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Úradná tabuľa už  na internete
RUŽINOV – Mestská časť Bratislava-Ružinov vykonala ďalší krok 

smerom k transparentnosti a verejnej kontrole svojich rozhodnutí 
zo strany občanov. Na internetovej stránke www.ruzinov.sk vytvori-
la podsekciu v hlavnom menu  Elektronická tabuľa. Je to vlastne 
elektronická forma úradnej tabule mestskej časti, na ktorej zverej-
ňuje všetky dokumenty tak, ako si to vyžaduje zákon. Peter Plesník 

z referátu informatiky miestneho úradu, ktorý má na starosti správu 
webového portálu, pre Ružinovské ECHO uviedol: „To, čo sa uverejní 
na oficiálnej úradnej tabuli mestskej časti, by mali nájsť občania aj 
na internete.“  Miestny úrad – hoci to zákon nevyžaduje – uverejňu-
je na svoje webovej stránky verejné vyhlášky týkajúce sa stavebnej 
činnosti v Ružinove. Tieto informácie sa nachádzajú v podsekcii Sta-
vebný úrad.

(ik)

POŠEŇ – Rekordných 92 detí 
zapísali vo februári 2009 do 1. 
ročníka na Spojenej škole sv. Vin-
centa de Paul v bratislavskom Ru-
žinove. Počet záujemcov o vzde-
lávanie na tejto cirkevnej škole 
tak naďalej rastie. V porovnaní s 
minulým rokom by malo byť prvá-
čikov v septembri o 20 viac. Ve-
denie školy je pripravené otvoriť 
štyri prvé triedy. „Ponúkame kva-
litné vzdelanie s kvalifikovanými 
učiteľmi a výchovu v kresťanskom 
duchu,“ povedala riaditeľka školy 
Mária Švantnerová. Škola sa špe-
cializuje na rozšírené vyučovanie 
cudzích jazykov. Okrem angličtiny  
a nemčiny, aj na španielsky ja-
zyk. V súčasnosti základnú školu, 

štvor- i osemročné gymnázium 
navštevuje 650 detí, ktoré sú roz-
delené do 29 tried. 
Cirkevná škola vznikla v Ru-
žinove v roku 1994 ako prvá  
a dodnes jediná cirkevná ZŠ  
v druhom bratislavskom okrese. 
V školských rokoch 1994/1995 
až 2000/2001 sa musela deliť 
o používanie tej istej budovy so 
štátnou základnou školou. V roku 
2001 k základnej škole pribudlo 
aj cirkevné štvorročné gymná-
zium. Od 1. septembra 2006 sa 
škola premenovala na Spojenú 
školu sv. Vincenta de Paul. Od 
školského roku 2007/2008 pri-
budlo aj osemročné gymnázium. 

(rp)

NIVY – Stavebný úrad mest-
skej časti Bratislava-Ružinov 
ukončil konanie o správnom de-
likte týkajúce sa zbúrania objektu 
továrne Gumon na Mlynských Ni-
vách. Výšku sankcie stanovili ma 
30 000 EUR (903 780 SKK) Ko-

nanie trvalo niekoľko mesiacov, 
keďže stavebný úrad musel preve-
riť tvrdenia investora o nevyhnut-
nosti a legálnosti búrania továrne 
Gumon. Investor objekt asanoval 
bez povolenia, pretože tvrdil, že 
budove hrozí samovoľné zrúte-
nie a sú ohrozené ľudské životy 
a majetok. Stavebný úrad teda 
stanovil sankciu. Je predpoklad, 
že investor sa odvolá. O odvolaní 
bude rozhodovať Krajský stavebný 
úrad v Bratislave. Ten buď poku-
tu potvrdí alebo zruší. Vtedy bude 
rozhodnutie právoplatné. 

(rm)

Záujem o cirkevnú školu v Ružinove rastie

Za Gumonku vyrúbili pokutu
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K o m u n á l -
ni politici 
R u ž i n o v a 
po takmer 
dvoch ro-
koch po-
chopili, že 
p o l i t i c k é 
prekáračky nikam nevedú. Či-
nitelia na lokálnej úrovni mu-
sia konať pre občanov. Politic-
ký marketing do samosprávy 
nepatrí. 

Po nástupe nového starostu 
Slavomíra Drozda do funkcie v 
januári 2007 mu mnohí ruži-
novskí poslanci nevedeli prísť na 
meno. Miestne zastupiteľstvo 
sa stalo bojovým územím. Raz 
vyhrala jedna strana, inokedy 
druhá. Boli to len čiastkové víťaz-
stvá. Výsledkom tohto zápasu 
bolo, že starostom predložený 
rozpočet mestskej časti Ružino-
va schválili poslanci až v novem-
bri 2007. V priebehu roka 2008 
sa situácia začala zlepšovať. 
Obe strany pochopili, že rozvoj 
Ružinova je prioritou bez ohľadu 
na stranícke tričko. Dôkazom 
bolo aj „skoršie“ schválenie 
rozpočtu na rok 2008 už v júni. 
Okrem neho spoločne podporili 
aj iné dôležité dokumenty, ako 
bol napríklad plán sociálneho a 
hospodárskeho rozvoja. Čas, ale 
možno i rozpad SDKÚ-DS spôso-
bili, že v druhej polovici minulé-
ho roka v Ružinove začal vládnuť 
dialóg. Starosta s poslanci sada-
li za rokovací stôl s myšlienkou 
spoločne a konštruktívne riešiť 
problémy. Politický konsenzus 
vyústil do pozitívnych efektov. 
Pred schválením sa nachádzajú 
urbanistické štúdie pri Štrkovec-
kom jazere a v okolí ružinovskej 
magistrály. Sú spoločným „urba-
nistickým“ dielom. Rozbieha sa 
proces tvorby územných plánov 
zón. Podporujú ho obe strany. 
Politické grémium Ružinova 
stanovilo niekoľko strategických 
vízií, čo by sa malo v Ružinove 
uskutočniť v krátkodobom a 
strednodobom horizonte. Ako 
prioritu určili komplexnú rekon-
štrukciu objektov všetkých škol-
ských zariadení. Dohodli sa aj 
na odpredaji zimného štadióna, 
vízii výstavby plavárne na sused-
ných pozemkoch, rozvoji športu, 
na záchrane prievozskej radnice 
a revitalizácii parku A. Hlinku a 
parku v Ružovej doline. Poslanci 
a starosta Drozd našli spoloč-
nú reč aj pri návrhu rozpočtu 
na tento rok, ktorý je vyrovnaný 
a stanovuje príjmy a výdavky 
vo výške 27,43 milióna euro. 
Je predpoklad, že by ho mohli 
schváliť práve na marcovom za-
stupiteľstve. Bol by to rekord.

Otázniky sa vynoria vždy. 
O tom je predsa demokracia. 
Dialóg ich dokáže vymazať.  
A o tom bude Ružinov.

Maroš SMOLEC
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„O návrhu rozpočtu mestskej 
časti sme rokovali na politickom 
grémiu, kde sme okrem iného 
konštatovali, že prioritou sú pre 
nás budovy základných a mater-
ských škôl,“ povedal nám sta-
rosta Slavomír Drozd a doplnil: 
„Zhodli sme sa tiež, že prioritou 
pre mestskú časť je vybudovanie 
krytej plavárne, čo sa deklarova-
lo aj uznesením, podľa ktorého 
máme odovzdať tréningovú halu 
magistrátu a získané prostriedky 
by sme vložili do výstavby plavár-
ne  – športoviska, ktoré chýba 
nielen mestskej časti, ale aj  ce-
lej Bratislave. Museli sme takisto 
zohľadniť naše zámery so starou 
radnicou a požiarnou zbrojnicou, 
ako aj ďalšiu prioritu, ktorou je 
revitalizácia Parku Andreja Hlin-
ku. Pripomienky z týchto rokova-
ní som sa snažil zakomponovať 

do návrhu rozpočtu, ktorý som 
predložil vedúcim klubov a do 
komisií. Mali k nemu ešte určité 
pripomienky, preto som dospel 
k záveru, že je potrebné vytvo-
riť časový priestor, aby sa do 
budúceho zastupiteľstva mohli 
tieto pripomienky zakomponovať 
do návrhu rozpočtu.“ Ako nám 
povedal miestny poslanec Ivan 
Boháč (SMER-SD), rozpočet bol 
stiahnutý po dohode všetkých 
klubov. „Súčasná situácia v eko-
nomike si vyžaduje taký rozpo-
čet, ktorý bude z hľadiska vnú-
tornej správy úsporný (zníženie 
prevádzkových nákladov) a zá-
roveň navonok rozvojový (kapitá-
lové výdavky), napríklad obnova 
základných a materských škôl, 
ktoré to značne potrebujú,“ uvie-
dol. „Tým aj naša mestská časť 
môže prispieť k udržaniu alebo 

zvýšeniu pracovných miest pre 
našich spoluobčanov. Tento 
rozpočet musí byť z hľadiska bu-
dúcnosti efektívny a hlavne musí 
vytvárať predpoklady na skvalit-
nenie bežného života Ružinovča-
nov a ich detí. K takému rozpoč-
tu sa – verím – blížime, a preto 
nepoznám žiadnu prekážku, aby 
po jeho vycizelovaní medzi po-
slancami nebol na najbližšom 
zastupiteľstve schválený,“ dodal 
poslanec I. Boháč.

V súlade s platnými zákon-
mi mestská časť prvý raz zosta-
vuje rozpočet v novej štruktúre,  
v programovom členení výdav-
kov. Od 1. januára 2009 je plat-
nou menou na Slovensku euro, 
návrh rozpočtu je preto zostave-
ný už v tejto mene. Základným 
východiskom pri tvorbe návrhu 
rozpočtu je kvantifikácia finanč-

ných zdrojov aj v nadväznosti na 
platný štatút hlavného mesta 
Bratislava. 

Výšku príjmov na rok 2009 
ovplyvňuje aj novelizácia záko-
na o Bratislave, ktorý presne 
stanovuje prerozdelenie dane 
z príjmov fyzických osôb medzi 
hlavné mesto a mestské časti a 
zvyšuje podiel mestských častí 
z 30 % na 32 %. Pre mestskú 
časť Bratislava – Ružinov bol 
určený percentuálny podiel vo 
výške 21,09 %. Novela zákona 
o Bratislave určuje aj nový zdroj 
príjmov mestských častí vo výš-
ke 10 % z predaja nehnuteľné-
ho majetku hlavného mesta a 
zvyšuje výnos miestneho po-
platku za komunálny odpad a 
drobný stavebný odpad na 10 
% z celkovej vybranej sumy pre 
mestské časti – delí sa podľa 
počtu obyvateľov. 

Je predpoklad, že počas 
februára si predstavitelia poli-
tických klubov v MZ sadnú za 
rokovací stôl so starostom a do-
hodnú presne výšky jednotlivých 
rozpočtových kapitol. 

(juh)

Hľadá sa miestnosť pre okrskára
TRNÁVKA – Najväčšiu pozornosť poslancov ružinovského miestneho zastupiteľstva pri prerokú-
vaní správy o výsledkoch práce a činnosti Okrskovej stanice Mestskej polície Bratislava-Ružinov 
za rok 2008 vo februári vyvolala situácia ohľadne okrskára v lokalite Trnávka.

Podporu rozpočtu mestskej časti odložili
RUŽINOV – Najdôležitejším bodom programu februárového zasadnutia ružinovského miestneho 
zastupiteľstva (MZ) malo byť schválenie návrhu rozpočtu mestskej časti na roky 2009 – 2011. 
Poslanci o ňom nerokovali, pretože starosta Ružinova Slavomír Drozd ho po dohode s politickými 
klubmi stiahol z programu zastupiteľstva.

Poslanci neschválili urbanistické štúdie
RUŽINOV – Poslanci Miestneho zastupiteľstva Bratislava-Ružinov (MZ) 10. februára 2009 na 
rokovaní neschválili výsledné varianty urbanistických štúdií Štrkovecké jazero a Ružinovská ulica 
– východ. Ako hlavný dôvod uviedli nezakomponovanie pripomienok stavebnej komisie MZ z jej 
posledného rokovania..
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Okrskár Ján Rakús, ktorý 
mal na starosti predovšetkým 
Trnávku, svoju činnosť ukon-
čil k 30. septembru minulého 
roka. Vzhľadom na nedorieše-
né zriadenie miestnosti a prácu  
v okrsku od 30. septembra 2008 
nebol nový okrskár vymenova-
ný. „Okrskár odišiel za lepšou 
finančnou ponukou. Keď však 

bude k dispozícii miestnosť, 
môžem okamžite postaviť do 
služby nového okrskára,” pove-
dal Ružinovskému ECHU veliteľ 
Okrskovej stanice Bratislava – 
Ružinov Ivan Lahučký. Dodajme, 
že práve Trnávka je z hľadiska 
bezpečnosti najproblematickej-
šou časťou celého Ružinova. Na 
zastupiteľstve operatívne zarea-

goval poslanec V. Mikuš (Občian-
ske kluby), ktorý navrhol, že na  
Trnávke má mestská časť k dis-
pozícii objekt v blízkosti, kde sídli 
aj štátna polícia. Tam by okrskár 
mohol pôsobiť. „A kúpime mu aj 
nábytok, aj počítač,” dodal po-
slanec Mikuš. Starosta Ružinova 
S. Drozd nemá tiež problém vy-
členiť v objekte mestskej časti 

na Trnávke priestory, ktoré by 
mohla používať mestská polícia. 
Veliteľ I. Ľahučký deklaroval, že 
polícia by dokázala za priestory 
aj hradiť nájomné. 

V roku 2008 mestskí policajti 
v Ružinove riešili spolu 13 506 
skutkov. Z toho policajti zistili  
8 595 skutkov. Priamo na Okrsko-
vú stanicu Mestskej polície nahlá-
sili občania a organizácie 1 212 
skutkov, na základe požiadavky 
Policajného zboru SR mestskí 
policajti riešili 214 skutkov a na 
základe podnetov z kamerového 
systému riešili 940 skutkov. 

