu pre chov laboratórnych 
zvierat. Sledovala som ich, 
keď navečer vychádzali z lesa  
a pásli sa na lúke. Rada som 
tiež počúvala rozprávanie  

nočného strážcu z tamojšej 
chovnej stanice, ktorý mi o nich 
povedal veľa zaujímavých his-
toriek. Čiže už od malička som 
vyrastala v akomsi prírodove-
deckom duchu a prejavovala 
som o zvieratá veľký záujem.  
A tejto záľube som zostala verná 
dodnes.

Čo majú spoločné čínske jele-
ne s našimi európskymi, pres-
nejšie karpatskými?

– Jelene pátra Dávida, kto-
ré v Číne nazývajú milu, žijú na 
rozdiel od našich lesných jele-
ňov na močariskách. Vyhovu-
jú im skôr mokrade a blatisté 
terény. Majú k tomu prispôso-
benú časť ratice, oveľa väčšej 
akú možno vidieť u európskych 
jeleňov. Spodná strana kože 
je mäkká, nie je prispôsobená 
na chodenie po tvrdom kame-
nistom povrchu a rozdvojené 
kopýtka sú spojené blanou, 
aby sa im ľahšie pohybovalo 
v bahnistom prostredí. Aj paro-
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Mária Boydová-Maarová vľavo. 



žie majú inak stavané ako má 
karpatský jeleň.

Ruja prebieha od polovice 
mája a vtedy samce vyhľadáva-
jú mokré miesta, v ktorých sa 
váľajú a kde si umiestnia aj svoj 
samičí hárem. Mláďatá sa ro-
dia od marca do začiatku mája. 
Parožie strácajú samce od kon-
ca decembra a hneď im začne 
vyrastať nové, ktoré si neustále 
čistia, aby ho mali do začiatku 
ruje úplne čisté. Keďže majú 
radi mokré terény, lesom sa vy-
hýbajú. Radi plávajú a v Číne, 
kde žijem v ich blízkosti viac ako 
dvadsať rokov, ich máme v jed-
nej veľkej prírodnej rezervácii 
na pobreží rieky Jang-ć-Tiang 
asi päťdesiat exemplárov. Nie-
koľkým sa podarilo preplávať aj 
obrovskú rieku a usadili sa na 
protiľahlom brehu, kde si vytvo-
rili novú chovnú skupinu vo voľ-
nej prírode.

Bez vás by však dnes v Číne 
už žiadne čínske jelene nežili. 
Pochváľte sa, ako ste prispeli 
k ich záchrane?

– Nezachránila som ich do-
slova. Zachránila som ich však 
pre Čínu, pretože v polovici 19. 
storočia zažila táto krajina veľ-
kú potopu, pri ktorej voda pre-
trhla múr zvernice cisárskeho 
parku, v ktorom vtedy žilo vyše 
tristo kusov týchto jeleňov. Číňa-
nia vyplašené zvieratá pochytali  
a zjedli. Nezachoval sa ani jeden 

exemplár. Takže vyhynuté jelene 
sa v Číne objavili až po niekoľ-
kých desaťročiach, presne v roku 
1985, kedy som ich tam priviezla.

Koľko jeleňov ste dopravili do 
bývalého Cisárskeho poľovníc-
keho parku neďaleko Pekingu?

– Podieľala som sa na do-
vezení 40 kusov jeleňov milu, 
a to v dvoch etapách. Všetky 
výdavky spojené s transportom 
a vytvorením tamojšej prírod-
nej rezervácie, následne aj ich 
monitorovanie na adaptovanie 
v novom prostredí podporova-
la čínska vláda. A prečo som si 
spolu s mojimi čínskymi kole-
gami vybrala miesto Nan Haizi, 
dnes prírodnú rezerváciu vzdia-
lenú 25 kilometrov južne od Pe-
kingu? Pretože presne na tomto 
mieste bol jeleň milu naposledy 
spozorovaný živý pred tou ne-
šťastnou potopou.

Ako sa tam jelene adaptovali?
– Keď som po prvýkrát priš-

la do Číny, tamojšia ochrana prí-
rody bola iba v plienkach. Preto 
bolo veľmi dôležité založiť stádo 
v blízkosti centrálnej vlády, kvalit-
ného systému ciest, na dosah od 
vedeckých inštitúcií, veterinárov  
a tiež médií. To nám umožnilo 
ľahko komunikovať so všetkými 
zainteresovanými a zároveň vy-
užiť médiá na vzdelávacie účely. 
Stádo nových obyvateľov rezer-
vácie zaujalo širokú verejnosť  

a milu sa stal veľmi populárnym. 
Stále však hľadáme pre ne vhod-
né miesta. Ak zistíme, že sú ne-
pokojné alebo niektoré kusy sa 
nesprávajú tak, ako som to vy-
pozorovala v Anglicku, premiest-
ňujeme ich do iných rezervácií. 
Myslím si však, že na takej obrov-
skej, vyše stohektárovej ploche 
pozdĺž rieky Jang-ć-Tiang majú tie 
najideálnejšie podmienky, ktoré 
potrebujú pre svoj pokojný život.

A ako sa v Číne cítite vy? Po-
mysleli ste si voľakedy, že vás 
tam raz vietor zaveje?

– Nemala som kedy veľmi 
nad tým rozmýšľať. Ako mladá, 
ešte len študentka, som sa vy-
dala a už som aj zo Slovenska 
odišla. Vlastne od svojich dvad-
sať jeden rokov som vo svete. 
Vyskúšala som žiť vo viacerých 
krajinách, vo Švajčiarsku, v USA, 
v Monaku, v Londýne, no Čína je 
čosi špeciálne osobité. Neopí-
sateľné. A keď má človek ešte 
aj prácu, ktorá ho mimoriadne 
baví, považujem to za veľké 
šťastie, takže som si na túto kra-
jinu, jej podnebie a spôsob živo-
ta zvykla a cítim sa tam dobre.

Slovensko sa s obrovskou Čí-
nou, samozrejme, nemôže po-
rovnávať, ale predsa len, mys-
líte si, že by jelene milu mohli 
žiť aj u nás?

– Nie, neodporúčala by som, 
aby sa jelene pátra Dávida pre-

miestnili niekam na Slovensko. 
Možno by aj niekde v okolí Du-
naja dokázali žiť, nie sú však 
súčasťou našej fauny. V Bra-
tislavskej zoologickej záhrade 
už istý čas boli, vlastne som to 
sprostredkovala ja, ale ako sa 
ukázalo, nie veľmi sa im tam 
darilo.

Narodili ste sa v centre Brati-
slavy a na Štrkovec ste sa pre-
sťahovali, keď ste mali osem-
násť rokov. I teraz, keď už roky 
žijete v zahraničí, prichádzate 
do Ružinova viackrát do roka. 
Ako vidíte naše životné pros-
tredie očami erudovanej príro-
dovedkyne?

– Do Bratislavy sa vraciam 
veľmi rada. Na Solivarskej ulici 
býva moja mama, u ktorej trá-
vim vždy niekoľko dní, len čo 
mám trochu času. Stretnem sa 
tam s bratom i s ďalšou rodi-
nou a neraz sa prejdem po oko-
litých parkoch. Zaspomínam si 
na svoje dievčenské roky, keď 
som pri jazere čítala knihy a po-
zorovala labute, v zime kačky  
a čajky. Na Štrkovci bolo pek-
né najmä to, že i keď výstavba 
nebola nejako zvlášť zaujíma-
vá, všetky budovy boli na jed-
no kopyto, ale vládol tam pokoj  
a v zelených parčíkoch sa dalo 
oddychovať.

Anna SLÁVIKOVÁ
Foto: autorka
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Sedeli sme pod mohutnou píniou na pro-
menáde v letovisku Tučepi. Opýtal som sa 
Mila, ako prežíval tú hroznú vojnu vo svojej 
vlasti, ktorá sa domácim už nikdy nevytratí 
z pamätí.

„Keď sa to začalo, žil som v Splite vo ve-
žiaku pod horami. Bol odtiaľ skvelý výhľad na 
celé centrum aj s prístavom. Mal som dob-
rých susedov, z ktorých viacerí boli Srbi, ale 
pred vojnou to nikoho netrápilo. Keď sa začali 
boje, väčšina Srbov odišla, no jeden z nich, 
môj priateľ z bytu nado mnou povedal, že on 
sa nikam nechystá. Vraj to nie je jeho vojna.

Jugoarmija začala útočiť na Split z lodí, 
ktoré nám blokovali životne dôležitý prístav. 
Lodné delá pálili dokonca aj na antický Dio-
kleciánov palác. Do ľudí na uliciach strieľali 
snajperi, pred ktorými si nikto nemohol byť 
istý životom. Ostreľovači zabili či zranili stov-
ky ľudí a triafali aj do malých detí. Bol som 
členom domobrany a hľadali sme snajperov 

podľa odhadnutých a vytypovaných miest, od-
kiaľ by asi mohli strieľať. Indície ukazovali, že 
jedno také hniezdo je aj v našom dome, práve 
pre skvelý výhľad z neho. Keď som pochopil, 
odkiaľ ten snajper strieľa, nemohol som tomu 
uveriť. Bolo to z bytu nado mnou. Prichytili 
sme ho priamo v akcii. Rozrazili sme dvere 
bytu. Ani sa nesnažil brániť, hoci mal pušku 
v ruke. Len sa smial a nadával nám do špi-
navých Chorvátov. Najprv sme ho zbili, potom 
som ho ja osobne strelil z pištole medzi oči. 
Musel som to urobiť, v tej chvíli sa nedalo nič 
iné...“ Milo sa striasol, ako keby okolo neho 
prešla smrtka.

„Nebolo by lepšie súdiť ho ako vojnové-
ho zločinca? Na výstrahu ostatným...“ spýtal 
som sa so zlým pocitom.

„Na výstrahu?! Veď to boli vrahovia, kto-
rým bolo všetko jedno. Nevážili si nijaký ži-
vot, ani svoj vlastný. Bola vojna. Kým by ho 
odsúdili, tváril by sa ako hrdina. A aký trest 
by bol pre neho dostatočný?! On sám nad 
sebou vyniesol ortieľ tým, čo robil nevinným 
civilistom. Ešte dlho som nedokázal pochopiť, 
ako sa môže človek, ktorého som poznal ako 
priateľa, zmeniť na upíra bez toho, aby som si 
to všimol. Veď som ho stretával takmer každý 
deň...“

„Pre niekoho, kto je schopný strieľať do 
malých detí, je označenie upír asi dosť slabé,“ 
poznamenal som a zabil som komára, čo mi 
sedel na predlaktí.

Milo dopil svoj pohár vína na jeden dúšok 
a znova nalial sebe aj mne. Potom sa opäť 
rozhovoril.

„Tá vec so susedom nie je jediná, čo ma 
máta v zlých snoch...“

„Veď celá tá vojna bola jedna hrozná noč-
ná mora,“ zašomral som hnevlivo.

„Pobrežie od Splitu smerom k Dubrovníku 
terorizovali srbské soldatesky. Prepadávali 
spoza kopcov od Bosny a Hercegoviny naše 
horské dediny a systematicky vraždili obyva-
teľov, ktorých tam našli. S domobranou sme 
chceli proti nim v kopcoch bojovať, ale boli 
ako duchovia. Nikto nemohol vedieť, kedy 
a kde udrú. Raz sme prišli k jednému vypále-
nému majeru. Zhorenisko ešte tlelo, pálilo do-
ňho poludňajšie slnko a z tej sálavej horúčavy 
sa niesol neznesiteľný zápach. 