(juh)

Tieto výsledné varianty boli 
prezentované verejnosti i poslan-
com MZ dňa 28. januára 2009, 
kde sa mohli detailne oboznámiť 
s návrhmi a svoje konkrétne vý-
hrady predložiť spracovateľom. 
Starosta Ružinova Slavomír 
Drozd sa v tejto súvislosti vyjadril: 
„Nesúhlas poslancov ma prekva-
pil. Ak mali pripomienky, mohli 
ich zakomponovať do uznesenia, 
aby sa premietli do definitívnych 
vizualizácií ako doplňujúce návr-
hy. Takéto súhlasné uznesenie 
by potom schválili. Proces príprav 
urbanistických štúdií už trvá vyše 
roka. Opäť sa predĺžil. O každej 
štúdií sa konali tri verejné zhro-
maždenia občanov. Boli to dlhé 

hodiny diskusií. Výsledné varian-
ty boli konsenzom medzi samo-
správou, vlastníkmi pozemkov a 
obyvateľmi Ružinova. Väčšina po-
slancov sa na nich nezúčastnila 
a na zastupiteľstve tvrdili, že ne-
vedia, o čom majú hlasovať. Zo-
znamovať sa s takýmto závažným 
dokumentom priamo na rokovaní 
zastupiteľstva je neprofesionál-
ne. Samozrejme, ich pripomien-
ky doplníme a štúdie predložíme 
opäť. V štúdiách navrhujeme 
oveľa viac zelene –  ako je to v 
platnom územnom pláne hlavné-
ho mesta – a riešime parkovanie. 
Týmto chceme chrániť a rozširo-
vať zeleň v Ružinove a  riešiť zlú 
situáciu so statickou dopravou.“

Okrem výhrad k nezakompo-
novaniu pripomienok stavebnej 
komisie do výsledných variantov 
oboch štúdií poslanci vyslovili 
požiadavku, aby boli materiály 
prepracované a predložené v 
„zrozumiteľnej podobe“. Priesku-
my a rozbory k urbanistickej štú-
dii Štrkovecké jazero boli odo-
vzdané 25. apríla 2008. Prvý 
kvalitársky výbor pre urbanistic-
kú štúdiu bol 21. mája a druhý 
16. júna 2008, prezentácia na 
verejnom zhromaždení občanov 
Štrkovca bola 19. júna 2008. 
Verejné prerokovanie štúdie s 
odborným výkladom sa uskutoč-
nilo 12. júla 2008, prezentácia 
na bratislavskom magistráte 7. 

augusta 2008. Vyhodnotenie 
pripomienok z prerokovania a 
súborné stanovisko k nim bolo 
v miestnom zastupiteľstve prija-
té 25. novembra 2008. Verejné 
prezentovanie výsledného va-
riantu štúdie bolo 28. januára 
tohto roka. Podobným procesom 
prešla aj urbanistická štúdia Ru-
žinovská – východ.

A aký bude ďalší osud oboch 
štúdií? „Štúdie sa ešte raz prero-
kujú v stavebnej komisii, pričom 
poslanci by mali konkrétne pove-
dať, ako si predstavujú riešenia 
pre jednotlivé dotknuté lokality,“ 
povedal nám vedúci referátu 
územného a regionálneho roz-
voja ružinovského miestneho 
úradu Andrej Papp. Ako dodal, 
stavebná komisia bude rokovať 
25. februára. Starosta prezento-
val názor, že nemá problém, aby 
sa pripomienky stavebnej komi-
sie do definitívnej verzie zakom-
ponovali. 

Juraj HANDZO
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Krízová linka na pomoc starším
BRATISLAVA – Fórum pre pomoc starším v spolupráci so spoločnosťou Deloitte Slovensko spus-
tilo vo februári krízovú Senior linku. Jej cieľom je pomôcť starším občanom v kritických životných 
situáciách. Pomoc a rady seniorom budú poskytovať odborne vyškolení pracovníci na bezplatnom 
telefónnom čísle 0800 172 500 v pracovných dňoch v čase od 9.00 do 17.00 hodiny.

Kolaudácia tréningovej haly neúspešná
TRÁVNIKY – Fakultná nemocnica s poliklinikou (FNsP) v Bratislave poslala námietky v rámci ko-
laudačného konania o predbežnom využívaní tréningovej haly zimného štadióna V. Dzurillu. Pod-
ľa vyjadrenia stavebného úradu mestskej časti Ružinov de facto zablokovala kolaudáciu tohto 
stánku.

Úver nedostal podporu, predaj arény áno
TRÁVNIKY – Miestni poslanci na svojom rokovaní neschválili uznesenie na splnomocnenie staros-
tu mestskej časti Bratislava-Ružinov Slavomíra Drozda na rokovanie s bankami s cieľom získania 
úveru. Finančné prostriedky z úveru mali byť účelovo viazané na financovanie revitalizácie mater-
ských a základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti v rokoch 2009 – 2010.
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Počet seniorov, ktorí sú týra-
ní a zneužívaní, obmedzuje sa 
im osobná sloboda alebo sú inak 
ohrození, každoročne narastá.  
K týraniu a zneužívaniu dochádza 
v rodinách, v sociálnych a zdra-
votníckych zariadeniach alebo  
v domovoch dôchodcov. Vo väč-
šine prípadov sa to deje skryto, 
bez vedomia blízkeho okolia. Po-
stihnutí majú strach o probléme 

hovoriť, priznať sa, že sa im ub-
ližuje. „Na základe našich dlho-
ročných skúseností, ako aj skú-
seností našich spolupracovníkov 
– psychológov, právnikov, lekárov  
a sociálnych pracovníkov vie-
me, že postihnutí radšej hovoria  
o svojich problémoch anonymne 
a ochotnejšie sa zdôveria člove-
ku, ktorý nie je z ich najbližšieho 
okolia,“ hovorí prezidentka Fóra 

pre pomoc starším, Ľubica Gáli-
sová. „Potrebu zriadiť krízovú lin-
ku sme vyhodnotili ako akútnu. 
Spúšťame prvú fázu prevádzky, 
počas ktorej budú pracovníci na 
linke v stanovených hodinách, 
mimo ktorých budú hovory za-
znamenávané na odkazovač a 
pracovníci linky sa čo v najkrat-
šom čase skontaktujú s volajú-
cim,“ dodala. 

Seniori sa môžu na pracov-
níkov linky obrátiť v situácii, 
ktorú považujú za kritickú a 
ktorá môže mať rôzne príčiny. 
Pracovníci Fóra pre pomoc 
starším najčastejšie riešia si-
tuácie ako rodinné problémy, 
zlé vzťahy medzi príbuznými, 
porušovanie osobnej slobody, 
psychické a fyzické týranie, 
ohrozenie zdravia a života. 
Starší občania sa často situ-
ácii odovzdajú, rezignujú, ne-
dokážu si vysvetliť, prečo sa 
tak deje. Krízová linka má po-
môcť seniorom prežiť dôstojnú  
a v rámci možností čo najplno-
hodnotnejšiu jeseň života. 

(red)

V liste, ktorý poslali staveb-
nému úradu pred kolaudáciou 
upozornili, že pod halou stále 
nie sú vyriešené vlastnícke prá-
va pozemkov. Na liste vlastníc-
tva ich má FNsP, preto nemôže 
Ružinovský športový klub zís-

kať kolaudáciu. „Požiadali sme 
mestskú časť Ružinov, aby pri 
rozhodovaní prihliadali na fakt, 
že stále nie je vyrovnané vlast-
níctvo pozemkov pod objektom. 
Fakultná nemocnica s polikli-
nikou Bratislava sa musí riadiť 

platnými právnymi predpismi,  
v tomto prípade zákonom o 
správe majetku štátu,“ vysvetlila 
hovorkyňa nemocnice Rút Ger-
žová. Spor o pozemky sa ťahá 
už vyše 13 rokov. Súdia sa o ne 
fakultná nemocnica s magistrá-
tom. Starosta Ružinova S. Drozd 
inicioval stretnutia a rozhovory  
s oboma stranami, aby sa ko-
nečne dohodli na vysporiadaní. 
Podľa dostupných informácií by 
magistrát buď pozemky od FNsP 
odkúpil alebo postúpil pozem-
ky pod Nemocnicou sv. Cyrila  
a Metoda v Petržalke za výme-
nu pozemkov v okolí ružinovskej 
nemocnice, jazeru Rohlík a zim-
ného štadióna V. Dzurillu. Doho-
da sa mala podpísať v januári.  
„I napriek prísľubu na január 

2009 sme však doposiaľ kon-
krétny návrh a vecné a hodno-
tové riešenie tejto prípadnej zá-
meny pozemkov ku dnešnému 
dňu nedostali,“ napísal riaditeľ 
nemocnice M. Vaďura v liste 
primátorovi A. Ďurkovskému. 
Hovorkyňa R. Geržová pre Bra-
tislavské noviny pritvrdila: „Ani s 
jedným návrhom sme neuspeli. 
Zákon nám nedovoľuje odstúpiť 
pozemky bezplatne.“ 

Starosta Ružinova Slavomír 
Drozd považuje postoj fakultnej 
nemocnice za prekvapujúci. Ak 
by totiž halu skolaudovali, mohla 
podľa neho slúžiť korčuliarskej 
verejnosti, čím by podporili špor-
toviská. „Našimi podmienkami sú 
úhrada vložených prostriedkov 
v plnom rozsahu a prevedenie 
susedných pozemkov do správy 
mestskej časti. Na nich chceme 
zo získaných peňazí postaviť mul-
tifunkčnú športovú halu a areál s 
plavárňou a 50-metrovým bazé-
nom,“ spresnil starosta.

(ik)
Foto: Ružinovské ECHO

Návrh na splnomocnenie 
starostu Ružinova na rokovanie 
s bankami nadväzoval na ana-
lýzu stavu budov základných a 
materských škôl v zriaďovateľ-
skej pôsobnosti mestskej časti 
Bratislava – Ružinov, ktorá bola 
takisto na programe rokovania 
miestneho zastupiteľstva. Táto 
analýza vychádza z opisu su-
častných budov, zhodnotenia 
stavu tepelného hospodárstva, 
prehľadu o vykonaných opra-
vách a údržbe a prehľadu po-
trebnej revitalizácie, ktorú je po-
trebné zo strany mestskej časti 
v najbližších rokoch vykonať. 
„Udržateľnosť bezproblémové-
ho a úsporného chodu základ-
ných a materských škôl nie je 

možné financovať iba zo zdrojov 
mestskej časti,” uvádza sa v 
dôvodovej správe. Podľa spo-
menutej analýzy stavu budov 
základných a materských škôl 
v zriaďovateľskej pôsobnosti 
mestskej časti Bratislava – Ru-
žinov predpokladané celkové 
náklady na ich rekonštrukcie a 
opravy predstavujú sumu 8 368 
000 eur (252 094 368 Sk). 

Do analýzy pritom neboli 
zahrnuté náklady, ktoré budú 
potrebné na prípadnú obnovu 
vodovodných a kanalizačných 
rozvodov. „Na politickom grémiu 
sme sa dohodli, že oslovíme 
niekoľko bánk, aby sme vyjed-
nali čo najlepšie podmienky pre 
mestskú časť, čo si však vyžiada 

určitý čas,“ uviedol v rozprave 
starosta Ružinova S. Drozd. Ako 
upozornil poslanec Valentín Mi-
kuš (OK), nemožno sa spoliehať 
na to, že mestská časť bude mať 
v dohľadnom čase k dispozícii 
peniaze za predaj novostavby pri 
zimnom štadióne Vladimíra Dzu-
rillu. Poslanci v rozprave vyjad-
rovali námietky predovšetkým 
voči tomu, že v návrhu na spl-
nomocnenie starostu na roko-
vanie s bankami s cieľom získa-
nia úveru nie je uvedené, na čo 
presne sa použijú takto získané 
prostriedky. Návrh pri hlasova-
ní poslancov nakoniec nebol 
schválený ani na dvakrát, keď v 
rámci bodu rôzne predložil opä-
tovne poslanec D. Hruška (Stra-

na zelených). Chýbal jeden hlas. 
Starosta sa pre médií následne 
vyjadril, že s bankami rokovať 
bude aj bez poverenia poslancov 
a následne im predloží výsledok 
jeho prieskumu o podmienkach 
získania úveru. 

Poslanci na druhej strane 
podporili predaj novopostave-
nej Arény Vladimíra Dzurillu do 
vlastníctva hlavného mesta Bra-
tislavy podľa vyčíslenej hodnoty 
preinvestovaných nákladov. Tie 
sa pohybujú do výšky 6 638 784 
eur. Tento krok predpokladá, 
že mestské zastupiteľstvo zverí 
pozemky vedľa novopostavenej 
Arény V. Dzurillu do správy mest-
skej časti Bratislava – Ružinov s 
cieľom výstavby športovo-spolo-
čenského centra s krytou plavár-
ňou. Zároveň ružinovskí poslanci 
schválili aj protokol o odňatí ne-
hnuteľností Zimného štadióna 
Vladimíra Dzurillu zo správy Ru-
žinovského športového klubu.

(juh)

Tréningová hala zimného štadióna je dokončená. Je v procese kolaudácie. 
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VYRASTIE V RUŽINOVE PLAVÁREŇ?

PREZIDENT NAVŠTÍVIL „SVOJ“ RUŽINOV

Zámer vybudovať športovú multifunkčnú halu a krytú plaváreň s 50-metrovým bazénom sa v Ružinove stal domi-
nantnou témou ostatných týždňov. Túto možnosť prvý prezentoval starosta Ružinova Slavomír Drozd. Ak by magis-
trát kúpil od mestskej časti novú tréningovú halu zimného štadióna V. Dzurillu a zveril susedné pozemky do správy 
Ružinova, mestská časť by za získané prostriedky vystavala športový komplex. Hala pre loptové hry, plaváreň, zimný 
štadión a Štrkovecké jazero by vytvorili športovo-relaxačnú zónu nadmestského charakteru.

Prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič navštívil 25. februára 2009 Miestny úrad Bratislava-Ružinov. Zarea-
goval tak na pozvanie starostu Ružinova Slavomíra Drozda. Hlava štátu v rámci svojho pracovného výjazdového dňa 
v mestskej časti Ružinov, diskutovala so zamestnancami ružinovského úradu.

Magistrát prejavil záujem  
o kúpu tréningovej haly. HC Slo-
van Bratislava odohrá počas re-
konštrukcie zimného štadióna 
O. Nepelu dve sezóny v Ružino-
ve. Stará hala nepostačuje pre 
všetky jeho oddiely, ako aj pre 
iné hokejové združenia.

Plaváreň podporili
Starosta S. Drozd už previe-

dol delegáciu magistrátu na čele 
s primátorom A. Ďurkovským 
útrobami novej haly. V prvom 
rade prevezmú na seba chod 
starej haly V. Dzurillu, ktorá je 
majetkom Bratislavy.  Magis-
trát pritom musí mestskej časti 
uhradiť prostriedky vložené do 
starej haly vo výške do 664-ti-
síc eur.  Poslanci Miestneho 
zastupiteľstva Bratislava – Ru-
žinov ešte v novembri minulého 
roka uznesením č. 279 schválili 
prevod novej haly na magistrát 
za preinvestované prostried-
ky vo výške do 5 974-tisíc eur. 
Požiadali starostu o rokovania 
s primátorom, aby „v prípade 
súdneho, respektíve mimosúd-
neho vyrovnania pozemkov pod 
a vedľa stavby arény V. Dzurillu 
zverilo mestské zastupiteľstvo 
hlavného mesta SR pozem-
ky MČ Bratislava – Ružinov  
s cieľom výstavby športovo-
spoločenského centra s kry-

tou plavárňou.“  Z prítomných  
22 poslancov za uznesenie 
hlasovalo 21, nikto nebol proti, 
zdržal sa jeden. Uznesenie pod-
porili aj všetci prítomní poslanci 
SDKÚ-DS.  Preto bolo prekvape-
ním, keď ružinovská poslankyňa 
V. Jančošeková (SDKÚ-DS) na 
tlačovej besede, ako aj na roko-
vaní miestneho zastupiteľstva 
začiatkom februára, spochyb-
nila zámer vystavať plaváreň. 
„Púšťať sa do ďalšieho, nazvem 
to naozaj do megalomanského 
projektu, keď nemáme na stole 
žiadnu predstavu, ako bude fun-
govať a čo bude ponúkať Ruži-
novčanom, je naozaj v dnešnej 
dobe hazard. Prichádzame  
s projektom, ktorý by mal vrátiť 
život do športových areálov zá-
kladných škôl, aby prešli kom-
pletnou rekonštrukciou a revi-
talizáciou,“ uviedla poslankyňa  
V. Jančošeková pred novinármi. 

Nadmestského charakteru
Problém s kompletnou re-

konštrukciou športových are-
áloch pri základných školách 
nemá nikto z ružinovských ko-
munálnych politikov. Ten tkvie  
v nevysporiadaných pozemkoch.  
A mestská časť nemôže zo záko-
na investovať do cudzieho ma-
jetku. Starosta Slavomír Drozd 
na vyhlásenia SDKÚ-DS pre Ru-

žinovské ECHO povedal: „Niekto 
si myslí, že téma plavárne je mo-
jou politickou agendou. Nejde  
o mňa ako starostu a ani o po-
litický marketing. Výstavba pla-
várne je víziou na najbližšie roky. 
Nejdeme ju stavať zajtra. Plavá-
reň s krytým bazénom a multi-
funkčná športová hala by slúžila 

všetkým Ružinovčanom, oddie-
lom plávania, vodnému pólu, de-
ťom zo základných a materských 
škôl a v prípade možností pre 
konanie európskych a svetových 
šampionátov . Mohol by to byť 
projekt, na ktorom by sa podieľa-

la naša mestská časť, magistrát, 
vláda, súkromný sektor. Považo-
vať výstavbu plavárne za mega-
lomanskú stavbu je absolútne 
scestné. Ide o projekt nadmest-
ského charakteru. Ak toto niekto 
považuje za megalomániu, tak 
asi dostatočne nechápe význam 
toho slova.“ 

Treba len dúfať, že politika 
nezničí tento zámer, ktorý si ur-
čite čoraz výraznejšie získava 
podporu širokej ružinovskej ve-
rejnosti. 

Ivan KRIŽAN
Foto: www.sportoviska.sk

Na úvod sa I. Gašparovič 
dotkol problematiky všeobecnej 
hospodárskej krízy vo svete, i na 
Slovensku. V tejto súvislosti ape-
loval na solidaritu. „Solidarita 
musí v týchto časoch existovať. 
Bez nej sa budeme s hospodár-
skou krízou vyrovnávať omnoho 
ťažšie,“ uviedol konkrétne. V 
rámci tejto solidarity mal na mys-
li aj činnosť a prácu samospráv 
– teda aj Ružinova. Samospráva 
má podľa neho mnoho kompe-
tencií a pák, ako s krízou pozi-
tívne zápasiť. Ružinovskí úrad-
níci, položili prezidentovi otázky, 
ktoré ich zaujímali. Pýtali sa na 

decentralizáciu štátnej správy, 
financovanie samospráv, reak-
cie zahraničia na prijatie eura na 
Slovensku. Dotkli sa aj lokálnych 
tém, ako je výstavba, kvalita bý-
vania v Ružinove a otázniky okolo 
kolaudácie tréningovej haly zim-
ného štadióna V. Dzurillu. „Je pre 
nás cťou, že prezident Slovenska 
si našiel čas a navštívil Ružinov. 
Určite to urobil aj kvôli tomu, že v 
Ružinove prežil dlhú časť svojho 
života, aj keď pochádza zo stred-
ného Slovenska,“ zhodnotil náv-
števu starosta S. Drozd.

(ik)
Foto: Ružinovské ECHO

Hneď vedľa oboch hál zimného štadióna by mohla v budúcnosti vyrásť 
plaváreň nadmestského charakteru. 

SDKÚ-DS nazýva športovo-relaxačný komplex „megalomanským“ projektom

S o l i d a r i t a  j e  r e c e p t o m  a k o  p o r a z i ť  h o s p o d á r s k u  k r í z u



7BLÍŽIA SA VOĽBY PREZIDENTA SR 
Na základe rozhodnutia predsedu NR SR P. Pašku a v zmysle zákona uskutoční sa:

1. kolo voľby prezidenta v sobotu dňa 21. marca 2009 od 7.00 hodiny do 22.00 hodiny. 
(Ak v prvom kole ani jeden z kandidátov nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov oprávnených voličov, 

uskutoční sa kolo druhé.) 
2. kolo voľby prezidenta v sobotu dňa 4. apríla 2009 od 7. 00 hodiny do 22.00 hodiny.

Právo voliť prezidenta SR majú občania, ktorí v deň voľby dovŕšili 18 rokov veku a zdržiavajú sa v deň voľby na území repub-
liky. Obyvatelia mestskej časti Ružinov, ktorí sa počas volieb nebudú zdržiavať v mieste svojho trvalého bydliska, môžu voliť 
na  voličský  preukaz,  ktorý  si  vyzdvihnú na Miestnom úrade mestskej časti Bratislava – Ružinov, Mierová 21, Bratislava. 
Miestny úrad si splnil všetky zákonné povinnosti, ktoré mu vyplynuli pri organizačno-technickom zabezpečení voľby hlavy 
štátu.  
V zmysle  § 3  ods. 2 zákona NR SR č. 46/1999 Z. z. o spôsobe voľby prezidenta SR, o ľudovom hlasovaní o jeho odvolaní 
a o doplnení niektorých ďalších zákonov v platnom znení, ktorá sa uskutoční v sobotu  21. marca  2009 starosta Ružinova 
S. Drozd určil   v  Mestskej časti  Bratislava – Ružinov

Sídlo volebnej miestnosti Okrsok

  1. ZŠ Kulíškova 8 1, 2, 3, 4, 5,
  2. Spojená škola Jura Hronca a ZŠ Košická-Novohradská 3 6, 7,  8, 9,
  3. Spojená škola Metodova 2  -  ZŠ Jelačičova 5 10, 11, 12, 13,
  4. 1. súkromné gymnázium v Bratislave, Bajkalská 20 14, 15, 16, 17,
  5. ZŠ Ružová dolina 29 18, 19, 20, 21, 22,
  6. ZŠ Nevädzová 2 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32,
  7. ZŠ Borodáčova 2 33, 34, 35,
  8. Centrum voľného času ESKO, Chlumeckého 12 36, 37,
  9. Spojená škola Sv. Vincenta de Paul,  Bachova 4 38, 39,
10. ZŠ Mierová 46 40, 41, 42, 43, 44, 
11. Internát Slovnaft, a. s., Vlčie hrdlo 50 /zasadačka-prízemie/ 45,
12. ZŠ Medzilaborecká 11 46, 47, 48,
13. ZŠ Pavla Marcelyho,  Drieňová 16 49, 50, 51, 52, 
14. Spojená škola,  Tokajícka  24 53, 54,
15. Stredná priemyselná škola stavebná, Drieňová 35 55, 56, 
16. ZŠ Ostredková 14 57, 58, 59, 60, 61,
17. Súkromná stredná odborná škola, Ružinovská 1 62, 63
18. ZŠ Vrútocká 58 64, 65, 66, 67, 68, 69.

Presný zoznam ulíc vo voleb-
ných okrskoch: 

VO č. 1   ZŠ Kulíškova 8 

Azovská 1 - 8, 10
Dulovo nám. 1, 12, 13, 14
Košická  37
Kvačalova 12, 14, 18, 22, 24, 
26, 28
Mlynské Nivy  7, 11, 35
Niťová  1 - 4, 6
Páričkova  1, 3, 5, 6, 7, 9, 11, 
13, 15, 16, 17- 25, 27, 29, 31
Svätoplukova 2

VO č. 2   ZŠ Kulíškova 8 

Daxnerovo nám. 3 - 6
Košická 39, 41, 43, 43 A, 43 B, 
43 C, 43 D, 43 E,  43 F, 45
Kvetná 14, 16, 18, 20, 22, 24, 
26, 28, 30, 32
Miletičova 38, 42, 44, 46, 48, 

50, 52, 54, 66, 68, 70, 72, 74, 
76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90
Nitrianska 1, 3

VO č. 3   ZŠ Kulíškova 8 

Bazová  2, 5, 7, 9, 10, 11 
Koceľova  2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 
15, 17, 17A, 19, 21, 25, 27 
Kulíškova  7, 8, 9, 11, 13
Rastislavova  2, 3, 5, 6
Svätoplukova  33, 35, 37, 39, 
41, 43, 45 
Záhradnícka  24, 30, 32, 34, 36, 
40, 44, 46, 46A, 48, 50, 52, 54

VO č. 4   ZŠ Kulíškova 8 

Pavlovova 1 - 16, 18, 20
Súťažná 1 - 19, 21
Svätoplukova  1, 3, 4, 6, 8, 10 
- 27, 29
Velehradská  7, 9, 24, 26, 28, 
30, 31, 33

VO č. 5   ZŠ Kulíškova 8 

Budovateľská  1 - 29, 31, 33, 
35, 37
Revúcka  1 - 8

VO č. 6   Spojená škola Gym. J. 
Hronca a ZŠ Košická – No-
vohradská 3

Košická  16, 18, 20, 22, 24, 26, 
28, 30
Oravská  1 - 8, 10
Prievozská  1, 2B, 3, 5, 7, 9, 11, 
11A, 11B, 13, 13A, 13B, 15, 17, 
17A, 17B, 19, 21, 23, 25, 27
Tekovská  1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 11, 
13, 15, 17, 19
Trenčianska  1, 3, 5, 7, 9, 11, 
13, 15, 17

VO č. 7   Spojená škola Gym. J. 
Hronca a ZŠ Košická – No-
vohradská 3

Kohútová  2, 4, 6, 10
Košická  52
Miletičova  60
Novohradská  1, 2, 4 - 14, 16, 
18
Oravská  9, 11, 13, 15, 17, 18, 
20, 22, 24
Spišská  4
Trenčianska  4, 6, 8, 10, 12, 14, 
16, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 
31, 37, 39, 41, 43
Turčianska  1, 1A, 3, 5, 7, 9, 
11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 
27, 29

VO č. 8   Spojená škola Gym. J. 
Hronca a ZŠ Košická – No-
vohradská 3

Dulovo nám.  7 - 11
Liptovská 1 - 14, 18 - 38, 40, 
42, 44
Šagátova  1
Šarišská  1, 3 - 7, 9
Trenčianska  20, 22, 24, 26, 28, 

V  R u ž i n o v e  b u d e m e  h l a v u  š t á t u  v o l i ť  v  6 9  o k r s k o c h
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69 volebných okrskov.
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30, 32, 34, 36, 38, 
Turčianska  4, 6, 8,10, 12, 14, 
16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 
31, 31A, 34, 42, 44, 46, 48, 
50, 52
Zvolenská 1- 16, 16A, 17 - 29, 
32 - 39, 41, 43, 45, 47