Keď sme pochovali mŕtvoly povraždených 
úbožiakov, urobili sme ešte jednu dôkladnú 
obhliadku okolia, či niekde nablízku nenáj-
deme niekoho ďalšieho. Pri kope stavebného 
materiálu som zbadal miešačku na betón. Na-
zrel som do nej. Ten pohľad ma straší aj teraz. 
Boli tam rozsekané kusy ľudských tiel a údov 
spolu s odseknutými hlavami. Z tvárí tých hláv 
sa na mňa pozerali šialené mŕtve oči!“ Milo si 
zakryl tvár rukami. Chvíľu mlčky zhlboka dý-

chal, potom si odkryl tvár a v očiach sa mu 
leskli slzy.

„Boli to deti! Tie vraždiace monštrá ich 
pred očami rodičov napchali do miešačky 
a potom ju zapli! Dospelí sa pred vlastnou 
smrťou museli pozerať, ako beštiálne vraždia 
ich deti!“

Musel som rýchlo spláchnuť vínom tú 
guču, čo sa mi tvorila v hrdle. Milo sa pod 
vplyvom vína občas opakoval a niekoľkokrát 
vyhlásil:

„Moji dvaja bratia ušli pred tou vojnou do 
Austrálie a na Nový Zéland. Mal som vtedy 
odísť aj ja! Nemusel som zažiť všetko to svin-
stvo...“

Mohol som ho presviedčať, že všetci pred-
sa odísť nemohli a že veci sa zmenia k lep-
šiemu? Navyše, ani sám som si tým predsa 
nemohol byť istý... 

●●●
Po dlhom večeri som bol dosť unavený, 

no dlho som nemohol zaspať. Napokon sa 
mi to horko-ťažko podarilo, ale nebol to dob-
rý spánok. Plával som pod slnečnou oblohou 
sám v blankytne modrom mori. Náhle sa zo-
tmelo a morská voda sa zmenila na hustú 
krvavú kašu. Nemohol som pohnúť rukami 
ani nohami, z hlbiny sa vedľa mňa začali 
vynárať detské hlavy bez trupov, odseknuté 
detské ruky ma sťahovali pod hladinu a za-
čal som sa topiť. Snažil som sa vyslobodiť, 
no tie ruky ma držali pevne a metali mnou 
hore-dole, mlelo ma to ako v miešačke a cítil 
som, ako sa rozpadávam na kusy. Vtom som 
precitol a uvedomil som si, že Milo mi silno 
trasie ramenom. S úľavou som sa zhlboka 
nadýchol vďačný za to, že to bol iba zlý sen. 
Potriasol som hlavou a skontroloval som sa, 
či som celý.

„Prišiel som ťa zobudiť, je už desať hodín. 
Zlé sny?“ opýtal sa Milo. Nemohol si nevšim-
núť, aký som vyjavený.

„Hm... Keby som bol včera jedol aj niečo 
iné než ryby a zeleninu, povedal by som, že to 
bol ťažký sen z ťažkej večere,“ povedal som 
a išiel som do kúpeľne.

„Zrejme si bol iba veľmi unavený. Ideme 
si zaplávať,“ oznámil mi Milo svoj plán, kým 
som si umýval zuby. Celý deň sme boli na plá-
ži, kde som celkom zabudol na nočné mory.

●●●
Na móle pri dome mal Milo priviazaný 

malý čln s veslami. Bol už podvečer, no sln-
ko sa malo ešte dosť dlho posúvať k západu. 
Do zotmenia, kedy mala prísť k Milovi väčšia 
spoločnosť, som sa chcel trocha zrelaxovať. 
Spýtal som sa, či si môžem požičať čln.

„Samozrejme, ak sa ti chce veslovať... 
A nie aby sme ťa potom museli ísť hľadať až 
niekam na otvorené more,“ zažartoval Milo 
a odviazal čln, keď som doňho nastúpil.

„Neboj sa, v najhoršom prípade sa pre-
plavím do Talianska,“ odpovedal som a dal 
som sa do veslovania. 

More sa vlnilo len mierne, takže som si 
v pohode vychutnával primeranú fyzickú ná-
mahu. Asi po polhodine neustáleho a súvis-
lého veslovania preč od brehu, som mal toho 
dosť. Bol som tak ďaleko, že sa mi otvoril 
krásny výhľad na súvislú reťaz vrchov pohoria 
Biokovo nad pásom pobrežia, na ktorom sa 
črtali letoviská Makarska, Tučepi, Podgora, 
Igrane. Pod kopcami, na úbočiach vyrastajú-
cich z mora, som videl malé dedinky a usad-
losti. Cesty vedúce k nim sa vrezávali do skal-
natých svahov. Jedna z tých ciest vedie aj do 
Medžugoria, ktoré je len pár kilometrov za 
hrebeňom pohoria na území Bosny a Herce-
goviny. Pútnici z celej Európy sa tam chodia 
modliť k soche Panny Márie, ktorá sa tam vraj 
kedysi zjavila. Nezanevrela Ježišova matka na 
tieto miesta, keď tu tiekli potoky krvi? Hm... 

Obrátil som pohľad od pobrežia na opač-
nú stranu, kde sa z jemného oparu splývajú-
ceho s hladinou mora po celej šírke obzoru 
vynárali siluety Pelješacu, Hvaru a Braču. 
Občas okolo mňa v bezpečnej vzdialenosti 
preplávala štíhla plachetnica, niekoľko väč-
ších motorových člnov s burácavým vrčaním 
narobilo vlny a rozhojdalo drevenú škrupinku, 
v ktorej som sedel. 

Pohodlne som sa natiahol na podlahu 
člna, celý som sa vystrel a pozeral som do 
oblohy. Vychutnával som si absolútny pokoj, 
keď je všetko na poriadku ako má byť, prob-
lémy aspoň na chvíľu neexistujú a nič nie je 
dôležitejšie, ako tie prchavé chvíle súkromné-
ho zmierenia sa s celým Vesmírom. Pri tom 
oddychu som napokon zadriemal. Prisnilo sa 
mi, že opäť vidím dva delfíny, ktoré sme raz po-
zorovali s Katarínou pri raňajkách na hotelovej 
terase vysoko nad morom v Igrane. Delfíny plá-
vali v páre, v diaľke prieplavu vyskakovali nad 
hladinu a slnko sa odrážalo od ich lesklých tiel. 

Zrazu sa mi zazdalo, že počujem ich pre-
nikavý piskot celkom blízko pri sebe. Zobu-
dil ma zvuk píšťalky kdesi za mojou hlavou. 
Piskot prehlušil aj zvuk silného motora, kto-
rý v nízkych otáčkach bublal do vody blízko 
môjho člna. Zdvihol som sa z podlahy a videl 
som, že z veľkého policajného člna sa na mňa 
skúmavo pozerajú dvaja muži v uniformách. 
Jeden z nich mal v ústach píšťalku.

„Ste v poriadku, pane?“ spýtal sa ma ten 
bez píšťalky.

„Som v úplnom poriadku. Len som chvíľu 
oddychoval...“ odpovedal som.
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„Videli sme z diaľky len prázdny čln, keď 
ste boli schovaný. Ste dosť ďaleko od brehu, 
mali by ste sa vrátiť,“ povedal policajt a na-
vrhol: „Ak nevládzete veslovať, môžeme vás 
potiahnuť k pobrežiu.“

„Ďakujem. Netreba, zvládnem to,“ od-
mietol som ponuku, hoci som si všimol, že 
morský prúd ma posunul riadny kus ďalej od 
brehu a na juh tak, že oproti mne už nebolo 
letovisko Tučepi, ale susedná destinácia Pod-
gora.

„Tak vám prajeme veľa síl,“ rozlúčili sa po-
licajti a odplávali preč.

Zdvihol sa mierny protivietor, ktorý mi do 
tváre občas vmietol spŕšku slanej vody. Slnko 
pomaly zapadalo, mal som ho pred očami, 
až kým sa celkom neponorilo pod hladinu 
horizontu tvoreného zlievajúcim sa obrazom 
hôr a mora. Kým som dovesloval k Milovmu 
domu, bol som celkom vyšťavený, ale spokoj-
ný. Milo vyšiel na mólo a uviazal čln.

„Už som si myslel, že vyhlásime pátranie. 
Bol si preč vyše tri hodiny.“

„Vážne?! To by som teda nepovedal. Na 
chvíľu som si zdriemol a zobudili ma policaj-
ti. Boli priateľskí a chceli ma sem dotiahnuť 
za svojím člnom, ale to som nemohol prijať. 
Nebudem si tu predsa robiť hanbu,“ povedal 
som s úsmevom.

„Keby si nevládal veslovať, nebola by to 
hanba, ale šťastie.“

„Keby som nevládal, tak by som strávil 
noc na mori a nič by sa nestalo.“

„Pokiaľ by ti do člna nevrazila nejaká loď. 
Ak by ťa niekto nepotopil, ráno by som ti po-
riadne naložil, lebo by sme sa o teba museli 
báť a pokazil by si nám zábavu. Hostia sa už 
schádzajú, takže hajde!“ tľapol ma Milo po 
pleci a vykročil k domu.

„Dám si sprchu, prezlečiem sa a hneď 
som dole,“ oznámil som mu, a v duchu som 
šomral, že na celonočnú zábavu vôbec ne-
mám chuť. Keď som zo seba zmyl morskú 
soľ, zišiel som na terasu nad mólom. Priestor 
osvetľovali lampáše a horiace fakle. V rohu 
rozvoniavali z roštu nad dreveným uhlím rôz-
ne druhy mäsa grilované spolu so zeleninou. 
Pljeskavica, ryby a kurčatá, k tomu zemiaky, 
baklažán, patizóny a papriky sa miešali do 
farebného závoja omamných vôní. Milo mi 
ukázal na stôl s nápojmi, aby som sa obslúžil. 
Vzal som si veľký pohár minerálky s citrónom 
a zvítal som sa s Milovou manželkou Janicou.

„Tak čo, ty námorník? Užil si si more?“ 
usmievala sa s mierne ironickým pohľadom. 

„Pozri, kto je tu,“ podišiel k nám Milo, kto-
rý sprevádzal Marijanu z Iloku, ktorú mi pred-
stavil deň predtým.

„Rád vás opäť vidím,“ privítal som ju a do-
stal som od nej pusu na líce.

„Tak ako ste si užili dnešný deň?“ opýtala 
sa ma Marijana.

„Vychutnával som si krásu Makarskej ri-
viéry a napokon som si trochu zašportoval,“ 
odpovedal som a počkal som, či mi tiež povie 
niečo uštipačné na konto môjho veslárskeho 
úletu. Zjavne o ňom netušila, tak som jej roz-
povedal, ako som zaspal v člne, o krátkom 
sne s delfínmi, aj o policajnej píšťalke.

„Delfíny sú tu zriedkavé, aj my ich vidíme 
len občas. Mnohí ani neveria, že sa tu občas 
zjavia. Hovorí sa, že vzácne delfíny prinesú 
šťastie tomu, kto ich uvidí. Mali ste ho odvte-
dy, čo ste ich videli spolu s vašou priateľkou?“

„Ako kedy. Myslím si, že skôr ho mala 
ona. A to som rád, lebo jej ho prajem.“

„A kde je teraz? Myslím, keď tu nie ste 
spolu...“

„Má vlastnú rodinu s niekým iným.“
„Aha, prepáčte. Mrzí vás to?“
„Hm... Teraz už nie. Mám pocit, že je 

šťastná, a to je dobre. A čo vy, Marijana? Vi-
deli ste tu už delfíny?“ 

„Nedávno. Teraz čakám, či to bude pre 
mňa znamenať šťastie,“ povedala a s tajom-
ným úsmevom dodala: „A možno mi ho prine-
siete vy...“

„Ja? A ako?“ ostal som prekvapený. 
●●●

Mal som sa to dozvedieť už onedlho.  
O niekoľko mesiacov neskôr, keď mi po skon-
čení jadranskej sezóny Marijana na bratislav-
skom letisku pristála v náručí, bolo to výsled-
kom toho nášho prvého spoločného večera. 
Prišla za mnou po mojich ďalších štyroch ces-
tách na juh, ktoré som absolvoval ešte v to 
leto, aby som mohol byť s ňou. Ostala u mňa 
od októbra až do začiatku ďalšej sezóny, po-
tom sme sa presťahovali k Jadranu. 

Odvtedy som videl vzácne delfíny 
v chorvátskom mori niekoľko razy. Ak by som 
ich hľadal a vzýval, aby sa zjavili, možno by 
som sa nedočkal. Ukázali sa len tak, z vlast-
nej vôle. Marijana však hovorí, že nič nepri-
chádza samo od seba, že všetky dobré dary 
od osudu si človek musí zaslúžiť. A musí sa 
potom aj snažiť, aby o ne neprišiel. Súhlasím 
s ňou a pripomínam si to vždy, keď sedím 
v malom člne ďaleko od rušného pobrežia 
a s pokojom v duši sa obzerám okolo seba. 
More je stále sýtomodré, ostrovy Hvar aj Brač 
sú na svojich miestach, belavé vrchy hôr chrá-
nia pobrežie ako vysoká skalná hradba. Všet-
ko je tak, ako má byť. A to mi stačí. 

(Ukážka z knihy Dajte Sizyfovi elevátor!, 
ktorá autorovi vyšla pred niekoľkými dňami.)
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Dospelí často používajú slo-
vá: „Ak sa nebudeš učiť, budeš 
hlúpy a nebudeš mať dobrú 
prácu.“ Deti chodia do školy, 
skončia strednú školu, skončia 
univerzitu. Učili sa, ako najlep-
šie vedeli, ako sme ich to na-
učili. No a stoja pred otázkou 
zamestnania a nakoniec im nič 
iné neostane, len rozšíriť rady 
nezamestnaných, alebo začať 
robiť prácu, ktorá nemá s ich 
vzdelaním nič spoločné.  Tak 
ako mi povedal môj syn, keď 
som mu odporúčala, aby si vy-
bral študijný odbor na univerzi-
te podľa toho, čo by chcel robiť, 
aby po skončení mohol nadvia-
zať na informácie a zručnosti, 
ktoré získal počas štúdia: „Veď 
nejaký si vyberiem, to je jedno, 
aj tak to funguje inak. Ľudia ro-
bia skoro vždy niečo iné, než to, 
čo študovali.“ Našťastie si však 
vybral to, čo ho baví. Existujú ur-
čité pravidlá na to, aby sme žili 
šťastný život. Jedno z týchto pra-
vidiel je: „Buďte kompetentní. 
Pozerajte sa okolo seba, učte sa 
a precvičujte, používajte v praxi, 
čo ste sa naučili. Tak sa stanete 
kompetentným.“ Kompetentný 
znamená byť spôsobilý, mať 
schopnosti a zručnosti robiť 
svoju prácu dobre, kvalitne.

Dospelí pre deti 
Prostredníctvom chýb, kto-

ré sme pri riešení našich život-
ných úloh spravili, sme získali 
vlastné životné skúsenosti, nie-
ktoré radostné, niektoré trpké. 
Získali sme vlastné poznanie, 
napríklad, že mať akademický 
titul je dobré a bez neho sa ťaž-
ko hľadá práca. Keďže máme 
radi naše deti, chceme ich 
ochrániť, aby nerobili tie isté 
chyby, a tak im vysvetľujeme, 
alebo direktívne nariaďujeme, 
čo musia robiť. Podsúvame im 
naše riešenia problémov, naše 
názory a to bez toho, aby sme 
sa ich pýtali, ako to cítia ony, 
aké majú ony názory a či vôbec 
chcú robiť to, do čoho ich tla-
číme. Ak to robíme dostatočne 
dlho a často, tak spôsobíme, 
že naše deti prestanú hovo-
riť vlastné názory na to, čo by 
chceli a nakoniec prestanú 
mať vlastné názory a nebudú 
vedieť, čo by vlastne chceli ro-
biť. Svojou prílišnou ochranou 
ich oberieme o možnosť získať 
vlastné poznanie a v dospelos-
ti byť kompetentnými.

Stratia spojenie so sebou 
samým!

Príklad: „Matka, ktorá je štu-
dijný typ, rada číta a univerzitu 
skončila s červeným diplomom, 
má syna, ktorý sa od malička rád 
zvŕta v kuchyni a pomáha jej s va-
rením a pečením. V škole mu to 
ide priemerne, a tak sa s ním učí 
a učí a vyžaduje od neho, aby mal 
jednotky zo všetkého. Často sú 
to dlhé hodiny a hodiny učenia 
sprevádzané odporom a plačom. 
On by jej radšej pomohol nakú-
piť a pripraviť večeru. Ona mu to 
však nedovolí, lebo z písomky mal 
trojku. Musí sa to doučiť. Takýmto 
spôsobom skončí základnú školu, 
a samozrejme, matka pre neho 
vyberie gymnázium. On jej hovorí, 
že chce byť kuchár, ale ona nepo-
čúva. Musí mať predsa titul, dob-
ré vzdelanie je základ, vysvetľuje. 
A tak ide syn na gymnázium, ktoré 
ho nebaví. Už sa nesnaží pomá-
hať s nákupmi a s varením. Musí 
sa stále učiť a učiť. Ledva, ledva 
skončí gymnázium a matka už vy-
berá univerzitu. Pýta sa syna, o čo 
by mal záujem, ale on  nevie, ktorú 
si vybrať, nevie čo by chcel robiť. 
A matka sa hnevá, že ona má 
syna, ktorý ani nevie, čo by chcel 
robiť a pritom sa snaží mu pomá-
hať a chrániť ho od zlých rozhod-
nutí. A tak vyberie sama. Koniec 
príbehu je, našťastie, dobrý, lebo 
syn nakoniec univerzitu, ktorú mu 
vybrala mama, neukončí, vráti 
sa späť z tejto cesty a študuje za 
kuchára, čo mu spôsobuje radosť 
a po skončení si hneď nájde prá-
cu, ktorá ho baví a ktorú vie dobre 
robiť. Len k matke si ešte nevie 
nájsť cestu.“

Načúvajme
Počúvajme naše deti, čo 

by chceli robiť. Nechajme ich 
to robiť (samozrejme, ak nejde 

o veci, ktoré ohrozujú ich život, 
napríklad ako nechať ich vybeh-
núť na cestu, keď ide auto len 
preto, že to chcú robiť) a buď-
me len ich sprievodcami a dip-
lomatickými radcami, aby samy 
prišli k svojmu poznaniu.Potom 
budú vedieť, čo chcú robiť a čo 
ich najviac baví. Nestratia spo-
jenie so sebou samým. A aj vý-
sledky v škole budú lepšie, lebo 
vedia, prečo sa učia. Vzdelanie 
musíme budovať na dobrých 
základoch, teda na čítaní s po-
rozumením a na písaní. Toto do-
siahneme použitím správneho 
prístupu a dobrej študijnej metó-
dy namiesto kriku a trestu.  Zá-
kladom dobrej študijnej metódy 
je, že pri učení postupujeme od 
jednoduchších vecí k zložitejším.

Príklad: „Samko sa v prvom 
ročníku začína učiť čítať. Najskôr 
sa učí jednotlivé písmenká. Pri 
písmenách M, m a L, l bol Sam-
ko dlhšie chorý. Mama sa ho to 
snaží doučiť a aj pani učiteľka 
v škole to s deťmi opakuje nie 
jedenkrát. 

Deti však musia ísť ďalej. 
Začnú čítať slabiky „ma – ma, 
ma – me, E – ma, ... . Samko je 
zmätený, nejde mu to tak, ako by 
chcel.  K tomu sa neskôr pridá 
písmeno N, n, keď v škole zasa 
nebol. Samozrejme, že aj tu sa 
rodičia snažia o to, aby prebera-
né učivo v škole počas Samkovej 
neprítomnosti zvládli. Ale sú tu 
aj ďalšie písmená, ktoré mu nie 
sú celkom jasné. Snaží sa čítať 
slabiky, ale stále sa mýli. Rodič 
si myslí, že asi treba viac cvičiť 
čítanie slabík. Tak čítajú slabiky. 

Neskôr začnú deti spájať sla-
biky do slov a čítajú celé slová 
a potom vety. Tu je to už hotová 
katastrofa. Ide to ťažko, to nepo-
slušné m, n nie a nie si zapamä-
tať. Samko je z toho zmätený. 
Je to naňho príliš rýchle tempo 
a príliš veľa vecí naraz.

Mama so Samkom doma 
stále číta, číta slabiky, číta slová, 
číta vety. Ide to ťažko.“ 

Čo myslíte, čo by v takomto 
prípade mohlo pomôcť?

Ak dieťa nemá úplne zvlád-
nuté jednotlivé písmená, je mož-
né, aby zvládlo ich spájanie do 
slabík a neskôr do slov a slová 
do viet? Prvým krokom k tomu, 
aby zvládlo čítanie slabík je, aby 
výborne zvládlo čítanie všetkých 
písmen. To znamená, že čítanie 
slabík je až druhým krokom. Ak 

zvládne čítanie písmen a slabík, 
potom ich môže začať bez prob-
lémov spájať do slov. To je ďalší 
krok. Atď. Pri všetkom, čo sa učí-
me, sa musí dodržať postupnosť 
od jednoduchšieho k zložitejšie-
mu. Odborne to môžeme nazvať 
použitie správneho študijného 
gradientu. Gradient znamená 
postupné približovanie sa k nie-
čomu, vykonávané krok za kro-
kom, jeden stupeň za druhým. Pri 
čítaní týchto riadkov si hovoríte: 
„To je teória, ktorá sa predsa pou-
žíva aj v praxi! To je samozrejmé, 
to predsa všetci veľmi dobre vie-
me!“ Áno, je to samozrejmé. Má 
však každé dieťa rovnaké tem-
po? Stihne si každé dieťa osvojiť 
postupne všetko preberané učivo 
tak, aby mohlo ísť ďalej k niečo-
mu zložitejšiemu a aby bez prob-
lémov zvládlo aj zložitejšie učivo?

Ako na to?
Veľmi jednoducho. Je po-

trebné venovať sa deťom, keď 
sa už rozhodneme, že ich chce-
me. Sledujme ich, čo robia a ako 
sa správajú a počúvajme ich, 
čo hovoria. Oni nám to povedia. 
Vždy, keď je dieťa pri učení zmä-
tené a nevie si s niečím rady, 
treba sa vrátiť naspäť o krok, 
dva kroky alebo o toľko krokov, 
koľko treba a upevniť si učivo, 
ktoré tam bolo. Tam totiž nie-
čomu dieťa neporozumelo. Je 
potrebné to nájsť a odstrániť. 
Je to na nás rodičoch, aby sme 
im pomohli previesť ich týmito 
problémami a naučili ich, ako 
ich majú zvládať. Ale nie dlhými 
vysvetľovaniami, ale praktickými 
činmi a vlastným príkladom.

Zlatica SCHMIDTOVÁ
Ilustračné foto: Centrum Basic

Vzdelanie na dobrých základoch
Počúvajme naše deti, čo by chceli robiť
Vzdelanie na dobrých základoch? Čo to vlastne znamená? Myslím, že odpoveď je veľmi jednoduchá. Ale najskôr  
by som venovala pár slov tomu, čo to je dobré vzdelanie. V dnešnej dobe vidíme, že ľudia viac – menej za dobré 
vzdelanie považujú mať, vlastniť akademický titul.