VO č. 9   Spojená škola Gym. J. 
Hronca a ZŠ Košická – No-
vohradská 3

Alešova  2, 4, 5, 6 
Bajkalská  32, 41, 43
Čipkárska  3 - 11, 13, 19 
Gemerská  1, 2, 4, 6 
Gusevová  3 - 10, 12, 14, 16, 
18, 20, 22, 24, 26
Hamuliakova  6
Hontianska 1 - 16 
Kohútova  8 
Košická  4, 6, 8, 10, 12, 14, 
36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 
56, 58
Miletičova  62, 64 
Mlynské Nivy  32, 33, 36, 37, 39, 
41, 45, 46, 48, 56, 61, 65, 68 
Plátenícka  12, 14, 16, 18, 20
Plynárenská  1 
Pribinova  6, 8, 24 
Pribinova - Zimný prístav 2, 
Prievozská  6, 14, 14A, 24
Súkenícka 1, 3, 4, 5, 6, 8 - 16, 
18, 20, 22, 24
Valchárska  3, 6, 8 
Votrubová  1 - 3, 3A, 4 - 14, 16, 
18, 20, 22, 24, 26 
Vrábeľská  1, 3, 6

VO č. 10   Spojená škola Meto-
dova 2 - ZŠ Jelačičova 5

Daxnerovo nám. 1 - 2 
Dulovo nám.  2 - 5
Koceľova   16, 18, 20, 22, 24, 
26, 32, 34 
Kulíškova  15, 17, 19, 21, 23, 
29, 31, 33, 35, 37, 39
Kvačalova 11, 13, 15, 17, 19, 
21, 23, 25, 41, 43, 45, 47, 49, 
50, 51, 53
Kvetná   2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 13
Mojmírova  2, 4, 6, 8, 10, 12, 
14, 16, 18, 20
Velehradská  32, 34, 36

VO č. 11   Spojená škola Meto-
dova 2 - ZŠ Jelačičova 5

Dohnányho  1, 3 - 8, 10, 12 
Kupeckého  2, 4, 6 
Miletičova  26, 28, 30, 32, 34, 
36
Šumavská  26, 36 
Záhradnícka  74, 75, 77, 79, 
81, 83, 85, 87

VO č. 12   Spojená škola Meto-
dova 2 - ZŠ 

Jelačičova 5
Cyrilova  1, 2, 3, 5, 7, 9
Dohnányho  16, 18, 20, 22, 24
Jelačičova  1 - 4, 16, 18, 20, 22, 
24, 26 
Kupeckého  3, 5, 7, 9, 11, 13, 
15, 17
Miletičova  10, 12, 16, 18, 20, 
22, 24
Šumavská   33, 37, 44 
Žellova  4

VO č. 13   Spojená škola Meto-
dova 2 - ZŠ 

Jelačičova 5
Jelačičova  5, 6, 10, 12, 14
Karadžičova  4, 6
Krížna  58, 60, 62, 64 
Levická  1, 2, 3
Metodova  2, 5
Záhradnícka  39, 41, 43, 45, 
47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 
63, 65, 67, 69, 71, 73

VO č. 14   1. súkromné gymná-
zium v Bratislave, Bajkalská 
20

Jégého 1, 2, 3, 5, 7 - 11, 13, 15, 
17, 19, 21
Miletičova  3, 3A, 5, 7
Palkovičova  16, 18 
Stodolova  5 
Trnavská   2, 8 
Záhradnícka  93, 95

VO č. 15   1. súkromné gymná-
zium v Bratislave, Bajkalská 
20

Bajzova  6, 7 
Palkovičova  1, 2, 2B, 3 - 15

VO č. 16   1. súkromné gymná-
zium v Bratislave, Bajkalská 
20

Bajzova  8, 9, 9A, 10, 11, 11A, 
12, 13, 13A, 14, 15 
Ondavská   1 - 6, 8, 10, 12, 14 
Trnavská cesta  12, 14, 16, 26, 
28, 30, 32, 32A, 32B,

VO č. 17   1. súkromné gymná-
zium v Bratislave, Bajkalská 
20

Bajkalská  2A, 4, 18, 20, 22 
Bajzova  1 - 5
Líščie Nivy  2 - 4, 6 - 13, 15, 17, 
19, 21
Prešovská   28, 30, 32, 37A, 
37B, 39
Priekopy  18, 20, 24, 61, 65, 
67, 69, 71, 73, 75, 77, 79
Sartorisova  4, 6, 8 - 21
Záhradnícka  111, 117, 125, 
151, 153

VO č. 18   ZŠ Ružová dolina 29

Mraziarenská  13, 15, 17, 19, 
21, 23
Sklenárova  18, 20, 22, 24, 26, 
28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 
44, 46, 48

VO č. 19   ZŠ Ružová dolina 29

Klincová 21, 22, 24, 26, 28, 30, 
32, 34, 36, 38
Mliekárenská  1 - 6, 9, 10, 11, 
13, 15,  17, 19
Mraziarenská   1, 3, 5, 6, 7, 9, 
11 
Priemyselná  1, 1A, 3, 5, 7, 9, 
10
Ružová dolina  1, 3, 7, 9, 11, 
13, 17, 19, 25, 27, 29
Sklenárova  5, 5A, 7, 9

Trenčianska  40, 42, 44, 46, 
48, 50, 52, 54, 56, 56B, 56D, 
56F, 58, 60, 62, 64, 66, 68
Záhradnícka  60, 62, 64, 66, 
68, 74
Zelinárska  2, 4, 5

VO č. 20   ZŠ Ružová dolina 29

Miletičova  9, 17, 17C, 21, 23, 
25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 
41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 
57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71
Prievozská  31, 33, 35, 37, 39, 
41, 49

VO č. 21   ZŠ Ružová dolina 29

Ružová dolina  8, 12, 14, 16, 
18, 20, 22, 24, 26, 28
Sklenárova  2, 4, 6, 8, 10, 12, 
14

VO č. 22   ZŠ Ružová dolina 29

Klincová  1, 3 - 10, 12, 14 - 20, 
37A, 37C
Martinčekova  3 - 6, 8, 10, 12, 
14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28

VO č. 23   ZŠ Nevädzová 2

Bajkalská  23, 23A, 23B, 25, 
27, 29C, 29D, 29E
Martinčekova  15, 30, 32
Nezábudková  1, 2, 4, 6, 8, 10, 
12, 14, 16
Pažítkova  1, 2, 3, 4, 5

VO č. 24   ZŠ Nevädzová 2

Nezábudková  18, 20, 22, 24, 
26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 
42, 44, 46, 48, 50, 52, 54
Pivoňková  2
Ružinovská  4, 6, 14, 18, 

VO č. 25   ZŠ Nevädzová 2

Papraďová 3, 5
Rumančekova 22, 24, 26, 28, 
30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 
46, 48, 50, 52, 54

VO č. 26   ZŠ Nevädzová 2

Muškátová  2, 4, 6, 8, 10, 12, 
14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 
30
Rumančekova  2, 4, 6, 8, 10, 
12, 14, 16, 18, 20

VO č. 27   ZŠ Nevädzová 2

Ďatelinová  1 - 10
Muškátová  32, 34, 36, 38, 40, 
42, 44, 46, 48, 50, 52, 54
Rezedová  12, 14 - 19

VO č. 28   ZŠ Nevädzová 2

Rezedová  20, 21, 22, 23, 26, 
28  
Šalviová  3, 3A, 5, 6, 8, 10, 12, 
14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 
30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44

VO č. 29   ZŠ Nevädzová 2

Azalková  1 - 4, 6, 8
Nevädzová  2, 2A, 3, 4, 7, 8, 12
Rezedová  1 - 4, 6, 8, 10
Šalviová  46, 48, 50, 52, 54, 56

VO č. 30   ZŠ Nevädzová 2

Ľanová   2, 4, 6, 8, 10, 12,
Narcisová  2, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 
50, 52, 54, 56
Papraďová  7, 9, 11, 13,
Tomášikova  3, 3A, 5, 5A, 5B, 7, 
9, 11, 13 

VO č. 31   ZŠ Nevädzová 2

Astrová  2, 2A, 4, 5, 6, 8, 22, 
24, 26, 28, 30, 32, 34, 46, 48, 
50, 52
Narcisová  14, 16, 18, 20, 38, 
40, 42, 44, 46, 48

VO č. 32   ZŠ Nevädzová 2

Astrová  10, 12, 14, 16, 18, 20, 
54, 56
Sedmokrásková  1 -  8, 10

VO č. 33   ZŠ Borodáčova 2

Albrechtova  1, 1A, 3, 5, 7, 9, 
11, 13, 15, 17
Babuškova  4, 6, 8, 10, 12
Bystrého  1, 3
Goláňova  1, 3, 5, 7
Gregorovej  2, 4, 6, 8, 10, 12, 
14
Kostlivého  2, 4, 6, 8, 10, 12, 
14, 16
Martákovej  1, 3
Peterská  2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 
16, 18, 20, 22, 24
Podlučinského  7, 9, 11, 13
Tomášikova  2, 4, 6, 10, 10A, 
10B, 10C, 10D, 10E, 10F, 10G, 
10H

VO č. 34   ZŠ Borodáčova 2

Andreja Mráza  1, 3, 5, 7, 9, 11, 
13, 15, 17
Exnárova  1, 3, 5 - 11
Štefunkova  1, 3, 5, 7, 9, 11, 
13, 15, 17, 19, 21, 23

VO č. 35   ZŠ Borodáčova 2

Bancíkovej  1 - 3, 5, 7, 9
Borodáčova  2, 4, 5 - 7, 9, 11, 
13, 15, 17, 19
Exnárova   12, 13
Ondrejovova    1, 2, 2A, 3 - 
18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 
32
Šándorova  6,  8
Vavrínová  2, 4, 6, 8

VO č. 36   Centrum voľného 
času ESKO, Chlumeckého 12

Exnárova  16, 18, 20, 22, 24, 
26, 27, 28, 29, 31, 33, 35, 37, 
39, 41
Šándorova  1 - 5, 7, 9, 11, 13, 
15, 17
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VO č. 37   Centrum voľného 
času ESKO, Chlumeckého 12

Čmelíkova  1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 
15, 17
Exnárova  43, 45, 47, 49, 57, 
59, 61
Chlumeckého  1, 2, 3, 5, 7, 9, 
10, 11, 12, 13, 15
Ivana Horvátha  14

VO č. 38   Spojená škola Sv. 
Vincenta de Paul, Bachova 4

Andreja Mráza  2, 4, 6, 8
Babuškova  1, 3, 5
Gagarinova  9, 10, 11, 13, 15, 
17, 19, 21, 23
Seberíniho  2, 2A, 4, 4A, 4B, 
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 
19, 21
Sv.Vincenta  1, 2, 4, 6, 

VO č. 39   Spojená škola Sv. 
Vincenta de Paul, Bachova 4

Bachova  4
Exnárova  14, 15, 17, 19, 21, 
23
Jašíkova  1, 3, 5, 7, 8, 9, 11, 13 
- 20, 22, 24 
Ružinovská  28

VO č. 40   ZŠ Mierová 46

Čečinová  1, 2, 3, 4A, 4B, 5, 
6, 6A, 7 - 9, 10, 10A, 11, 12, 
14 - 16, 16A, 16B, 16C, 16D, 
16E, 16F, 16G, 17 - 24, 27, 29, 
31, 33
Kaštielska  10, 12, 14, 16, 18, 
20, 22, 26, 30
Kláštorská  1, 2, 4 -13, 15 - 17, 
19 - 36, 38 - 45
Konopná  2, 3, 4, 4A, 5, 7- 23, 
25, 26, 28 - 33, 36 - 38, 40 - 
46, 48 - 50, 52, 54, 56, 58, 60 
Mierová  57, 59, 83, 85, 89, 91, 
93, 95, 97, 99, 101, 105, 107, 
109 - 125, 127, 129, 131, 133, 
139, 143, 145, 147, 149, 149A, 
151, 153, 155, 157- 161, 163, 
165, 167, 167A, 167B, 167C, 
169, 173, 175, 177, 179
Mlynské luhy  2, 6 - 10, 13, 15, 
17, 18, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 
28A, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 
42, 44, 44A, 46, 46A, 48, 52, 
54, 56, 58, 59, 60, 62, 64, 66, 
68, 70, 72, 74, 76, 76B, 78, 80, 
82, 84, 86, 88, 88A, 90, 92, 
94, 96, 98, 100
Na piesku  2, 4, 5, 10, 12, 15 
- 18, 18A, 20, 21, 23 - 27, 29, 
33, 35, 37, 47
Orechový rad  1, 3, 5 - 7, 9 - 11, 
13
Osvetová  2, 4, 8, 10, 12, 14, 
16, 18, 20, 22, 24, 
Parková  1, 3, 5, 7, 11, 13, 15, 
23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 
39, 41, 43, 45
Prúdová  1, 3, 3A, 4, 4A, 4B, 5 - 
8, 10, 14, 16
Radničné nám.  1, 2, 4, 5, 5A, 
5B, 5C, 5D, 7, 7A, 7B, 7C, 8, 9
Strojnícka   3, 4, 6 - 9, 11, 13, 
15, 15A, 16 - 24, 26, 26A, 28, 
29, 30 - 37, 39 - 51, 51A, 
52 - 72, 72A, 73, 75 - 81, 83 - 
85, 87, 88, 88A, 90, 90A, 91, 
92, 93, 94, 94A, 95, 97, 99, 

100, 101, 103
Syslia  1, 3, 5, 8, 10, 12, 14, 
16, 18, 20
Štedrá  17, 19, 23, 25, 27A, 29, 
31, 33, 33A, 35
Štyndlova  1 - 16, 18 
Včelárska  2 - 6, 6A, 7 - 19, 19A, 
21 - 30