Vážený seniori,
radi by sme Vás pozvali do samo-
obslužnej jedálne ,,Nevädzka“, 
kde si môžete uplatniť príspe-
vok na stravu cez Mestský úrad 
Ružinov.
Ponúkame výber s troch jedál. 
V cene máte polievku, hlavné 
jedlo a nápoj. Nájdete nás na 
Nevädzovej ulici č.5

Otváracie hodiny:
PO-PIA : 8.00-15.00 h.

 Veríme, že sa u nás 
budete cítiť príjemne.

Prajeme Vám dobrú chuť!
Informácie na tel. čísle : 

0905/540 635
MK GASTRO, s.r.o.
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   Pán Pavol G.  si v istom pe-
ňažnom ústave, ktorý ponúkal 
seniorom výhody, otvoril účet. 
Urobil tak len na účely dostáva-
nia a vyberania dôchodku. Pri 
jeho zakladaní odmietol limit 
voľného prečerpania, o čom si 
však nevyžiadal žiadne potvr-
denie. Z úsporných dôvodov si 
nedal posielať mesačný výpis 
z účtu. Pri výberoch z bankoma-
tu si nebral potvrdenky, teda  
o stave na účte sa priebežne ne-
informoval.  Keď mu prišiel kon-
coročný výpis zistil, že z účtu mu 
počas roka bolo vybraných okolo 
500 eur, ktoré automaticky ban-
ka začala strhávať z ďalších dô-
chodkov, a to aj s úrokom. Hoci 
od výberu z účtu uplynul istý 
čas, pán P.G. zaslal reklamáciu, 
ktorá bola zamietnutá. Dôvody 
zamietnutia reklamácie sme 
boli s pánom Pavlom osobne 
konzultovať v banke. Zistili sme, 
že on sám vykonal tri výbery, pri 
ktorých mu bankomat nevydal 
bankovky, údajne na disple-
ji bola informácia, že výber sa 
nedá zrealizovať. Celú záležitosť 
však nechal nepovšimnutú, aj 
keď sa mu podobný prípad stal 
o niekoľko dní opäť. Pracovníč-
ka  peňažného ústavu na naše 
požiadanie ochotne zisťovala 
v archíve, či evidovali nefunkč-
nosť bankomatu v mesiaci, keď 
sa pán Pavol pokúšal o výber. 
Nič nebolo hlásené, evidované,  
takže poškodenie musí znášať 
spotrebiteľ. Ten totiž urobil chy-
bu, keď banke neoznámil  nevy-
danie bankoviek bankomatom. 
Zároveň sa nepresvedčil, či jeho 
ústna požiadavka o zablokovaní 
voľného prečerpania bolo sku-
točne zaevidovaná.  Následky 
svojej neopatrnosti znáša sám. 
Na záver príbehu pre poučenie 
iných uvádzame, že voľné limity 
na účtoch banky poskytujú ako 
pôžičku, je teda úročený. Pre-
čerpanie limitu je možné na po-
žiadanie zablokovať na základe 
písomnej žiadosti. Mesačné vý-
pisy z účtov podľa novely z roku 
2010 sú banky povinné posielať 
klientom bezplatne. Tým, ktorí 
sú nezruční v manipulácii s ban-
komatom, odporúčame na potre-
by doručovania dôchodku zvážiť 
otvorenie účtu s možnosťou pre-
vzatia a používania bankomato-
vej karty. Pre seniorov je tento 

úkon niečím novým, podobne 
ako ovládanie mobilného tele-
fónu a počítača a nie všetci sú 
schopní  v tom získať zručnosť, 
čo je potencionálne nebezpe-
čenstvo škody. A to nielen v roz-
sahu skúsenosti pána P.G.

Treba sa pýtať vopred
   Veľa sa už popísalo a poho-

vorilo o odlišnostiach v účtovaní 
taxikárov  na rovnakej trase. Ten-
to problém nie sme kompetent-
ní riešiť, ale radu, ktorá môže 
spotrebiteľom pomôcť, máme. 
Na cenu sa treba spýtať pri ná-
stupe do taxíka a potom sa treba 
rozhodnúť či sa odveziete, teda  
službu použijete, alebo nie. Star-
ší spotrebitelia zväčša taxislužbu 
používajú na prevoz k lekárovi, 
takže ceny na tej istej trase ve-
dia porovnať. Upozorňujeme, 
že  taxík zavolaný telefonicky je 
lacnejší ako ten, do ktorého sa 
nastupuje na stanovisku alebo 
sa zastavujete na ceste. Nielen 
pri taxislužbe sa treba na cenu 
informovať vopred. Aj cenu opra-
vy akéhokoľvek výrobku by mal 
majster vedieť aspoň približne 
odhadnúť. Neraz sa môže  cena 
za opravu vyrovnať cene výrob-
ku. Konkrétne sa to stalo spot-
rebiteľke pri oprave náušnice. 
Keďže ich dostala ako dar, mala 
k nim osobný vzťah. Do opravy 
odniesla tú, na ktorej sa pokazil 
uzáver. Hoci jej povedali pred-
bežnú cenu, podotýkame, že 
dosť vysokú, nechala náušnicu 
opraviť. Pri preberaní už oprave-
nej bola cena o niečo vyššia ako 
nové náušnice, čo sa jej nepá-
čilo a chcela ju reklamovať. To 
však nebolo možné, lebo  spotre-
biteľka pred opravou bola o cene 
za ňu informovaná. Tým, že výro-
bok dala do opravy, deklarovala 
s cenou svoj súhlas. Začatím 
čerpania služby vzniká medzi jej 
poskytovateľom a spotrebiteľom 
právny vzťah.

Pre zaujímavosť uvádzame, 
že išlo o strieborné náušnice 
a oprava stála 34 eur. 

Prevencia
V septembri sa do kalendára 

zaradili aj dni vyhradené zdraviu. 
Mnohé z nich majú európsky 
a aj  svetový rozmer a ich cieľom 
je upozorniť na diagnózy, kto-
ré sú príčinami úmrtí vysokého 

počtu ľudí. Lekári – špecialisti 
sa počas týchto dní zameriavajú 
na šírenie zdravotníckej osvety. 
Informácie radi odovzdávame 
ďalej, pretože sa už druhý rok 
snažíme o naplnenie nášho 
hesla Informovaný Ružinovčan 
– zdravý a vzdelaný spotrebiteľ.

Druhý septembrový týždeň 
bol týždňom európskej uroló-
gie. Prvýkrát sa k nemu pridalo 
aj Slovensko. Cieľom kampane 
bolo rozšíriť vedomosti o najčas-
tejších urologických problémoch, 
ako aj podporiť mužov, aby prob-
lémy s prostatou nezanedbali. 
Ako vyplynulo z prieskumu, po-
vedomie o nej je vo verejnos-
ti nízke. Skôr sú známe vtipy 
o prostate ako skutočnosť, že 
jej najčastejším ochorením je 
benígna prostatická hyperplá-
zia, ľudovo povedané zväčšenie 
prostaty. To spôsobuje je časté 
močenie,  poruchy erekcie a  ne-
liečený stav môže prejsť aj do 
formy zhubného nádoru. Preven-
tívne vyšetrenie u urológa je bez-
bolestné a pri prvých príznakoch 
by ho mal vyhľadať každý muž.

Na 21. september pripadol 
Svetový deň Alzheimerovej cho-
roby. Dôležitosť byť o nej infor-
movaný je v tom, že toto ocho-
renie postihuje nielen chorého, 
ale aj celú rodinu. V Európe je 
postihnutých viac ako 3,5 milió-

nov ľudí a táto skutočnosť bola 
podnetom na vytvorenie Európ-
skej alzheimerovskej asociácie, 
ako aj charty pacientov postih-
nutých demenciou a tých, ktorí 
sa o nich starajú. Ako občania 
EÚ majú právo, aby ich potreby 
boli rešpektované. V Bratislave 
pôsobí Centrum memory, ktoré 
ako prvé špecializované zariade-
nie poskytuje informácie o pre-
vencii, diagnostike a zároveň 
vzdeláva rodinných príslušníkov 
na zvládnutie náročných situácii 
s chorým.

Deň 24. september bol 
Dňom srdca. V rámci neho sa 
všetci prostredníctvom kampane 
MOST 2010, ktorá je súčasťou 
Národného programu prevencie 
ochorení srdca a ciev, schvále-
ného vládou SR a podporované-
ho ministerstvom zdravotníctva, 
mohli od hliadok zdravia dozve-
dieť o rizikových faktoroch spô-
sobujúcich infarkt. Kód života  
0– 5–30–120/80 by sme mali 
poznať ako dátum svojho naro-
denia. Číslo 0 znamená –  nula 
cigariet,  5 – hraničnú hladinu 
cholesterolu v krvi,  30  – minú-
ty pre dennú pohybovú aktivitu, 
120/80 optimálny krvný tlak. 

Viac info na: www. prostata.
sk, www.alzheimer.sk.

Jana MIKLOVIČOVÁ
Ilustračné foto: redakcia

Informácie zdravia na celý rok
Poškodeniu môže spotrebiteľ predísť obozretnosťou a zodpovednosťou
Skutočnosť, že spotrebitelia  nemajú dobré skúsenosti s uplatňovaním práva na nápravu poškodenia u dodávateľov 
služieb, ako aj u predajcov tovarov, je všeobecne známa. Tí odvážnejší a zručnejší, ako sme písali v čísle 6 – 7, si 
svoje právo neváhajú vydobyť na súdoch. Z analýz prípadov, ktoré  sa riešili v Klube aktívnych spotrebiteľov sa na-
chádzajú aj prípady, keď si spotrebitelia poškodenie spôsobili svojou neobozretnosťou. Pre poučenie iných sme sa 
rozhodli niekoľko prípadov uviesť.
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„Konečne, Peter Rašla!“ Je 
najvyšší čas, aby si predstúpil 
pred priateľov a čitateľskú ve-
rejnosť so svojou prvou obsiah-
lou a zaujímavou knihou ...ná-
vratno... s javorovým listom na 
obálke, ku ktorej som napísal  
v januári 2009 úvodné slovo. 
To znamená, že toto dnešné 
úvodné slovo mal predniesť 
niekto iný, aby sa obsahovo 
nepodobalo tomu, čo je uve-
rejnené na prvých stránkach 
tvojej knihy. Ale dnes je možné 
všetko (aj výrazne vyhrať voľby 
a predsa ich prehrať). 

Autor aj vydavateľ
Peter Rašla, voľakedajší dl-

horočný a úspešný pracovník Vy-
davateľstva Práca, sa rozhodol  
v hodine dvanástej aj sám kni-
hu napísať, sám si ju zredigo-
vať, sám si ju ako sponzor vydať  
a prezentovať sa čitateľskej ve-
rejnosti aj ako spisovateľ. Ne-
urobil tak preto, že už dvadsať 
rokov je to v móde, ale preto, že 
sa mu zachcelo pohrať (podeliť) 
sa so svojimi skúsenosťami, zá-
žitkami, so svojou minulosťou  
a okrem toho, či popri tom, si 
podať široký okruh v prvom 
rade rodiny, potom priateľov 
a ľudí aj verejne známych. To 
znamená, že nám chcel (a po-
darilo sa mu to skvele) predsta-
viť kúsok života jedného veľké-
ho „decka“, ktoré si väčšinou 
len tak pre seba rozpráva o tom 
čo vidí, čo sa mu páči, hrá sa 
so slovíčkami (jeho zdrobneni-
ny nemajú konca-kraja), z čoho 
mu je samému do smiechu 
a on tým jeho písaním úsmev 
vyvoláva a to úsmev potme-
húdsky, nad ktorým sa sme-
júci musí aj zamyslieť. Čitateľ 
sa nesmeje na vulgarizmoch, 
nedráždi ho oplzlý sex, ale na 
tom čo si taký terajší, obyčajný, 
ale vtipný človek myslí o sebe 
a o nás. Ukazuje nám ako žil, 
ako myslel, ako sa trampsky 
potuloval v dunajských „prale-
soch“, ako sa po Dunaji plavil 
ako Indián po Amazonke, ako... 
Ako skrátka aj prekonával smr-
teľne vážnu chorobu a všeličo, 
čo nás ľudsky zaujme. Skrátka 
ako aj keď mal namále, ako ve-
selo žil. Hovorím veselo, lebo 
bol mladý a taký sa nepodáva 
smútkom. 