VO č. 41   ZŠ Mierová 46

Domkárska  2, 4, 9, 10, 11
Farebná  1, 2, 4, 9, 15, 17 - 30, 
32 - 37, 40, 42, 44, 46, 48, 
50, 56
Hrachová  1, 4, 12A, 14B, 14C, 
15, 16C, 16F, 20, 21, 25, 26, 
27, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 
41, 49, 63, 75, 81, 89, 93
Ľaliová  2 - 8, 10 - 13, 19 - 30
Listová  1, 1A, 3, 3A, 4, 5, 5A, 6, 
7, 9, 10, 10A, 11 - 14, 18 - 25, 
25A, 26 - 30, 32, 39
Mierová  38, 40, 42, 44, 48, 
48A, 48B, 50, 52A, 52B, 53, 
54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 
68, 70, 102 , 132, 136, 164, 
166, 168, 170, 172, 174, 176, 
178, 178A, 180 - 184, 186, 
188, 190, 192, 192A, 196, 
198, 200, 202, 212, 214, 216, 
218, 220, 222, 224, 226, 228, 
230, 232, 234, 236, 238, 240, 
242, 244, 246, 246A, 248, 
250, 252, 266, 268 
Nové záhrady I.  1, 2, 3, 4, 6, 6A 
Nové záhrady II.  1, 2, 2A,  3, 26
Nové záhrady V.  2, 4, 5, 6, 6A, 
7, 8, 10, 12, 18, 20, 22, 22A, 
23, 24A, 25, 26
Nové záhrady VI.  1, 3, 4, 6, 8- 
10, 12, 14, 20, 21, 22
Rovná  7, 8, 10, 12, 14 - 18, 20, 
22, 24
Ružičková  1- 3, 5 - 12, 
12A, 14, 17, 19 - 28, 30, 32 
Sladová  1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 
14, 17
Slivková  2, 4, 6, 8 - 18, 21, 23 - 
29, 31, 32, 34, 36, 38,  
Struková  3, 5, 7, 9, 11 - 14, 16 
- 22, 24, 26, 28
Súľovská  1 - 12, 14 - 22, 24 - 
30, 32 - 50, 50A, 52, 54, 56, 
Syslia 11, 13, 15, 17, 19, 21 - 
29, 31 - 42, 44, 46, 52, 56, 60
Šťastná  3, 5 - 15, 17 - 20, 25 - 
27, 29, 31, 33, 35, 37
Telocvičná  2, 4 - 12, 14 - 20, 
22, 24, 26, 28 - 30, 32, 34, 36, 
38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 
54, 55

VO č. 42   ZŠ Mierová 46

Kaštieľska  1, 1A, 3, 7, 9, 11, 
13, 15, 17, 27, 29, 31, 33, 35, 
37, 39, 41
Kladnianska  1, 6, 8, 10 - 12, 
14 - 24, 29 - 35, 35A, 37- 43, 
43A, 44, 45, 47, 52, 
54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 
70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 
86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100
Kľukatá   3, 4, 4A, 5 - 8, 10, 11, 
13, 15, 16, 17, 20, 22, 24 - 28, 
30, 33, 35, 36, 36A, 37- 39, 41, 
43, 44, 44A, 45, 47, 48, 48A, 
48B, 48C, 49 - 54, 56 - 64, 66, 
68, 70
Krásna  16, 16a, 18, 20, 22, 
23, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 
41, 43

Mlynské Nivy   73
Parková   4
Stachanovská   4, 6 - 17, 19 - 
25, 28, 29, 32, 34 - 49, 49A, 
51 - 60
Staré záhrady  1 - 36, 38
Varínska  2 - 5, 5A, 6, 7, 9 - 29, 
31 - 34, 36

VO č. 43   ZŠ Mierová 46

Martinská  1, 2, 2A, 3 - 8, 10 - 
18, 20, 22, 24, 26 - 35, 37- 45, 
47, 48, 49, 49A, 50, 52, 54, 56, 
58, 60, 62  
Mierová   2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 
12, 13, 14, 16 - 24, 26, 28, 30 
,32, 36
Oriešková   2 - 8, 10 - 12, 14, 
15, 17
Ružomberská    1 - 8, 10 - 12, 
14, 16, 18 
Sinokvetná 5, 9, 13, 15, 
17, 19, 21, 23, 25
Vyšná  3, 5 - 16, 18, 20, 21, 
22

VO č. 44   ZŠ Mierová 46

Bažantia  6, 8, 13, 15 
Čalovská  4, 6, 6A, 8, 12, 14, 16 
Černicová  22, 31, 32, 35, 37
Fibichova  1, 3, 4, 6 - 20, 23 
Gruzínska   3, 4, 6, 9 - 12, 14 - 
21, 23 - 30, 30A, 31 - 34, 36
Horárska  1, 12, 12A
Hraničná  1 - 3, 5, 7 - 9, 11, 13, 
15 - 17, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 
45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 61, 
63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 
79, 81, 83, 85, 87, 89 
Hríbová  1, 2, 2A, 3 - 16, 18, 19, 
20, 21, 23 
Jabloňová  1, 3, 5 - 8, 10, 14, 
16, 18, 20, 22, 24
Jarná   2 - 7 
Komárňanská  4, 9, 11, 14, 16, 
18, 61, 69, 71, 72, 75, 80, 81  
Kramériova 8 
Motýlia  4, 5, 7, 9
Na výslní   3, 5 - 9, 11, 13, 13A, 
15 - 17 
Nížinná  13, 32 
Nové pálenisko   2, 4, 6, 8, 10, 
12, 14
Prístavná   9, 10 
Rákosová  1, 3, 4, 6 - 9, 11, 12, 
13, 17, 21, 22, 23 24,
Senná  1 - 4, 6 - 8
Stará černicová  22 
Tučkova  2, 8, 9, 10 - 15, 18, 
22, 39, 40, 41, 43, 44, 46, 48
Uhorková  1, 2, 8, 10, 12, 13,
Za humnami  1 

VO č. 45   Internát Slovnaft, a. 
s. Vlčie hrdlo 50 /zasadačka - 
prízemie/

Domové role  8, 49, 51, 59, 61, 
63, 65, 67, 68, 68B, 69 - 72, 
74, 76, 78
Jastrabia  1, 2, 6, 8, 17, 21 - 25, 
28, 31
Komárňanská  83, 91, 95, 101
Krajinská cesta   2, 4, 6, 8, 12, 
14, 16, 18, 20, 22, 24, 24A, 26, 
28, 30, 32
Malé pálenisko I.  3 - 7, 12, 14, 
15, 17, 20 - 22, 24, 25, 27, 31 - 
38, 40, 44, 54, 56
Malé pálenisko III.  3, 5, 6, 7, 

9, 12
Malé pálenisko IV.   11, 15, 17, 
19, 21
Nové záhrady I.  8, 8B, 10, 12 
- 15, 17, 18, 18A, 19, 20, 23, 
28, 34,
Nové záhrady III.  1, 2, 2A, 3, 6, 
7, 9, 11, 14, 18
Nové záhrady IV.  1 - 5, 7, 10, 
14
Nové záhrady VII. 1, 1A, 2, 7, 
14, 16, 18
Vlčie hrdlo  1, 1A, 2, 3, 3A, 4 - 
23, 25 - 36, 39 - 69, 72 - 83, 
85, 90, 5255, 15985

VO č. 46   ZŠ Medzilaborecká 
11

Herlianska  2, 4, 8, 10, 12, 14 - 
16, 18, 20, 22, 24, 26
Medzilaborecká  1, 3 - 12, 14, 
15, 17, 19, 21
Solivarská   2, 4

VO č. 47   ZŠ Medzilaborecká 
11

Čaklovská  2, 4
Drieňová  22, 24
Herlianska  5, 7, 27, 28, 30, 32, 
34, 36
Komárnická  32, 34, 36, 38, 
40, 42, 44, 46, 48, 50
Ružinovská  3, 5, 7, 9

VO č. 48   ZŠ Medzilaborecká 
11

Kapušianska  3, 5, 7, 9, 11
Medzilaborecká  23, 25, 27, 29
Sečovská  3, 4, 6, 8, 10, 12
Trebišovská  2, 4, 5, 7, 9, 11, 
13, 15, 17, 19, 21

VO č. 49   ZŠ Pavla Marcelyho, 
Drieňová 16

Prešovská  38, 38A, 40, 41, 42, 
43, 45, 46, 48, 49, 51, 53, 55, 
57, 59, 61 
Sabinovská   2, 3, 3A, 3B, 4, 5, 
7 - 12, 14, 15
Teslova  1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 - 
20, 20A, 22, 24, 26, 28, 30, 
32, 33, 34, 37, 39, 41, 43, 45, 
47, 49, 51, 53, 57, 59, 61, 63, 
65, 67, 69, 71, 73, 75, 77
Trnavská  34, 36, 38, 40, 42, 
44, 46, 48, 50, 50A, 58, 60, 
62, 64

VO č. 50   ZŠ Pavla Marcelyho, 
Drieňová 16

Komárnická  2, 4, 6, 8
Moldavská  2 - 5, 7, 9, 11, 13, 
15
Stropkovská  1, 3, 5, 7, 9, 11, 
13, 15, 17, 19, 21

VO č. 51   ZŠ Pavla Marcelyho, 
Drieňová 16

Bajkalská  4, 11, 13, 13A, 15, 
17, 19
Brestová  1, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 
14, 16
Komárnická  10, 12, 14, 16, 18, 
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20, 22, 24, 26, 28
Na paši  2, 4, 5, 13, 15
Smolnícka  2 - 4, 6, 8, 10
Solivarská  1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 
15, 17, 19

VO č. 52   ZŠ Pavla Marcelyho, 
Drieňová 16

Drieňová  1, 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 
1F, 1G, 3, 5, 7, 11, 14, 16
Solivarská  21, 23, 25, 27
Svidnícka  4, 6 - 15, 17, 19, 21

VO č. 53   Spojená škola, Toka-
jícka 24

Haburská  1, 3 - 7, 9, 11, 13, 
15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 
31
Tokajícka  2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 
16, 18, 20, 22, 24
Tomášikova  17, 19, 21, 23, 
23C, 25, 25A, 27, 29, 31, 33, 
34, 35, 37
Trnavská  52, 56, 72, 78, 82, 
82A, 82B, 82C, 82D, 82E, 104, 
104A, 106, 110, 110A

VO č. 54   Spojená škola, Toka-
jícka 24

Drieňová  13, 15, 17, 19, 21, 
23, 25, 27, 29
Haburská  8, 10, 12, 14, 16, 
18, 20, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 
45, 47, 49C
Zálužická  1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 
15, 17, 19, 21, 23

VO č. 55   Stredná priemyselná 
škola stavebná, Drieňová 35

Kozmonautická  1, 3, 5, 7, 9, 
11, 13, 15
Mesačná   2, 4, 6, 8
Meteorová  1, 3, 5, 7

VO č. 56   Stredná priemyselná 
škola stavebná, Drieňová 35

Drieňová  35, 37
Jesenná  2, 4, 6, 8
Mesačná  1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 - 
16, 18, 20
Stálicová  2
Zimná  1- 4, 6, 8

VO č. 57   ZŠ Ostredková 14

Jadrová  1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 
15, 17, 19
Ostredská  2, 4, 6, 8, 10
Tomášikova  20, 22, 28, 28A, 
32

VO č. 58   ZŠ Ostredková 14

Rovníková  2, 4, 6, 8, 10, 12, 
14, 16
Sputniková  1, 3, 5, 7
Súmračná  2, 4, 6, 8
Západná  2

VO č. 59   ZŠ Ostredková 14

Planét   1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 

15, 17,
Sputniková  2, 4, 6, 8, 14, 15, 
16, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 
29, 31, 33, 35, 37, 39, 41

VO č. 60   ZŠ Ostredková 14

Ostredská  11, 13
Planét      2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 
16, 18, 20
Poludníková 1, 3, 5, 7, 9
Radarová  2, 4, 6, 8, 10, 12, 
14, 16
Uránová  1, 3, 5, 7, 9, 11, 13
Vrakunská cesta  2, 4, 6, 8, 10, 
12, 14, 16

VO č. 61   ZŠ Ostredková 14

Astronomická  1, 3, 5, 7, 9, 11, 
13
Družicová  1- 4, 6, 8, 10
Obežná  2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 
16, 18
Ostredská  14
Polárna   2, 4, 6, 8, 10

VO č. 62   Súkromná stredná 
odborná škola, Ružinovská 1
 
Ružinovská  1, 1D
Súmračná   3, 10, 12, 14 - 28, 
30, 32

VO č. 63   Súkromná stredná 
odborná škola, Ružinovská 1

Galaktická   6, 8
Ostredská   16, 18, 20, 22, 24, 
26, 28, 30, 32
Raketová   2, 4, 6, 8, 10, 12, 14
Súhvezdná   2, 4, 6, 8, 10
Súmračná   5, 7, 9, 11, 13
Uránová  2

VO č. 64   ZŠ Vrútocká 58

Bulharská  3, 13, 15, 17, 19, 
21, 23, 25, 29, 31, 33, 35, 37, 
39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 
55, 57
Cablkova  3, 4, 6, 8, 10, 12
Hanácka  1 - 9, 11, 13, 15
Jakabova  1 - 15, 17, 19 - 22, 
26, 28, 28A, 30, 32, 34, 36, 
36A, 38, 40, 42, 44, 46, 48
Kopanice  1, 2, 5 - 14, 16 - 19, 
21, 23, 25, 27
Krasinského  1, 3, 5, 7, 9, 11, 
13, 15, 17, 19, 21, 23
Na lánoch  2, 4, 6, 8, 10, 12
Okružná   4, 6, 8, 10, 12, 14, 
16, 18
Pri strelnici  15, 17, 18, 20, 
22 - 29
Repná  1, 3, 5
Revolučná  3 - 21, 21A, 22 - 38, 
40, 42, 44, 46
Ribayova  1 - 10, 12, 14, 15, 17, 
19, 21, 23, 25, 27
Rozmarínová  3, 5, 7, 9, 11, 13, 
15, 17, 19, 21
Slovinská  1, 3, 5, 7- 10, 12, 14
Spoločenská  1, 3, 11, 13, 15, 
17