Láska naozaj všetko zmôže
Petrova Rašlova kniha ...ná-

vratno... hovorím kniha a nie 

román, aj keď to je moderný 
román, lebo je v ňom všetko, 
čo má v románe byť, je to kniha 
zvláštna. Dej, napínavosť, hu-
mor, zaujímavosť a kus nášho 
toho naj-obyčajnejšieho živo-
ta najmä ešte za starých čias, 
čias bývalého režimu, ktorý bol 
v mnohom ochudobnený, ale 
Rašla našiel v ňom aj svoje 
čaro, svoj dôvod na úsmev. 

Niekto môže namietať, že 
Petrovi Rašlovi sa to písalo, 
keď mal také skúsenosti ako 
málokto, napríklad, ako vyras-
tať v susedstve prezidentské-
ho paláca, denne ako dieťa 
môcť vidieť nastúpenú čestnú 
stráž prezidenta Dr. Jozefa 
Tisa a pritom sa kolembajúc 
na kolene strýka, pozdejšie 
žalobcu v procese prezidenta, 
smutne i veselo presláveného 
a mimoriadne známeho práv-
nika a generála Džuga Rašlu. 
Život ukazuje ako na svete 
všetko spolu súvisí, lebo ne-
skôr si Peter vzal za manžel-
ku dievča z rodu Kšiňanovcov, 
rodu právnického – obhajcu  

v tom istom prezidentskom pro-
cese... Žeby moderný slovenský 
Rómeo a Júlia? – láska naozaj 
všetko zmôže. 

Majster
Ale čo je to proti jeho zážit-

kom z rozvážania pizze kdesi 
po Texase a Kalifornii, alebo 
pôžitok i strach z niekoľkých 
preletov z Európy do Ameriky, 
potom z Ameriky do Austrálie  
a vôkol sveta späť domov. 
Rašlovo potomstvo sa totiž 
uchytilo a rozkošatelo na troch 
kontinentoch. A čo všetko, koľ-
ko výletov a živánok, osláv ži-
votných jubileí i pohrebov zažil 
ako predseda odborov v odbo-
rárskom Vydavateľstve Práca. 
Ale všetko prevažuje najvtip-
nejšie opísaná vojenčina v Čes-
koslovenskej armáde, akú som 
doteraz čítal. Skrátka, Peter 
Rašla je na zážitky boháč a na-
šťastie vie, ako ich v literárnej 
tvorbe využiť. 

Teda Peter Rašla vychádza 
až z rukolapne žijúceho života 
žitého medzi nami, života, kto-

rý aj pretrpel, ale nepreplakal, 
za to si ho poriadne podal, 
doslova vzal na paškál, a to 
na spomínanej veselej strune, 
ktorá nie je len smiešna, ale aj 
vtipná. Peter Rašla ako tvorca 
vie byť detsky hravý i chlapsky 
drsný, vie byť Haškom i Hemin-
gwayom, aj pichľavým noviná-
rom. Ale v prvom rade zostáva 
Petrom Rašlom ako ho pozná-
me, človek spoločenský, podni-
kavý, kamarátsky, prajný, ba až 
gavaliersky. Tam, kde je Peter 
Rašla, tam nie je nuda. 

Záver: Skúsenosť je matka 
literárnej tvorby!

Majstre! Váž svoje slová 
zlatom a vykupuj ich svedo-
mím! Stavaj z nich hrádze proti 
ničivému, antihumánnemu, an-
tikultúrnemu, antinárodnému 
a antikresťanskému tsunami, 
valiacemu sa na nás zďaleka  
i blízka, z poza púští, oceánov  
i Dunaja. 

Kto iný to vie lepšie ako ty? 
Si predsa majster!

Ladislav ŤAŽKÝ
Medzititulky: Ružinovské ECHO

Peter Rašla: ...návratno...
Autor hlási príchod do slovenskej literatúry
V tejto chvíli sme svedkami milej udalosti. Pred našimi očami sa totiž rodí, vlastne už sa narodil slovenský spisova-
teľ Peter Rašla. Ja som si dovolil, na jeho požiadanie, vyhotoviť tento rodný i krstný list knihy. 

Obálka novovydanej knihy Petra Rašlu.
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Legenda o lietajúcom mníchovi Cypriánovi

Jánošíkova banka obohatí slovenský národ

Kniha o slovenských generáloch

Slovenský historický hraný 
film so zameraním na niektorú 
konkrétnu, dejinami zahmle-
nú udalosť či osobnosť je vždy 
očakávaný s veľkou zvedavos-
ťou, ba až s napätím. Tak to 
bolo nedávno aj v prípade filmu 
o Alžbete Báthoryovej režiséra 
Juraja Jakubiska a rovnako aj 
pri peripetiách okolo najnovšie-
ho filmu o Jánošíkovi, ktorý 
režijne dokončila poľsko-hol-
lywoodska režisérka Agnieska 
Holland. Oba filmy predchádza-
la obrovská publicita v podobe 
škandalóznych informácií a aj 
preto sa stretli s dosť výrazným 
diváckym záujmom.

Prípravy najnovšieho fil-
márskeho opusu s historickou 
tematikou sa udiali v tichosti. 

Nijaký škandál, žiadne nadra-
povanie sa tvorcov. Film Le-
genda o lietajúcom Cypriánovi 
prišiel načas podľa plánu, re-

klama bola primeraná, záujem 
veľký. Scenáristka a režisérka 
v jednej osobe, Martina Čengel 
Solčanská si vybrala príbeh, 
ktorý je príťažlivo ojedinelý, 
mysteriózny, a teda autorsky 
aj divácky atraktívny. Údaj 108 
minút o dĺžke filmu naznačuje, 
že tvorcovia diela slovensko-
-poľskej produkcie majú o čom 
rozprávať. Aj keď pri spracova-
ní príbehu reálnej historickej 
postavy použijú nemalú dávku 
fantázie a autorskej licencie. 
Tá je očividná najmä pri podaní 
informácie, že mních zo zama-
gurského Červeného kláštora, 
kamaldulský brat Cyprián, sa 
dostal k tajomnej knihe Leo-
narda da Vinciho, v ktorej na-
šiel projekt lietajúceho stroja. 

Cypriána nám film predstavuje 
ako rozporuplnú, túžbami aj 
pochybnosťami naplnenú osob-
nosť, ktorá ide za svojím snom 
o lietaní. Samozrejme, že nič 
nie je jednoduché, tvrdá realita 
zväčša pristrihne krídla aj tým 
najodvážnejším vizionárom, 
medziľudské vzťahy sú zložité, 
doba je krutá a Cyprián je člo-
vek z mäsa a kostí, v podaní 
charizmatického Marka Igondu 
celkom autentický. Je jedno, 
kam a ako napokon zvláštny 
mních pri svojom pokuse o lie-
tanie dopadne, film o ňom roz-
hodne nedopadol zle. Dielo sa 
k milovníkom romanticko-dob-
rodružných príbehov dostalo už 
aj v knižnej podobe.

(rkh)

Jánošíkovská satira sloven-
ských autorov Jána Drgonca 
a Andreja Ferka prináša nekom-
promisný pohľad na smutno-
-smiešne peripetie dvoch desať-
ročí našej nedávnej minulosti. 
Podľa niektorých, ktorí knihu už 
čítali, ide o literárne dielo, ktoré 
si zaslúži titul kniha desaťročia, 
či vlastne dvadsaťročia, ak by 
sme rátali literárnu periódu od 
zmeny politického systému. Ján 
Drgonec, bývalý sudca ústavné-
ho súdu a Andrej Ferko, literát 
a vysokoškolský učiteľ exaktných 
vied matematicko-fyzikálnych, už 
ako dvojica autorov spolupraco-
vali v divadle, rozhlase aj vo filme. 
Získali ocenenie od Slovenského 
rozhlasu za komediálny debut, 
a získali aj inú poctu v podobe 

trezorovej cenzúry inej komédie.
Príbeh Jánošíkovej banky sa 

začína tým, že zo všetkých účtov 
na Slovensku zrazu zmiznú všetky 
peniaze. Finančný kolaps prináša 
so sebou apokalyptické následky 
– rýchlo zaniknú všetky politic-
ké strany okrem zelených, ktorí 
vyznávajú iné hodnoty a aktívne 
prídu s historicky významným 
pionierskym počinom – nahradia 
zaužívaný oficiálny štátny znak 
vyobrazením ohrozeného druhu 
lišajníka zelenkastého. Po zmiz-
nutí digitálnych, teda virtuálnych, 
ničím nekrytých peňazí sa na-
podiv najžiadanejšou finančnou 
menou stane slovenská koruna. 
Jej kurz prekoná všetky celosve-
tovo zaznamenané historické 
rekordy. Ďalším šokom pre svet 

láskavých finančných magnátov 
je, keď všetky virtuálne peniaze 
z celej planéty stiahnu cez počí-
tačové siete do svojich pazúrov 
bratislavskí mudrlanti z matema-
ticko-fyzikálnej fakulty. Slovensko 
sa tak zrazu stane jedinou globál-
nou finančnou superhyperveľmo-
cou. Vznikne Jánošíkova banka, 
ktorá sídli vo vysokej budove pre-
pásanej širokým opaskom. Vláda 
USA ihneď vysiela na Slovensko 
internacionálnu pomoc, lebo slo-
venský národ vraj morálne vôbec 
nie je pripravený byť bohatým. 
Ešte kým na nás vyštartujú prvé 
humanitárne bombardéry s ľu-
domilnými bombami, Jánošíkova 
banka stopne financovanie ame-
rickej administratívy. Vzápätí sa 
nám USA ospravedlnia, že vraj 

nemali dostatočne presné a poli-
ticky korektné informácie o sku-
točnom morálnom stave sloven-
ského národa.

Jánošíkova banka si získa 
sympatie verejnosti vyhlásením, 
že každý občan Slovenska má 
v nej otvorený osobný účet v hod-
note dva milióny dolárov so 41-per-
centným výnosovým úrokom. Keď 
sa správa rozšíri aj za hranice, 
v severnom Maďarsku okamžite 
vznikne silné separatistické hnu-
tie, presadzujúce pripojenie úze-
mia bývalej Panónie k Slovensku. 
Ako sa už len toto môže skončiť?! 
Čítajte a dozviete sa. Alebo aj nie, 
ale rozhodne sa pobavíte a možno 
sa vám aj ukážu mnohé skryté sú-
vislosti v humornej podobe.

(rkh)

Vraví sa, že po bitke je každý 
generálom. Otázka je, či by chcel 
byť každý generálom za okolnos-
tí, kedy je jedno, či prehral a či vy-
hral nielen bitku, ale aj celú voj-
nu. Kto by chcel byť generálom 
v podmienkach, keď namiesto 
slávy a vďačnosti sa dočká len 
ústrkov, zaznávania, ohovára-
nia, vykonštruovaných súdnych 
procesov, justičných manipulácií 
a dokonca hrdelných rozsudkov. 
Ak platí, že úloha osobnosti v de-
jinách je daná ochotou zabíjať 
a nechať sa zabiť, tak o mnohých 
vysokých vojenských hodnostá-
roch to platí doslovne.