VO č. 65   ZŠ Vrútocká 58

Banšelova  2, 4 - 17, 19, 21, 23, 

25, 27, 29, 29A, 31, 33, 35, 37, 
39, 41    
Bielkova  3 - 7, 9 - 26, 28, 30, 
32
Bulharská  61, 65, 69, 71, 73, 
75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 
91, 93, 95, 97, 99, 101, 123
Gallova  8
Hasičská  1, 5, 8
Jakabova  23, 25, 27, 29, 31, 
33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 
49, 51, 52, 57, 59, 60, 62, 66, 
68, 70, 72, 80, 82, 84, 86, 88, 
90, 92, 94, 96, 98, 100, 102
Klatovská  2 - 5, 7, 9
Koperníkova  3, 5, 7, 8, 9, 11, 
13, 15, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 
27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 
43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 
59, 61
Kovorobotnícka  1, 3 - 10, 12 
- 33
Krompašská  2
Luhačovická  1 - 33, 35, 37, 
39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 
55, 57
Rádiová  31, 33, 35, 37, 39, 41, 
43, 45, 47, 49
Spoločenská  4, 6, 8, 10, 12, 
14, 16, 18, 20, 22, 26, 28, 30, 
32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 
48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62
Štiavnická  2, 4, 6, 8, 10, 12
Za tehelňou  3, 5 - 10, 12, 14
Železná  1, 3, 4A, 5 - 25, 29, 31

VO č. 66   ZŠ Vrútocká 58

Banšelova  18, 20, 22, 24, 26, 
28, 30, 32, 34, 36
Bulharská  103, 109, 111, 113, 
115, 117, 119, 121, 125, 127, 
129, 131, 133, 133A, 135, 
137, 139, 141
Doležalova  1, 3 - 11, 13, 15, 17
Edisonova  3, 5, 7, 9 - 11, 13 
-15, 17, 19 - 44, 46, 48
Galvaniho  3, 5, 9, 14D, 16A, 24
Ivanská cesta  22, 34, 81
Kultúrna  1 - 14, 19 - 28, 30 - 
46
Lidická  1 - 43
Na úvrati  12, 13, 15 - 20, 20A, 
21 - 26, 28, 31 - 49, 51 - 53, 
55, 57, 59
Pri zvonici  3, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 
15, 17, 19, 20, 21, 23, 25, 27, 
29, 31, 33, 35, 37, 39, 41
Rádiová  4, 6 -10, 12, 14 - 18, 
20, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 32, 
34, 36, 38, 40, 42, 44, 46
Táborská  1, 3 - 15 - 25, 27, 
29, 31
Wattova  3, 4, 4A, 5 - 22, 24, 
26, 28, 30

VO č. 67   ZŠ Vrútocká 58

Bencúrová  1, 3 - 8,  8A, 9 - 21, 
23, 25 - 63    
Bulharská  16, 18, 20, 22, 24, 
26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 
42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 
58, 62, 64, 66, 68, 72, 74, 76, 
78, 80
Galvaniho  2, 2A, 4, 6, 8, 10, 
12, 14, 16, 18, 20, 22
Jasná  1 - 7, 9, 11
Kamenárska  3, 5, 7, 9, 11, 13, 
15, 15A, 17, 17A, 19, 21
Kašmírska  2, 3, 3A, 4 -  10, 
12, 14
Krasinského  2, 4, 6, 8, 10, 12

Okružná  11, 13, 24, 26, 28, 
30, 32, 34, 36, 38, 40
Pavlovičova  1 - 4, 6, 8, 10, 12, 
14, 16
Pri strelnici  2 - 8, 10, 11
Rozmarínová  25, 27, 29, 31, 
33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 49, 
51
Staničná  1, 3 - 12, 17, 18, 18A, 
22, 24, 25, 26, 27
Tŕňová  1, 3, 6, 8, 10 - 14, 14A, 
15 - 18, 18A, 18B, 18C, 19 - 25, 
27, 29
Vápenná  1, 3
Vrútocká  12, 14 - 20, 22, 24 - 
43, 45 - 53, 55, 57 - 59, 61
  

VO č. 68   ZŠ Vrútocká 58

Beckovská  3 - 22, 24, 24A, 25 
- 29, 29A, 30, 31 - 37, 39, 41, 
42, 43, 45
Gašparíkova  3, 5, 7, 9, 15, 17, 
19, 21
Na križovatkách  2, 4 - 6, 8, 10 
- 14, 16, 17, 18, 20 - 22, 22A, 
23 - 25, 27, 28, 29 - 35, 35A, 
35B, 35C, 35D, 35E, 35F, 36, 
37, 37A, 37B, 37C, 37D, 37E, 
37F, 37G, 38 - 40, 42, 44, 46, 
48, 50, 52, 56, 58, 60, 62, 64, 
66, 68, 70, 72, 74, 76
Piesočná  2, 5, 7, 9, 13, 15, 17, 
19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33
Slowackého  1, 2, 2A, 3, 4, 4A, 
5, 5A, 6 - 8, 8A, 8B, 9 - 14, 15 - 
37, 39 - 58, 62, 64
Vietnamská  3, 8, 9, 10 - 14, 
18, 20, 22, 24, 25, 25A, 26 - 
29, 31, 33, 37, 39, 40, 41, 42, 
44, 46, 48, 50

VO č. 69   ZŠ Vrútocká 58

Ambrušova  4
Bočná  1, 3, 5, 9, 11, 13, 13A, 
15, 17, 17A, 19, 21, 23, 25, 27, 
29, 37, 39, 41, 43, 45, 45A, 47, 
49, 78, 82 - 90, 92, 94 
Cesta na Senec  2
Ivanská cesta  2, 3, 5 - 8, 8A, 
10, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 
25 - 27, 29, 32, 41, 43, 45, 47, 
49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 65, 
67, 69
Kamenárska  4, 6, 6A, 8, 10, 
12, 14, 16, 18, 20, 22, 24
Kašmírska  9, 11, 13, 15, 17 - 
21, 23 - 31, 33, 35, 37
Krajná  1, 3, 5, 7, 10 - 13, 13A, 
14, 15, 19, 20, 22, 24, 27, 29, 
32, 34, 36, 36A, 42, 44, 46, 
54, 56 58, 60, 64
Mokráň - Záhon  1, 5, 7, 8, 13, 
15 - 17, 16091
Nerudova  9, 11, 13, 14, 15, 
18, 19, 20 - 22, 22A, 23, 24, 
26 - 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 
47, 49, 51, 53, 55, 59, 61, 63, 
65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 
81, 83, 85
Pestovateľská  8 - 11, 13
Rádiová 19
Stredná  1, 1A, 3 - 9, 11 - 20, 
20A, 21 - 29, 31 - 34, 36, 37 - 
39, 39A, 39B, 40, 42, 42A, 43, 
43A, 44 - 49, 51, 55, 57, 59, 
61, 63, 70, 80, 82, 84, 84A
Studená  3, 6, 8, 9, 10, 10A, 11, 
13, 15, 17, 19, 35
Technická  2 - 7
Zlaté piesky  4, 6, 8, 10, 12, 
16 
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PERLA RUŽINOVA NOVOU DOMINANTOU
Slovensko trápi finančná kríza. Nemalým zásahom sa dotkla aj stavebníctva a developerských aktivít. Mnohé pri-
pravené projekty začínajú mať problémy s financovaním. Napriek stavebným povoleniam nedokážu získať od sloven-
ských bánk potrebné prostriedky na financovanie stavieb. Napriek tomu viaceré rozvojové investície sa v Ružinove 
realizujú. Jednou z nich je Perla Ružinova.

Na území ohraničenom 
ulicami Mierová, Kaštieľska a 
Gagarinova pokračuje výstavba 
polyfunkčného komplexu Perla 
Ružinova. Projekt spoločnosti 
M-Invest Slovakia, ktorá patrí do 
silnej portugalskej skupiny Mota-
Engil, prinesie Ružinovu 314 by-
tov, administratívne i obchodné 
priestory. Jej súčasťou bude aj 
obchodná galéria.

Výstavba je rozdelená do 
niekoľkých etáp a jej úplné 
ukončenie sa predpokladá  
v roku 2011. Komplex bude 
pozostávať z piatich výškových 
dominánt vyrastajúcich z dvoj-
podlažnej polyfunkčnej základ-
ne a jeho súčasťou bude aj 
vnútroblok s oddychovou pešou 
zónou pre obyvateľov a kompo-
novanou zeleňou poskytujúcou 
priestor na posedenie.

Komplex bude dispozične 
členený na štyri rezidenčné ob-
jekty (dva 16-poschodové a dva 
12-poschodové) s názvami Di-
amant, Rubín, Smaragd a Zafír  
a jednu 16-poschodovú admi-
nistratívnu budovu Platinum. 
Budovy budú funkčne a pre-
vádzkovo oddelené, ale budú 
prepojené obchodnou galériou, 
ktorá na dvoch poschodiach 
ponúkne 4 000 štvorcových 
metrov plochy na obchodné pre-
vádzky a služby.

Spolu 314 bytov

V štyroch bytových vežiach 
Diamant, Rubín, Smaragd a 
Zafír bude dovedna 314 bytov 
rôznych veľkostí s rozlohou od 
45 do 120 štvorcových metrov. 
V administratívnej veži Platinum 
budú kancelárske priestory s roz-
lohou 10-tisíc štvorcových met-
rov. V dvojpodlažnej podzemnej 
garáži je navrhnutých vyše 500 
parkovacích miest. Výstavba je 
rozdelená do niekoľkých etáp, 
pričom prvá obytná veža Dia-
mant a kancelárske priestory vo 
veži Platinum by mali byť podľa 
dostupných informácií odovzda-
né novým majiteľom už v roku 
2010. Developerská spoločnosť 
M-Invest Slovakia je členom 
portugalskej skupiny Mota-En-
gil, ktorá patrí medzi najväčších 
európskych hráčov v staveb-
nom sektore. Zameriava sa na 
výstavbu rezidenčných objektov  
a v strednej Európe vyvíja aktivity 
aj v Poľsku, Česku a Maďarsku.

F i n a n č n á  k r í z a  p o z a s t a v i l a  n i e k t o r é  d e v e l o p e r s k é  p r o j e k t y

Kríza výstavbu nezastaví

Perla Ružinova okrem nových 
možností na bývanie a podnika-
nie bude prínosom aj z hľadiska 
obchodu a služieb, ktoré sú v tej-
to časti Ružinova poddimenzova-
né. Na druhej strane medzi oby-
vateľmi Ružinova vznikajú obavy 
z dopadu objemnej novostavby 
na dopravné zaťaženie už dnes 
nadmieru frekventovaných ulíc 
Gagarinova, Mierová a Tomášiko-
va. Zaujímalo nás, či sa súčasná 
finančná kríza, ktorá zapríčinila, 
že viacerí developeri odložili rea-
lizáciu svojich projektov na území 
Bratislavy na neskôr, prípadne 
od nich celkom upustili, nejako 
dotkne aj projektu Perla Ružino-

va. „Sme členmi medzinárodnej 
spoločnosti s príjmami niekoľko 
miliárd eur ročne.“ povedal nám 
Filip Jamriška zo spoločnosti 
M-Invest Slovakia. „Spomalenie 
na trhu cítime tak ako každý, ale 
zároveň očakávame jeho revita-
lizovanie v priebehu niekoľkých 
mesiacov, a preto pokračuje-
me ďalej bez omeškania nami 
vytýčených termínov výstavby.  
V súčasnosti máme predaných 
niečo vyše 30 percent bytových  
a nebytových priestorov. Cieľo-
vou skupinou sú pre nás začínaj-
úce rodiny, mladí ľudia a vlastne 
všetci tí, ktorým sa páči bývať  
v Ružinove – momentálne naj-
žiadanejšej časti Bratislavy,“ 
dodal. F. Jamriška sa vyjadril aj  

k spomenutým obavám niekto-
rých obyvateľov Ružinova z neú-
merne zvýšenej dopravnej zaťa-
ženosti priľahlých komunikácií 
Gagarinova, Kaštieľska, Mierová 
po dokončení výstavby polyfunkč-
ného komplexu Perla Ružinova 
a jeho uvedení do prevádzky. 
„Žiadne obavy byť nemusia,“ 
konštatoval. „Po prekonzultovaní 
s odborníkmi na dopravu sme sa 
rozhodli úpravami rozšíriť počet 
pruhov pri vjazdoch do križova-
tiek tak, aby plynulosť premávky 
bola ešte lepšia – priepustnejšia 
ako je v súčasnosti.“

Juraj HANDZO
VIZUALIZÁCIA: 

M-Invest Slovakia

Vizualizácia nového obytného domu.
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OPUSTENÁ YOSARIA PLAZA PUSTNE
Už druhý rok sme sa mali prechádzať, nakupovať a využívať všetky možnosti a aktivity najlepšieho a najmodernej-
šieho nákupného centra na Slovensku Yosaria Plaza. Aspoň tak to tvrdil investor, keď sa pred 4 rokmi rozhodol zlik-
vidovať dovtedajší obchodný dom Ružinov. Ale namiesto sľubovaného úžasného komplexu sa môže Ružinov pýšiť 
iba obrovským zbúraniskom, ktoré sa postupne stáva dominantou našej mestskej časti. Investor svoju nečinnosť 
teraz obhajuje súčasnou finančnou krízou.

„Momentálne viete, aká je 
situácia na trhu, čakáme stále 
na financovanie, neprestajne 
rokujeme s bankami, ale ako je 
známe, za posledné tri roky sa 
na Slovensku žiadny veľký úver 
nedal. Naposledy to bol projekt 
RiverPark a Eurovea, odvtedy sa 
poskytli iba menšie úvery,“ po-
vedal pre TV Ružinov Ivan Líška, 
predseda predstavenstva spo-
ločnosti Yosaria plaza, a.s. Hlav-
ný problém výrazného meškania 
celého projektu je teda v jeho 
financovaní. Pôvodný finančný 
partner, ktorým bola Istrobanka 
a jej materská banka v Rakúsku, 
od neho ešte v roku 2006 odstú-
pila. Faktom však je, že v dnešnej 
dobe sa väčšina bánk v Európe 
do podobných projektov nehr-
nie. „Teraz pracujeme na tom, že 

hľadáme zdravé banky, ktorých 
je v Európe veľmi málo. Nejaké 
predsa len sú, ale sú veľmi opa-
trné, preto sú rokovania dlhšie,“ 
zahmlieval celú situáciu ohľadom 
financovania Ivan Líška. 

Výstavba v nedohľadne

Termín začatia výstavby 
ostáva teda aj po pár rokoch ne-
jasný. „Neviem povedať presný 
termín, ale myslím, že to nebude 
až tak ďaleko. V minulosti som 
si myslel, že je to blízko a nako-
niec to bolo ďaleko, tak teraz 
som presvedčený, že je to bliž-
šie.“ Takto nám predpokladaný 
termín začatia výstavby objasnil 
Ivan Líška. Popravde, nie že Ru-
žinovčania nevedia, čo sa bude 
diať a hlavne kedy, ale v týchto 
otázkach nemá viditeľne jasno 
ani investor. Ale ako tvrdí, celá 
situácia ho znepokojuje. „ Myslí-
me na Ružinovčanov stále, túto 
stavbu máme dennodenne pred 

Na rozbúranom objekte stavby sa vyskytl i  aj  vážne problémy s holubmi

očami, nerobí nám to radosť. 
Chceme týmto ľuďom postaviť 
chrám, ktorý im bude slúžiť, uro-
bí im radosť, odbúra mnohé sta-
rosti s nakupovaním, ktoré teraz 
majú. A v neposlednom rade im 
chceme poskytnúť zábavu, klzis-
ko, bazén, bowling a tak ďalej.“ 
Toto vyjadrenie určite uspokojí 
každého jedného Ružinovčana. 

Aj napriek tomu, že navonok 
sa na zbúranisku nič nedeje, 
podľa slov investora sa na pro-
jekte stále pracuje a vylepšuje 
sa. „Žiaľbohu, situácia je taká 
aká je, Yosaria Plaza mala už 
stáť. Ale tento čas, kým sa s vý-
stavbou začne, využívame okrem 
zháňania peňazí aj na zlepšenie 
konceptu. Máme vlastne pre bu-
dúcich zákazníkov prekvapenie, 
celý koncept projektu sme vylep-

šili. Najali sme si na to americkú 
špičku, spoločnosť, ktorá už po-
stavila 80 shopingov. Čoskoro, 
keď bude ten pravý čas, s tým 
vyjdeme von“. O aké prekvape-
nie ide, sme sa teda teraz nedo-
zvedeli. Otázne však je, či sú na 
nové, vraj príjemné prekvapenia 
Ružinovčania a budúci zákazníci 
zvedaví. Faktom pre nich totiž 
ostáva, že už niekoľko rokov sa 
nielenže musia pozerať a obchá-
dzať zbúranisko, ale taktiež pri-
šli o jediný väčší obchodný dom  
v tejto oblasti. 

Bezmocné úrady

Pozemok pod zbúraniskom 
patrí spoločnosti Yosaria plaza, 
a.s. Keď firma na stavbu dostala 
stavebné povolenie, s prácami 
sa v tom čase začalo. Aj keď išlo 
iba o zdemolovanie pôvodného 
OD Ružinov, aj to sa berie ako 
začiatok stavby. A tento krok bol 
pre investora v podstate šťast-

ný. Stavebné povolenie má totiž 
platnosť 2 roky, ak sa so stavbou 
nezačne, platnosť mu vyprší.  
V tomto prípade sa však začalo. 
Stavebnému úradu teda v tej-
to situácii neostáva nič iné, iba 
mu povolenie stále predlžovať. 
Samozrejme sa snaží využívať 
všetky možné kroky, ktoré mu 
zákon povoľuje. Ale tých je, bo-
hužiaľ, veľmi málo. „Stavebný 
úrad môže stále písomne atako-
vať stavebníka, aby pokračoval  
v prácach, lebo má riadne 
stavebné povolenie, ktoré je  
k dnešnému dňu platné“, po-
vedala pre TV Ružinov Dagmar 
Zárišová, vedúca ružinovského 
stavebného úradu.

Dňa 30.júna tohto roku má 
firma stavbu ukončiť. K dnešné-
mu dňu je však zrejmé, že sa tak 
nestane. V takom prípade môže 
byť investor opakovane poku-
tovaný za neukončenie stavby. 
Stavebný úrad už totiž jednu 
pokutu vo výške 50-tisíc korún 
(1 660 eur) stavebníkovi v minu-
losti uložil. Tentoraz však hrozí 
investorovi oveľa vyššia pokuta. 
„My môžeme udeliť pokutu za 
nedodržanie termínu ukončenia 
stavby až do sumy dvoch milió-
nov, teda 66 388 eur. V minulos-
ti stavebný úrad k tejto najvyššej 
možnej sume nepristúpil, ale 
teraz sa budeme snažiť priklo-
niť sa k tejto najvyššej možnej 
sadzbe.“ Stavebný úrad má teda 
iba jedinú možnosť, ako staveb-
níka aspoň sčasti prinútiť, aby sa 
na projekte začalo pracovať. A to 
opakovaným sankcionovaním. 

Ďalšia vec, ktorú si všimli 
už aj Ružinovčania, je problém  
s holubmi, ktoré sa postupne na 
zbúranisku udomácňujú. S tým-
to problémom je investor oboz-
námený. „Mne to, samozrejme, 
prekáža, že sú tu, ale obyvateľom 
nič nehrozí. Problém s holubmi 
tu bol vždy, udomácňovali sa aj 
na starom OD Ružinov, len ich 
nebolo vidieť. Zbaviť sme sa ich 
chceli rôznymi spôsobmi, mali 
sme tu sokoliara, ktorý holubov 
síce odplašil, ale tie sa sem po 
nejakom čase opäť vrátili. Ďal-
šia možnosť je ich vystrieľať, ale 
proti tejto možnosti ja zásadne 
protestujem, zdá sa mi drastic-
ká“. Ivan Líška ďalej tvrdí, že  
s týmto problémom sa už obrátili 
aj na viacero organizácií, ktoré 
im odporučili taktiež iba dve, už 

spomínané možnosti, sokoliara 
a odstrel. „Ak nám niekto vie po-
radiť, ako ich nenásilne dostať 
preč, veľmi radi tak urobíme, a 
samozrejme, všetky poplatky  
s tým spojené zaplatíme,“ dodal 
k tomuto problému investor. 

U obyvateľov okolitých ulíc 
sú však namieste aj obavy, že by 
sa v tomto prázdnom zbúranisku 
mohli rozšíriť aj oveľa nepríjem-
nejšie zvery, a to hlodavce. „Pot-
kany tam určite nie sú. Máme 
tam SBS-službu, ktorá celý ob-
jekt stráži a v prípade výskytu 
týchto hlodavcov by nás o tom 
hneď informovala.“

Predaj odmieta

Na mieste bývalého OD Ruži-
nov malo teda už stáť veľké ná-
kupno-zábavné centrum Yosaria 
Plaza. Podľa pôvodných plánov 
tu malo byť 250 obchodov, su-
permarket, kaviarne, reštaurá-
cie a kancelárske priestory s naj-
vyšším štandardom. Okrem toho 
tam malo byť aj relaxačné cen-
trum, klzisko, bazén, sauny, ma-
sážne salóny a soláriá. V podze-
mí malo byť podľa plánov 1 300 
parkovacích miest. Možnosť, ako 
by sa mohlo s projektom pokro-
čiť a konečne začať s výstavbou 
je, že by súčasný vlastník projekt  
a pozemok predal inej developer-
skej firme, ktorá s financovaním 
podobných projektov nemá také 
problémy a nákupné centrum 
by postavila. „Ak by bol investor 
solventný, keď vidí, že na stav-
bu nemá dostatok financií, mal 
by sa zamyslieť nad možnosťou 
predaja tohto objektu, aby mož-
no iný stavebník pokračoval  
v prácach,“ reagovala Dagmar 
Zárišová. Túto možnosť odpreda-
ja ale Ivan Líška zásadne odmie-
ta. „My sme do tohto projektu 
už preinvestovali do tohto mo-
mentu okolo 200 miliónov korún 
(takmer 6,7 milióna eur), aj keď 
to cez ohradu nie je vidieť.“ Stá-
le tak trvá na tom, že komplex 
Yosaria Plaza postaví. Kedy to 
však bude, to si azda už nedo-
volí odhadnúť absolútne nikto. 
Ružinovčanom teda neostáva 
nič iné, iba sa na zbúranisko, 
skelet a obrovskú jamu naďalej 
pozerať a dúfať, že sa konečne 
začne stavať. 

Katarína KOSTKOVÁ
Foto: Ružinovské ECHO

Yosaria Plaza chátra
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PROJEKT SEPAROVANÉHO ODPADU

4. ROČNÍK „EKO“ FOTOGRAFIE

JARNÉ UPRATOVANIE 2009

Mestská organizácia Odvoz a likvidácia odpadu (OLO, a.s.) prichádza od nového roka 
s novinkou, ktorá sa týka separovaného zberu druhotných surovín. Novinka je urče-
ná pre rodinné domy. Ako priblížil riaditeľ OLO, a.s. a poslanec miestneho zastupi-
teľstva v Ružinove Valentín Mikuš, tento zaujímavý projekt sa začína na Trnávke.

Mestská časť Bratislava – Ružinov vyhlasuje 4. ročník fotografickej súťaže REF – 
Ružinovská ekologická fotografia. Uzávierka súťaže je 31. marca 2009
Vernisáž výstavy bude následne 22. apríla 2009.

za komunálny odpad obyvatelia 
ušetria, pretože odvoz tohto se-
parovaného zberu bude zadar-
mo. Pilotný projekt by sa mal 
začať už v marci. Frekvenciu 
odvážania odpadu OLO ešte 
len oznámi. 

V. Mikuš v súvislosti so se-
parovaným zberom na sídlis-
kách mestských častí uviedol, 
že takýto zber pokračuje aj 
tento rok. Priznal však určité 
problémy, ktoré majú súvis-
losť s hospodárskou krízou. 
Konštatoval, že odberatelia 
už v takej miere nevykupujú 
od spoločnosti OLO druhotné 
suroviny a tie sa začínajú čo-
raz viac kopiť. Ide podľa neho 
najmä o plasty a papier –  
o niečo lepšia je situácia so 
sklom. Dodal že jednotliví od-
beratelia znižujú ceny tak, že 
je to ekonomicky neúnosné.

„Separovaný zber v kontaj-
neroch však bude,“ ubezpečil 
riaditeľ OLO.

Text: ik 
a Bratislavské noviny

Foto: internet

zúčastniť občania s čiernobielymi 
a farebnými fotografiami minimál-
neho formátu 24x18cm. Prihlásiť 
je možné maximálne 3 fotografie 
alebo jednu kolekciu maximál-
ne 5 fotografií. Každá fotografia 
musí obsahovať: meno a priezvis-
ko, vek, adresu, názov fotografie. 
Fotografie možno zaslať aj v elek-
tronickej forme, na CD vo formá-
te JPG, v rozlíšení min. 200 DPI. 
Fotografie zaradené na výstavu 
budú vytlačené bez ďalšej grafic-
kej úpravy vo veľkosti 24x18 cm. 
Práce treba doručiť do 31. marca 
2009 na adresu: Spoločenský 
dom Prievoz, Kaštieľska 30, 821 
05 Bratislava. Najlepšie práce 
autorov budú odmenené cenami 
na vernisáži výstavy a sprístup-
nené verejnosti vo vestibule MÚ 
Ružinov. Bližšie informácie aj na 
telefónnych číslach 43425716, 
0905 578460. 

(red)
Foto: internet

Separovaný zber bol v minu-
lom období sústredený do tzv. 
zberných hniezd, kam obyvatelia 
rodinných domov odnášali ten-
to odpad. Tieto zberné miesta v 
niektorých prípadoch vyvolávali 
i spory medzi občanmi. Stávalo 
sa, že obyvatelia vedľajších do-
mov vyhadzovali normálny ko-
munálny odpad do kontajnerov v 
hniezde. Tým sa prepĺňali a vzni-
kali skládky. Vzhľadom na to, že 
z týchto zberných hniezd vnikali 
často skládky rôzneho iného od-
padu, OLO ich bude postupne 
rušiť. Namiesto toho zavádza 
individuálny separovaný zber do 
plastových vriec.

Podľa generálneho riadi-
teľa OLO ide o pilotný projekt. 

Téma súťaže je ako vždy – ži-
votné prostredie v Bratislave a jej 
okolí, pozitívny a negatívny prístup 
obyvateľov k svojmu mestu, k 
prostrediu, v ktorom žijú, pracujú 
a oddychujú a ich stvárnenie for-
mou dokumentárnej fotografie.

Súťaž má viacero vekových 
kategórií: deti do 16 rokov, mlá-
dež od 16 do 21 rokov a dospelí 
nad 21 rokov. V každej kategórii 
bude udelená Hlavná cena a 
ďalšie ceny podľa odporúčania 
odbornej poroty. Osobitná cena 
bude za fotografiu zobrazujúcu 
prostredie mestskej časti Brati-
slava – Ružinov. Súťaže sa môžu 

„Občan namiesto zberného 
hniezda bude mať možnosť vy-
brať si plastové vrecia na sklo, 

papier a plasty a my to bude od 
neho odoberať priamo,“ uvie-
dol. Podľa neho na poplatkoch 

Nový systém odvážania odpadu sa začne v Trnávke už v marci

Prihlásiť sa môže každý fotograf i nadšenec do 31. marca tohto roku

OZNAM PRE OBČANOV

MÚ Bratislava Ružinov oznamu-
je, že jarné upratovanie sa usku-
toční v dňoch
07.03.2009 - 14.03.2009 – 
28.03.2009
opätovne formou triedeného 
zberu objemného odpadu
- v zberových dvoroch
- pre každú obytnú časť zvlášť

dňa 07.03.2009 – sobota
od 9.00 do 17.00 hod.