Panteón slovenských gene-
rálov nie je veľký, zato je boha-
tý na životné drámy a tragédie 
týchto našich výnimočných osob-

ností. Niektorí z generálov skon-
čili v nacistických koncentrač-
ných táboroch, ostatných sme si 
skántrili sami pri tzv. národných 
a štátnych súdnych procesoch. 
Jozef Bob, známy spisovateľ 
a scenárista (napríklad TV seriál 
Štúrovci) prináša vo svojej naj-
novšej knihe beletrizované por-
tréty prvých slovenských generá-
lov. V ich príbehoch sa zrkadlia 
peripetie bývalej spoločnosti od 
konca prvej svetovej vojny po 
päťdesiate roky minulého storo-
čia. Kniha sa začína legendár-
nou postavou generála Milana 
Rastislava Štefánika, pokračuje 
životnou drámou rozporuplného 
Ferdinanda Čatloša, osobnými 
spomienkami a svedectvami 
pobočníka generála Goliana, 

osudmi povstaleckých veliteľov 
Jána Goliana a Rudolfa Viesta, 
pohnutými príbehmi Gustáva 

Malára, Štefana Jurecha a gene-
rála in memoriam Viliama Žingo-
ra. Knižné dielo prináša pôsobi-
vé defilé takmer neuveriteľných 
osudov aj krutých vojnových 
udalostí, v ktorých naši slovenskí 
generáli nikdy nestratili všeličím 
ohrozené, no vždy pevné rozme-
ry svojej ľudskosti a morálnych 
kvalít.

Kniha Jozefa Boba otvára bo-
lestné dejinné kapitoly nie pre-
to, aby ich naša historická veda 
mohla uzavrieť s jasnými výsled-
kami bádania, ale preto, aby sme 
nezabudli, že aj kedysi mocným 
mužom môže mašinéria rôznych 
režimov vziať takmer všetko 
a napokon aj život, ale nemôže 
im vziať slávu a česť.

(rkh)
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HODY V TRŽNICI
- Mám kúpiť hus na hody. Čo stojí tá hus? 
pýta sa blondínka na trhu.
- To nie je hus, milosťpani, to je kačka.
- A neviete, kto má hus?
- To sa musíte spýtať vášho manžela.



- Čo to tu tak zapácha?
- Kyslá kapusta.
- Vy ste ju nepredali?
- Nie, pojedla!

HODOVANIE V REŠTAURÁCII
Príde sváko z dediny na hody do ružinovskej 
reštaurácie.
- Prepáčte, máte objednaný stôl? - pýta sa 
čašník.
- Aký stôl, ja chcem guláš a víno. Nie som 
predsa červotoč.  



Príde hodovník do reštaurácie a zavolá na 
obsluhu:
- Pán vrchný, máte žabie stehienka?
- Áno, pane.
- Tak rýchlo s nimi poskočte a prineste mi fľa-
šu a pečenú hus s lokšami.



- Pán vrchný, prosím si jedny prsíčka.
- So šalátom, mladý pán?
- Nie, s podprsenkou.



V kultúrnom dome sa búrlivo oslavujú do-
žinky, keď tu zrazu sa otvorí okno a z neho 
vypadne hodovník v nálade.

Okolo opitého, ktorý práve vypadol z okna 
tretieho poschodia, sa zbiehajú ľudia. Príde 
aj policajt:
- Čo je? Čo sa tu deje?
- Neviem, - vraví opitý, - práve som sem do-
padol.

VESELO NA HODOCH
Počas hodov domáci pán popíja doma s pria-
teľmi. Už sú všetci pripití, keď kričí žene:
- A pod zub nám kedy niečo prinesieš?
- Keï prestanete piť!
Domáci poklepáva kamarátov po pleci:
- Zajeme si neskoršie, priatelia. Nalejme si!



Počas hodov vypukne v kultúrnom dome po-
žiar. Všetci kričia:
- Vodu! Vodu!
- Z okna sa vykloní muž a volá:
- A na náš stôl šampanské!!!

Hody sa skončili a neskoro v noci cezpoľný 
hodovník v nálade stojí na zastávke a podo-
piera stĺp lampy. Príde k nemu druhý opilec 
a pýta sa ho:
- Čo to tu robíš?
- Čakám na autobus.
- Hlupák! Ktorý šofér ťa vezme s takou veľ-
kou baterkou!

HODOVANIE
Starý diplomat ide autom na vinobranie 
a zablúdi. Zastaví a pýta sa dedinčana:
- Prepáčte, kde som?
- V aute.
Diplomat pokýva hlavou a zaradí rýchlosť.
- Vynikajúca diplomatická odpoveď. Je prav- 
divá a nepovedala nám nič, čo by sme už 
nevedeli.



Počas hodov sa koná na dedinskom ihrisku 
futbalový zápas. Fanúšik sa pýta rozhodcu:

- Prosím vás, pán rozhodca, ako sa volá váš 
pes?
- Prepáčte, ale ja žiadneho psa nemám!
- To vás potom ľutujem, musíte to mať v ži-
vote veľmi ťažké. Byť taký slepý a chodiť bez 
psa!



Učiteľka hovorí deťom:
- Tak, deti, dnes sa koná na námestí hodo-
vá slávnosť a budeme sa fotiť. Pekne sa 
usmievajte, to bude pamiatka. A keď po ro-
koch vezmete fotku do rúk, pozriete sa na 
ňu a poviete si: Tak toto je Janko, ten je dnes 
inžinier, toto je Marienka, tá má už tri deti  
a  peknú rodinku, a ďalej je tu…
A zo zadnej lavice sa ozve hlas:
- A toto bola naša učiteľka, a tá je dnes už 
mŕtva.



- Všimol som si, že si po dobrom hodovaní 
naťahuješ hodinky. To nevydržia ísť dvadsať-
štyri hodín?
- Vydržia, ale lekár mi odporúčal po každom 
jedle trocha pohybu.



- Otec, mama vravela, že burčiak na hodoch 
je drahý a ty budeš teraz  menej piť.
- Mýliš sa synček, to ty budeš menej jesť.



Pán Kuriatko filozofuje na hodoch:
- To je ale nespravodlivosť, opitému zakazujú 
naliať ďalšiu rundu, ale tučnému servírujú 
stále.

Stranu pripravil: Milan STANO
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Výrok:
Cicero

ZNAČKA 
LYŽÍ

BILIARDOVÁ  
PALICA

N OVÁ SCÉ-
NA (SKR.)

X
(FONET.)

KEL
(NEM.) ODJEDÁ

OBRAZ 
VYRYTÝ 

DO MEDI

KALE, SKAT
SIK, OTERO
BTA, TAVA 
OPATOV

VON 
(NÁREČ.)

ANGLICKÁ 
RIEKA

MAZĽAVÁ 
HMOTA

MPZ ÁUT 
TURECKA

3. ČASŤ 
TAJNIČKY ŠKLBOL

NÁROD-
-NOSTNÁ 
MENŠINA

AFRICKÝ 
BUBON

1. ČASŤ 
TAJNIČKY

KOČOV-
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ZNAČKA 
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SEVERSKÝ 
KOPYTNÍK
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JEDOVATÁ 
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(DOM.)
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ŠPORTOVCI
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(SKR.)
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PENA DO 
KÚPEĽA

ŤAŽNÉ 
ZVIERATÁ

KONČATINA

THAJSKÉ 
PLATIDLO

EPICKÁ 
BÁSEŇ

ZVYŠOK 
PO OHNI
MERAČ 

RÝCHLOSTI

ANI (BÁS.)

KORNÉLIA 
(DOM.)

ODLETEL

ODKOP-
-NUTIA

TEODOR 
(DOM.)

POHRO-
-ZENIE

HORSKÁ 
LÚKA

AMERICKÍ 
INDIÁNI

VOJENSKÁ 
PREDAJŇA

A DATO 
(SKR.)

NEŠŤASTNÁ 
UDALOSŤ
INDICKÁ 

RIEKA

POKROP

AD ACTA 
(SKR.)

LAPILA
VÁPENCO-
-VÝ ÚTVAR

VEDĽA

OBRNENÝ 
TRANSPOR.

ČESKÉ 
MESTO

MLÁDZA
LYŽIARSKY 

VLEK
OKOLO 
(BÁS.)

ZRAK

PLANÉTKA

POMRVENÉ 
SENO

HŔBA

NALIEVAL

DEDKO 
(NEM.)

ZÁCHVAT 
ZÚRIVOSTI

RIEKA 
V SUDÁNE

PRVÁ ŽENA
POVRCHO-
-VÉ BANE
BULHARS. 
TLAČ. AG.

ÚTOK (RUS.)

OTÍLIA 
(DOM.)

TAM
TĹKLI

KÓD
TALIANSKA

ZMETÁM Z 
POVRCHU

PRIMÁT

VÝKVET POHÁŇANÁ 
MOTOROM

POČÍTAL HOVORIL
TO ISTÉ
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Ružinovské hodové slavnosti 2010

Hody otvoril starosta Slavomír Drozd spolu s evanjelickým a katolíckym farárom.

Pršať začalo už popoludní. 

Marie Rottrová je skutočnou ikonou českej hudby.

Prítomným návštevníkom počasie neprekážalo.

Najmladšiu generáciu v rámci kultúrneho leta potešil Samo Tomeček. 

Kapela Zuzany Smatanovej.

Napriek vytrvalému dažďu Ružinovčania neodchádzali.

Vrcholným číslom tohtoročných ružinovských hodov bol Miro Žbirka.
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Ružinovská hodová cykločasovka 2010

Na štarte..

Štartovali všetky vekové kategórie.

Profesionáli v pekných dresoch.

Cyklistky. 

Cyklistov chránilo i sprievodné vozidlo.

Starosta Ružinova S. Drozd sa rútil, do cieľa.

Cyklisti.

Ceny víťazom odovzdali ružinovský starosta a Pepa Zimovčák. 
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Počas tohtoročných hodo-
vých slávností boli – tak ako kaž-
dý rok – pre verejnosť zdarma 
otvorené všetky areály v správe 
Ružinovského športového klubu. 
„Máme zadarmo všetky areály, 
či už tenisové kurty, futbalové 
ihriská, skatepark a mnohé ďal-
šie. Prebieha nám na nich aj 
viacero turnajov. Tento rok sme 
sa však museli zaobísť bez teni-
sového turnaja, keďže, bohužiaľ, 
počasie nám trošku neprialo, 
tenisové kurty boli mokré, čiže  
nevhodné na hru. Všetky os-
tatné ihriská a areály boli však 
plne funkčné a verejnosť to oce-
nila,“ zhodnotila záujem o šport 
u Ružinovčanov Júlia Pindjáková 
z Ružinovského športového klu-
bu. A naozaj, športové areály sa 
zaplnili nielen Ružinovčanmi, ale 
aj návštevníkmi takmer z celej 
Bratislavy.

Skatepark plný
Veľkú návštevnosť hlavne 

tými mladšími ročníkmi zazna-
menal znovu otvorený skate-
park. „Veľmi sme ocenili, že 
dnes je skatepark otvorený 
a hlavne zadarmo. Lebo aj keď 
sem dochádzame s deckami, aj 
to cestovanie je dosť nákladné. 
Teraz je to tu perfektné, snáď tu 
chýba už iba nejaká guľatá tyč-
ka, inak je to tu super. Je to tu 
aj kryté, čiže sa sem dá prísť aj 
za nepriaznivého počasia. Pará-
da,“ neskrýval nadšenie Martin, 
jeden z aktívnych návštevníkov 
skateparku. Aj keď v skateparku 
neprebiehala žiadna súťaž, zo 
všetkých ihrísk a areálov, ktoré 
boli v tento deň Ružinovčanom 
k dispozícii, zaznamenal asi naj-
väčšiu návštevnosť. „My sme 
veľmi radi, že to tu opäť fungu-
je. Aj keď niektorým ľuďom to 
možno prekáža, my sme až ne-
normálne šťastní, že sa to tu ob-
novilo. Dali nám nové prekážky, 
novú rampu, prosto nikde inde 
v Bratislave nie je takéto miesto, 
ktoré by nám skaterom ponúka-
lo takéto skvelé možnosti, takže 
ďakujeme,“ pochvaľoval si jeden 
z mladších zástupcov skaterov 
Ružinovčan Michal.

Pred letom sa skolaudovala 
aj nová hokejbalová hala, ktorá 
bola počas hodov taktiež zaplne-
ná. V krytej hale totiž pred boha-
tou diváckou kulisou prebiehal 
extraligový zápas slovenskej ho-
kejbalovej ligy medzi domácimi 
Ružinovčanmi a tímom Profis 
Sharks. V tomto hodovom kole 

sa však domácim nedarilo tak, 
ako by si priali a Ružinovčania 
podľahli súperom 3:4 po pre-
dĺžení. Medzi divákmi sedel aj 
Roman Török zo Slovenskej ho-
kejbalovej únie, ktorý je zároveň 
aj reprezentačný tréner našich 
úspešných slovenských hokej-
balistov.  „Tak ako som povedal 
pri otváraní tejto hokejbalovej 
haly v júni, pre slovenský hokej-
bal je veľký pokrok mať takýto 
stánok. V dnešnom zápase sa 
stretli družstvá, ktoré patria do 
hornej polovičky tabuľky a hráči 
sa musia snažiť, lebo sa blížia aj 
budúcoročné majstrovstvá sveta 
v hokejbale, ktoré budú práve 
tu v Ružinove. Oba tímy majú vo 
svojich radoch mladých, ale dob-
rých hráčov, čo sa odrazilo aj na 
kvalite zápasu.“ Nielen tento zá-
pas pred množstvom divákov tak 
dokázal, že v Ružinove je hokej-
bal veľmi populárnym športom 
a výstavba haly napomôže  jeho 
rozvoj.

Záujem o loptové športy
Na svoje si počas hodového 

víkendu prišli aj milovníci lop-
tových športov. Jednoznačne 
medzi nimi dominovali futbal 
a beachvolejbal. Okrem tradič-

ného futbalového turnaja dru-
žobných miest Ružinova, ktorý 
sa konal v areáli futbalového 
klubu FC Ružinov, sa odohrával 
aj futbalový turnaj pre širokú 
verejnosť. Prvé miesto získala 
slovenská obec Marcelová, čo 
bolo prekvapením turnaja. Favo-
rit, maďarská Tapolca skončila 
druhá. Potom Ružinov, chorvát-
sky Umag a moravské Znojmo. 
Starosta Ružinova Slavomír 
Drozd za Ružinov nenastúpil:  
„Vždy hrám za Ružinov – pokiaľ 
sa partnerské dni nekonajú 
u nás. Tu sa musím venovať 
reprezentatívnym úlohám po-
čas celých hodových slávností. 
Futbal som síce nestihol, ale 
ružinovskú cykločasovku som si 
nenechal ujsť,“ uviedol starosta 
Ružinova.

V rámci tohtoročného futba-
lu pre verejnosť súťažilo sedem 
mužstiev. „Samozrejme, mohol 
sa prihlásiť každý, kto mal záu-
jem súťažiť o hodové ceny a oslá-
viť ružinovské hody aj takýmto 
športovým zanietením. Účasť na 
turnaji nebola taktiež vekovo ob-
medzená, čiže zahrať si mohol 
naozaj každý. A kvalita niektorých 
tímov bola na vysokej futbalovej 
úrovni,“ povedal organizátor fut-

balového turnaja Štefan Leitman. 
Z celkového víťazstva sa nakoniec 
tešili chlapci z tímu All In. V areáli 
na Štrkovci prebiehal tento rok 
opäť aj beachvolejbalový turnaj. 
„Zúčastnilo sa päť tímov. Mali 
sme síce nahlásených osem, ale 
keďže počasie nie je práve naji-
deálnejšie pre tento šport, na-
koniec ich súťažilo menej, čo sa 
však vôbec neodrazilo na kvalite. 
Úroveň zápasov bola výborná, 
možno som čakal, že prídu skôr 
takí amatéri, ale všetko sú to 
hráči, ktorí pravidelne hrávajú či 
už volejbal alebo beachvolejbal,“ 
zhodnotil Martin Kováč z Ruži-
novského športového klubu. Po 
odohratí všetkých zápasov sa 
z prvenstva v beachvolejbalovom 
turnaji na tohtoročných hodoch 
tešil tím s netradičným názvom 
Katastrofa.

Verejnosť si tak aj počas 
tohtoročných hodových slávností 
prišla určite na svoje a návštev-
níci všetkých areálov a ihrísk 
si  schuti zašportovali. Ružinov-
ské hody tak opäť dokázali, že 
v Ružinove sa nielen hoduje, ale 
aj športuje. 

Katarína KOSTKOVÁ
Foto: Nikolaj GEČEVSKÝ

Ružinovské hody plné športu
Futbalisti Ružinova obstáli dobre: boli tretí
Ružinovčania opäť dokázali, že počas hodov sa nevedia len dobre zabávať, jesť a popíjať hodové dobroty, ale vedia 
urobiť niečo aj pre svoje telo či zdravie a z chuti si zašportovali. A vyberať si mali naozaj z čoho.

Futbalisti si zahrali na novom povrchu z umelej trávy v areáli RŠK na Pivonkovej ulici.
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Ružinovská hodová cyklo-
časovka má úspešne za sebou 
už svoj tretí ročník. Na štart sa 
tento rok postavilo takmer tristo 
pretekárov, od tých menších až 
po seniorov. „Myslím si, že počas 
týždňa počasie nevyzeralo naj-
lepšie, dnes nám však celkom 
praje. Možno aj vďaka pánovi 
farárovi Slaninkovi, ktorý sa opäť 
aj tento rok zúčastnil pretekov. 
Myslím si, že sme zopakovali po-
čet pretekárov z minulého roka, 
možno sme ho aj mierne prekro-
čili, čo ma naozaj teší,“ vyjadril 
spokojnosť organizátor pretekov 
Miroslav Bílik. 

Stálice aj nováčikovia
Tento rok to na pretekoch 

cykločasovky vyzeralo naozaj 
ako na nejakých svetových sú-
ťažiach. Každú kategóriu totiž 
otváralo špeciálne vozidlo safety 
car. A ako už býva zvykom, na 
trať sa ako prvý vydal ružinovský 
starosta Slavomír Drozd, kto-
rý sa na hodovej cykločasovke 
aktívne zúčastňuje pravidelne 
od jej začiatkov. „No tento rok 
sa mi išlo trošku lepšie, ako tie 
minulé ročníky, možno aj preto, 
že už som vedel, čo ma čaká. 
Som hlavne rád, že aj tento raz 
si Ružinovčania našli sem cestu, 
že toto podujatie, ktoré sme od-
štartovali pred tromi rokmi, ich 
baví a je oň stále záujem, dúfam, 
že sa v ňom bude pokračovať aj 
v budúcnosti. Myslím si, že cyk-
ločasovka sa už stala takou sú-
časťou Ružinovských hodových 
slávností, čomu som veľmi rád.“ 
Na trať sa však vydali aj preteká-
ri, ktorí cykločasovku absolvovali 
prvýkrát. Takmer päťkilometro-
vá trať dala patrične zabrať aj 
nováčikovi pretekov, hovorcovi 
mestskej časti Ružinov Marošo-
vi Smolcovi. „Strašné. Prvá časť  
Ružinovskej ulice bola náročná, 
bol protivietor, niektorí cyklisti 
zistili, že smerom z Bajkalskej na 
Exnárovu je prevýšenie dva met-
re, čo som ani nevedel. Ale na 
vlastnej koži som to zistil, lebo 
pred Exnárovou, pred tou zákru-
tou, som skoro spadol z bicykla 
od únavy. Druhá časť smerom 
naspäť, keď fúkal vietor odzadu, 
tam sa to už dalo, ale poviem 
úprimne, dalo mi to zabrať.“

Hodovej cykločasovky sa ten-
to rok opäť zúčastnil aj jazdec na 
netradičnom vysokom bicykli 
Josef „Pepa“ Zimovčák, ktorého 
Ružinovčania už veľmi dobre po-
znajú nielen z cyklotúry Ružinov 

Znojmo Greenbike Tour, ale aj 
z medzinárodného projektu Na 
bicykli deťom, ktorý mal zastáv-
ku aj na Štrkovci. „Som rád, že 
som tu opäť mohol byť a sym-
bolicky absolvovať tieto pekné 
preteky. Do Ružinova sa vždy rád 
vraciam, lebo práve tu žijú ľudia, 
ktorí milujú cyklistiku. A keďže 
sú zároveň aj hody, tak to sa te-
ším o to viac, že tu ochutnám aj 
tie vaše hodové dobroty.“ Nielen 
trasu, ale hlavne dobrú športovú 
atmosféru si pochvaľovali aj iní 
cyklisti.  „Tento rok sa išlo vý-
borne, akurát ten protivietor bol 
dosť náročný, ale to nič. Dúfam, 
že som prekonal sám seba, som 
spokojný. Špeciálna príprava 
nebola, prišiel som si sem len 
zašportovať a zistiť, či som sa 
oproti minulému roku zlepšil, 
ale asi áno,“ zhodnotil svoje vy-
stúpenie na tohtoročnej časovke 
Anton Janata. 

Spokojný bol aj organizátor 
Miroslav Bílik, ktorý tento rok 
zvládol Ružinovskú ulicu za se-
dem minút a štyridsaťdeväť se-

kúnd. „Je to fantastické a moti-
vačné, lebo prvý ročník som tu 
začínal s časom deväť tridsať, 
druhý rok som sa zlepšil na 
osem dvadsať no a tento rok je 
to znova lepšie. A zlepšujem sa 
nielen ja, ale aj ostatní cyklisti, 
ktorí sú nám verní a chodia sem 
už pravidelne. Myslím, že v tom 
je aj pre nich tá motivácia, že ich 
vytiahneme von, že si môžu za-
športovať a porovnávať sa.“ 

Na pomoc deťom
Cyklisti, ktorí sa na Ruži-

novskej hodovej cykločasovke 
zúčastnili, si neprišli len zašpor-
tovať, ale aj pomôcť a urobiť 
niečo pre deti. „Presne o tomto 
to je, my si sem neprídeme len 
zašportovať a zasúťažiť, ale ro-
bíme to hlavne kvôli tým deťom. 
Či už chorým alebo zdravým, 
prosto, jazdíme za všetky deti,“ 
objasnil hlavnú myšlienku cyk-
ločasovky jeden z pretekárov 
Martin Antalič.  Výťažok z prete-
kov totiž tak ako minulé ročníky  
putoval na pomoc malým onko-

logickým pacientom. Tento rok 
sa na tieto choré deti vyzbieralo 
osemsto eur. Okrem toho, pre 
tých najlepších boli pripravené 
zaujímavé hodnotné ceny a pre 
všetkých zúčastnených preteká-
rov tombola. „Som naozaj veľmi 
rád, že máme úspešne za sebou 
už tretí ročník Ružinovskej hodo-
vej cykločasovky. Keď sme s to-
uto akciou začínali, ani sme ne-
dúfali, že bude mať taký úspech. 
Opäť sa nám potvrdilo, že šport 
v Ružinove je populárny a ľudia 
ho vyhľadávajú. Bohužiaľ, tento 
rok sa nám nepodarilo zreali-
zovať aj kategórie pre menšie 
deti a pre rodičov s vozíkmi.  
Ale budeme robiť všetko pre 
to, aby sme súťažiace kategó-
rie v budúcom roku rozšírili  
a aby sa do pretekov mohol za-
pojiť skutočne každý jeden Ruži-
novčan,“ zhodnotil ďalší úspeš-
ný ročník hodovej cykločasovky 
Miroslav Bílik. 

Katarína KOSTKOVÁ
Foto: Roman SKYBA

Cyklistika je v našej mestskej časti populárna
Tento ročník podporil deti bojujúce proti rakovine
Ružinovská ulica sa už tretíkrát stala miestom pretekov Ružinovskej hodovej cykločasovky. Táto športová akcia 
opäť dokázala, že cyklistika je práve v Ružinove veľmi populárna. 

Štart je dôležitý. Tento sa vydaril.
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Mestská časť Bratislava - Ružinov
Mierová 21, 827 05 Bratislava 212

URČENIE POČTU VOLEBNÝCH OBVODOV  
A URČENIE POČTU POSLANCOV V MESTSKEJ ČASTI 

BRATISLAVA - RUŽINOV

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Ružinov na XXXIII. zasadnutí dňa 06. 07. 2010 v zmysle § 9 ods. (3) 
zákona 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov určilo uznesením  

MZ č. 490/XXXVII/2010 pre voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2010 pre Mestskú časť Bratislava - Ružinov
9 volebných obvodov a 25 poslancov

Uznesenie č. 490/XXXVII/2010
zo dňa 06. 07. 2010

5.  Návrh na určenie počtu volebných obvodov a počtu poslancov v Mestskej časti
   Bratislava - Ružinov pre voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2010

Miestne zastupiteľstvo
po prerokovaní materiálu             

                               
u r č u j e

v Mestskej časti Bratislava - Ružinov pre volebné obdobie 2010 - 2014

1.  9 volebných obvodov

volebný obvod č. 1    NIVY    volebné okrsky   1 - 11  
volebný obvod č. 2    STARÝ RUŽINOV  volebné okrsky  12 - 17    
volebný obvod č. 3    RUŽOVÁ DOLINA  volebné okrsky  18 - 22       
volebný obvod č. 4    TRÁVNIKY   volebné okrsky  23 - 32
volebný obvod č. 5    POŠEŇ   volebné okrsky  33 - 39
volebný obvod č. 6    PRIEVOZ   volebné okrsky  40 - 46      
volebný obvod č. 7    ŠTRKOVEC   volebné okrsky  47 - 55
volebný obvod č. 8    OSTREDKY   volebné okrsky  56 - 64
volebný obvod č. 9    TRNÁVKA   volebné okrsky  65 - 70

2.  25 poslancov celkom, s počtami jednotlivých volebných obvodoch takto: 

volebný obvod č. 1    NIVY    3           
volebný obvod č. 2    STARÝ RUŽINOV  2
volebný obvod č. 3    RUŽOVÁ DOLINA  2   
volebný obvod č. 4    TRÁVNIKY   3
volebný obvod č. 5    POŠEŇ   3
volebný obvod č. 6    PRIEVOZ   3    
volebný obvod č. 7    ŠTRKOVEC   3
volebný obvod č. 8    OSTREDKY   3
volebný obvod č. 9    TRNÁVKA   3
                                                25  poslancov

                                                     Ing. Slavomír Drozd, v. r.
                                                            starosta
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Začiatok vykurovacej sezóny 2010/2011
Určite aj Vás v chladnejšom období začne zaujímať, kedy 
sa začne kúriť, u koho reklamovať nekvalitu dodávok tep-
la, teplej vody atď.. Preto sme pre Vás pripravili zopár rád 
a odpovedí na najčastejšie kladené otázky.

Začiatok vykurovacej sezóny.
Tú určuje vyhláška MH SR 152/2005 Z.z.., ktorá hovorí 
o splnení zákonných podmienok a tie sú: priemerná den-
ná teplota vzduchu musí klesnúť pod 13 °C dva dni za se-
bou a podľa predpovede počasia sa neočakáva oteplenie.
Tento rok spoločnosť Bratislavská teplárenská, a.s. zaháji-
la vykurovaciu sezónu 8. septembra 2010. Na porovnanie 
s minulým rokom to bolo presne o mesiac skôr. Samozrej-
me, po oteplení boli dodávky tepla prerušené a spustené 
opäť sa keď dosiahli zákonné podmienky.
U väčšiny obytných domov je priamym odberateľom Vaša 
správcovská spoločnosť, ktorá s nami komunikuje za Vás 
ohľadom množstva a kvality dodávok tepla a teplej vody. 
Dodávateľ a odberateľ sa však môže dohodnúť na vyku-
rovaní aj mimo vykurovacej sezóny. To znamená, že ak 
máte v dome zimu a ešte neboli splnené vyššie uvedené 
podmienky, môžete sa obrátiť na svojho správcu a požia-
dať, aby u nás túto dodávku tepla zabezpečil. Musí sa 
však dohodnúť celý spravovaný dom.

Reklamácia na kvalitu dodávky tepla alebo teplej  
vody.
Ak sa Vám vyskytne takýto druh problému, môžete pria-
mo kontaktovať naše dispečerské riadenie, prípadne  
poruchovú službu na nonstop linke: 02/57372 420. Ide 
predovšetkým o prerušenie  dodávok tepla a teplej vody, 
nahlásenie poruchy, ktorá je spôsobená na rozvodoch. Ak 
máte poruchu na vykurovacom systéme v dome, kontak-
tujte svojho správcu.

Parametre, ktoré má dodávka tepla a teplej vody  
obsahovať .
Vnútorné teploty vo vykurovaných priestoroch počas vy-
kurovacieho obdobia určuje norma STN 06 0210. Napr. 
teplota v spoločných priestoroch, chodbách by mala byť 
15 °C, v obývacej miestnosti 20 °C, v kúpeľni 24 °C atď. 
Avšak vzhľadom na vyregulovanie bytových objektov a in-
štaláciu termostatických ventilov si sami určujete teplotu 
v jednotlivých miestnostiach. 
Parametre teplej vody: Zaužívaný je aj termín teplá úžit-
ková voda (TÚV). Ohriata pitná voda určená na umýva-
nie, kúpanie a pranie má mať podľa vyhlášky č. 630/2005 
Z.z. na výtoku u konečného spotrebiteľa teplotu najmenej  
45 °C a najviac 55 °C.

Pre viac informácií kliknite na www.batas.sk
kontakty: Bratislavská teplárenská, a.s., Bajkalská 21/A, 829 05 Bratislava, tel. č.: 02/57 37 21 11

Váš 
kandidát 
na poslanca 
za Ružinov
Ing. Dušan 
HRUŠKA

www.dusanhruska.sk



fax: ++ 421-2 / 433 32 246

riaditeľka Mgr. Eva Filanová

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

dopravné spojenie: EL 9, 8, 14; BUS 96, 86, 50, 78

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

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

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

10. 10. nedeľa  10. 30 h 
  NEDEĽNÉ ROZPRÁVKOVÉ DOPOLUDNIE
  BAJAJA, Divadlo NELINE

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

13. 10. streda 14. 00 h
  Z ÚCTY K VÁM
  – program z príležitosti Mesiaca úcty k starším, MS

15. 10. streda 10. 00 h
  STRIEBRO VO VLASOCH
  – slávnostný program z príležitosti Mesiaca úcty k starším, VS

15. 10. piatok  17. 00 h
  RUŽINOVSKÁ  TANČIAREŇ 
  – zábavné  tanečné stretnutie staršej a strednej generácie,  VS 

17. 10. nedeľa  10. 30 h 
  NEDEĽNÉ ROZPRÁVKOVÉ DOPOLUDNIE
  KUFRÍK, Divadlo FORTISSIMO

19. 10. utorok 19. 00 h
  DOMÁCE VÄZENIE 
  Tragikomédia v dvoch dejstvách, Autor: Neil Simon
  Réžia:  J. Nvota   
  Hrajú: J. Vajda, Z. Studenková, P. Sklár,
  M. Sládečková, Z. Tlučková

20. 10.   streda  15. 00 h 
  DIABETES
  – prednáška v spolupráci s ZDS

22. - 23. 10. piatok – sobota  9. 00 
  FOTO SLOVAKIA 2010 
  – 2. ročník výstavy fototechniky
  spojený s bohatým sprievodným programom

24. 10. nedeľa  10. 30 h 
  NEDEĽNÉ ROZPRÁVKOVÉ DOPOLUDNIE
  AKO SI VIDLIČKA ANIČKA NAŠLA KAMARÁTA,
  Divadlo MaKiLe

27. 10. streda  13. 00 h
  DIALÓGY
  – protidrogové fórum pre žiakov ZŠ

29. 10. piatok  17. 00 h
  RUŽINOVSKÁ  TANČIAREŇ 
  – zábavné  tanečné stretnutie staršej a strednej generácie,  VS 

29. 10. piatok  18. 00 h
  RUŽINOVSKÁ  ŠACHOVNICA
  – súťažné stretnutie členov krúžku kompozičného šachu

31. 10. nedeľa  10. 30 h 
  NEDEĽNÉ ROZPRÁVKOVÉ DOPOLUDNIE
  ZAJKO BECEPÁČIK V MESTE, Divadlo TINA

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

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

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

 parkovisko pre osobné autá

 12. 10.  utorok   10. 00 h – 12. 00 h
  PORADÍME VÁM... 
  – bezplatná právna poradňa pod záštitou OZ SLZA; uč.č.4
                14. 00 h
  OVOCNÉ ZÁTIŠIE 
  –  tvorivé výtvarné popoludnie pre deti spojené 
   s kreslením na chodníku; exteriér

14. 10.  štvrtok   17. 00 h – 21. 00 h
                ŠACHOVÉ KLUBOVÉ DNI 
  – pravidelné stretnutia členov Slovenského šachového 
                zväzu ŠK SLOVAN; uč.č.16

19. 10.  utorok   10. 00 h – 12. 00 h
     PORADÍME VÁM... 
  – bezplatná právna poradňa pod záštitou OZ SLZA; uč.č.4

20. 10.  streda   14. 00 h    
                PRÍRODA OKOLO NÁS II 
  – kombinovaný program so zameraním na životné
       prostredie a ekológiu so súťažami (stromy, kríky, kvety, zeleň);

21. 10.  štvrtok   17. 00 h – 21. 00 h
                ŠACHOVÉ KLUBOVÉ DNI 
  – pravidelné stretnutia členov Slovenského šachového 
                zväzu ŠK SLOVAN; uč.č.16

23. 10.  sobota   15. 00 h
     DIVADIELKA NA NIVÁCH 
  – predstavenia pre deti z okolia Nív; veľká sála
  19. 00 h
      KONCERT ORCHESTRA  BRATISLAVA 
  HOT SERENADERS – hudba 
      v štýle 20. a 30. rokov; veľká sála

26. 10.  utorok   10. 00 h – 12. 00 h
     PORADÍME VÁM... 
  – bezplatná právna poradňa pod záštitou OZ SLZA; uč.č.4
  15. 00 h
    ZLATÁ JESEŇ ŽIVOTA 
  – kultúrny program s DFS Prvosienka a súborom Los
       Amigos venovaný seniorom pri príležitosti 
  Mesiaca úcty k starším; veľká sála   

27. 10.  streda   14. 00 h
     FILMOVÉ PREMIETANIE pre žiakov školských družín – 
  Shrek zvonec a koniec; veľká sála

28. 10.  štvrtok   17. 00 h – 21. 00 h
                ŠACHOVÉ KLUBOVÉ DNI 
  – pravidelné stretnutia členov  Slovenského 
       šachového zväzu ŠK SLOVAN; uč.č.16