OSTREDKY - parkovisko na Sú-
mračnej ul. č.18 – 24, pozdĺž 
Ružinovskej 

ŠTRKOVEC - Komárnická – roh 
Herlianska ul. – parkovisko  

TRNÁVKA - parkovisko na Bul-
harskej ul.

dňa 14.03.2009 – sobota
od 9.00 do 17.00 hod.

PRIEVOZ - parkovisko Staré zá-
hrady oproti cintorínu 
- parkovisko na Hraničnej ul. pri č. 77

POŠEŇ - parkovisko pred nákup-
ným centrom Kocka  

TRÁVNIKY - parkovisko Rezedová 
- Ďatelinovej (pri Gagarinovej ulici)

dňa 28.03.2009 – sobota
od 9.00 do 17.00 hod.

STARÝ RUŽINOV  - parkovisko 
na Bajzovej ul. pri Zdravotnom 
stredisku
   
RUŽOVÁ DOLINA - parkovisko v 
Ružovej doline pri č. 27
  
NIVY - parkovisko na Súťažnej ul. 
pred kinom Nivy
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Miestny úrad Bratislava - Ružinov, Mierová 21, Bratislava 
organizuje rehabilitačný pobyt pre nepracujúcich seniorov 
-dôchodcov mestskej časti Bratislava - Ružinov, v dňoch: I. 

turnus – 23.3.2009 - 29.3.2009  
a II. turnus 29.3.2009 -4.4.2009 v Dudinciach. 

Účastník rekreácie platí účastnícky poplatok  
vo výške 120,- € / 3.615,12 Sk do 16. marca 2009  
v pokladni, na Miestnom úrade, Bratislava - Ružinov, 

Mierová 21, Bratislava.

Odchod autobusu je od Miestneho úradu Bratislava - Ruži-
nov, Mierová 21 /z parkoviska/:

 
I. turnus: dňa 23.3.2009 o 11.00 hod.

 II. turnus: dňa 29.3.2009 o 11.00 hod.
Účastník zájazdu musí mať pri nástupe na pobyt kartičku 

zdravotného poistenia. V cene zájazdu sú procedúry, ktoré 
doporučí lekár pri nástupe a kúpeľný poplatok.

Prihlasovanie:
od 8. 3. 2009 na Miestnom úrade, na Mierovej ul. č. 21, 

Bratislava – Ružinov, na referáte sociálnej politiky, na 
prízemí, číslo dverí 10. Pri prihlasovaní je potrebné predlo-
žiť občiansky preukaz a potvrdenie o poberaní starobného 

dôchodku.
 Pondelok 8.00 - 12.00    13.00 - 16.30
 Utorok 8.00 - 12.00 13.00 - 15.30 
 Streda 8.00 - 12.00 13.00 - 16.00
 Štvrtok 8.00 - 12.00 –
 Piatok 8.00 - 12.00 –

Informácie: 
O pobyte a prihlasovaní sa môžete informovať na tel. č. 

02/48284285
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POHODOVÝ KLUB SENIOROV
V našej mestskej časti pôsobia tri kluby dôchodcov: v Trnávke, v Prievoze, na Párič-
kovej i novozrekonštruované Seniorské informačné centrum na Zimnej ulici. Orga-
nizačne a finančne zastrešuje všetky kluby Ružinovský dom seniorov (RDS), ktorý 
je cez Odbor školstva a sociálnych vecí Miestneho úradu Bratislava-Ružinov  (MÚ) 
prepojený s vedením ružinovskej samosprávy. Celoročný program si každý klub pri-
pravuje podľa vlastného scenára. Na konci roka sa vedúci klubu dôchodcov, vedenie 
RDS a starosta Ružinova Slavomír Drozd stretnú na neformálnom posedení, na kto-
rom zhodnotia „za“ a „proti“ svojej spolupráce. Nahliadli sme, ako sú s ňou spokojní 
v klube dôchodcov na Páričkovej ulici.

Dôc hodcov ia  z  k lubu  rad i  č í t a jú  rozprávky  Dobš inského

tento rok je to 1,4 eura. Z tých-
to prostriedkov hradia napríklad 
zákusky pri stretnutiach na člen-
ských schôdzach. „Kedysi naše 
členky piekli, no s vekom sa to 
mení. Svoje zohrávajú aj finan-
cie, takže dnes idú na zákusok 
so svojimi deťmi, alebo počkajú 
na naše akcie,“ hovorí bývalá 
mzdárka RDS Eva Jandová. Jej 
oko vidí všeličo. „Pre dvoma rok-
mi nám sľúbili, že tieto priestory 
sa budú rekonštruovať tak, ako 
na Zimnej,“ ukazuje nám stav 
toalety, kuchynky a dvoch miest-
ností pani Eva. „Rozdiskutovali 
sme si to, a dospeli sme k tomu, 
že zateká do škôl, deti mrznú, 
my tu máme vodu, teplo... Ved-
ľa nášho klubu má firmu jeden 
súkromník. Už sa dva razy prišiel 
opýtať, či sa klub bude rekonštru-
ovať. Chce to vraj kúpiť a zriadiť 
tu hracie automaty. Bojíme sa 
preto, že ak by sa rekonštrukcia 
predsa uskutočnila, o náš klub 
by sme možno aj prišli.“ 

Wanda GREGOROVÁ
Foto: Ružinovské ECHO

Dvere do klubu na Páričkovej 
ulici majú svoju zvláštnosť – sú 
stále otvorené, nepriliehajú. Voda 
kvapká zo starej vodovodnej ba-
térie, prasknuté sú kachličky v 
kuchynke, niektoré stoličky držia 
silou vôle...Je tu však niečo, čo sa 
kúpiť nedá – pohoda. Šesťdesiat 
členov klubu, väčšinou vdovy se-
demdesiatničky a traja páni, sa 
pravidelne stretajú pri rôznych 
činnostiach a v krúžkoch. Vedú-
cou klubu je dlhoročná mzdová 
účtovníčka RDS veselá šesťde-
siatnička Eva Jandová: „Snažím 
sa s nimi vychádzať ako ich dcéra 
alebo sestra. Riešime spolu rodin-
né problémy, ale i každodenné. 
Napríklad označenie stravného 
lístka v jedálni, pretože niektoré 
členky už dobre nevidia. Mnohým 
som pomáhala vybaviť si preuka-
zy na zľavy a rôzne potvrdenia. 
Spoločne chodíme za tými našimi 
členmi, ktorí sú práve v nemocni-
ci. Zoberieme im ovocie, alebo 
nejakú maličkosť, aby sme ich 
potešili v ťažkej chvíli.“ Vzhľadom 
na vek a zdravotný stav sa akcie 
s členmi klubu veľmi dopredu 
plánovať nedajú. Svoje zohráva  
i počasie. Napriek tomu spoločné 
nakupovanie je obľúbené. „Keď-
že výška dôchodkov je taká, aká 
je, máme členky, ktoré vedia, kde 
je čo lacnejšie, a tak spojíme prí-
jemné s užitočným. Porozpráva-
me sa, aj si nakúpime,“ dodáva 
vedúca Eva.

Prominentné osobnosti

Klub na Páričkovej má vyše 
dvadsaťročnú tradíciu. A má aj 
svoj čitateľský krúžok. Takmer 
šesť rokov ho vedie Nadeja Pra-
muková. „Čítame rôzne knihy, 
napríklad o slovenských dejate-
ľoch, o zdravej výžive, ale naj-
radšej Dobšinského rozprávky. 
Nie všetci naši členovia dokážu 
už maximálne sústrediť svoju 
pozornosť na obsah. No na dej 
rozprávky si väčšinou bez prob-
lémov spomenú. Pripomína im 
mladosť a detstvo. Na čítanie ro-
mánu by navyše museli prísť na-
čas,“ vysvetľuje vedúca klubu. 

Medzi tromi členmi-mužmi 
klubu je aj prominent, hudobný 

skladateľ a člen známeho or-
chestra Gustáva Broma Bohumil 
Trnečka, ktorý vedie pri klube pô-
sobiaci spevácky súbor Nivy. „Čo 
povie, to speváci aj urobia. Ako 
ja poznám ženy z Ružinovské-
ho domu seniorov, tie by si tak 
diktovať nenechali. Keď pán Tr-
nečka po hodine odíde, členovia 
si spievajú svoje ľudové piesne, 
ktoré majú radi,“ s úsmevom ho-
vorí o pedagogických metódach 
šéfa spevákov z Páričkovej Eva 
Jandová. No profesionálne ve-
denie spevákov prináša svoje 
ovocie. „Naši speváci boli na 
prehliadke speváckych súborov 
a jednotlivcov – seniorov brati-
slavského kraja v Pezinku pred 
siedmimi rokmi, kde získali tre-

tie miesto,“ ukazuje nám diplom 
pani Eva. Spevákov podporuje aj 
ružinovská samospráva. „Done-
dávna mali dievčatá, tak volám 
naše členky, biele blúzky, sú-
časný starosta im kúpil ružové,“ 
porovnáva podporu krúžku za 
minulého a súčasného vedenia 
miestneho úradu vedúca klubu. 
Vavríny „dievčatá“ získavajú však 
aj na výstavách ručných prác či 
háčkovaných, alebo vyšívaných. 
Nie je to až také samozrejmé. „S 
vekom prsty tŕpnu, ruky už nie 
sú také pohyblivé, ako voľakedy. 
Niekedy je ťažké udržať v nich 
aj pero. Takže spoločne robíme 
aj cvičenia s prstami, ktoré sú 

osožné, a neraz i veselé,“ pripá-
ja pani Eva.

Spolupráca s úradom
Miestny úrad prispieva ruži-

novským seniorom tradične i na 
jeden zájazd v roku. „Vlani sme 
boli na Bradle, navštívili sme Mú-
zeum M. R. Štefánika, mali sme 
zabezpečený obed, boli sme aj 
v Čachticiach. Úrad financuje 
aj posedenie ku Dňu matiek, k 
Mesiacu úcty k starším, Vianoč-
né posedenie pre osamelých, 
návštevu Flóry, liečebné pobyty, 
napríklad v Sklených Tepliciach, 
v chorvátskom Umagu. Tento rok 
sú na programe Dudince,“ vyra-
túva E. Jandová. Tí, ktorí prinesú 
na MÚ potvrdenie o dôchodku 

nižšom než osemtisíc korún, do-
stanú od úradu vianočný darček, 
tisíc korún. Úrad prispieva aj na 
stravovanie v jedálňach sumou 
od desať do pätnásť korún na 
jedlo. „Keďže radi chodíme na 
kultúrne podujatia, navrhla som, 
aby MÚ zakúpil pre všetky KD 
lístky na kultúrne akcie v dopo-
ludňajších hodinách, ktoré sú 
lacnejšie. Minulý rok sme boli 
na Čapkovom R.U.R a veľmi sa 
to všetkým páčilo,“ dôvodí šéfka 
klubu z Páričkovej. Klub pravi-
delne dostáva aj jeden denník a 
týždenník. 

Na svoje aktivity finančne 
prispievajú aj členovia klubu, 

Ružinovskí dôchdcovia sa stretávajú aj na podujatiach v Dome kultúry Ružinov

ANKETA
Niektorých členov klubu 
dôchodcov sme sa opýtali, 
prečo ho navštevujú. Kaž-
dý má na to svoj vlastný 
dôvod. 

Mária Mihálová: Žijem úpl-
ne sama v dome, v ktorom 
je aj náš klub. Popolud-
ní, namiesto zdriemnutia, 
zájdem do klubu, kde si 
rada zahrám karty. Nikto tu 
nič proti nikomu nemá, hoci 
som Maďarka. Volali ma za 
členku aj do iného klubu, 
ale atmosféra tam bola iná. 
Tu vládne úcta a vážnosť, 
neviem, čo by sa tu dalo 
zlepšiť.
Anna Dermeková: Chodím 
sem len rok, som sama, 
ale chodím sem rada. Je tu 
dobrý kolektív.
Pavla Hajná: Klub navšte-
vujem už dlho. Pred štyrmi 
rokmi mi zomrel manžel, 
tiež bol člen, veľmi mi chý-
ba. Vždy, keď sem idem, 
idem sem s radosťou.
Štefan Sedláček: Keď idem 
na nákupy, zastavím sa na 
chvíľu aj v klube. Prezerám 
si najmä časopisy, nemám 
tu mužskú spoločnosť. 
Helena Dobrovodská: Som 
vdova a rada sa sem prídem 
porozprávať o všetkom. Člo-
vek získa informácie, zahrá 
sa, počíta si. Veľmi mi to tu 
pomohlo prekonať smútok 
po smrti manžela.

(wg)
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Kto z nás by nechcel poznať svoj zdravotný stav a zbaviť sa neduhov? Najskôr treba 
odhaliť príčinu samotného ochorenia. Prístroje na diagnostikovanie sú čoraz dômy-
selnejšie, a tak urýchľujú proces zisťovania choroby. CT – t.j. počítačový tomograf, 
založený na princípe röntgenových lúčov, doplnila MR – magnetická rezonancia. Jej 
výsledný obraz sa získava pôsobením protónov vodíka v magnetickom poli. Na zloži-
tejšom princípe pracuje aj prístroj SCIO Biofeedback, ktorý sníma mozgové biorezo-
nancie a elektrické impulzy. Ružinovčana, Ing. Petra KREYBIGA CSc. (1942),  ktorý je 
odborníkom naslovovzatým v tejto problematike, sme požiadali, aby nám mnohé veci 
v tejto vedeckej oblasti vysvetlil.
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Spomínali sme prístroj s náz-
vom SCIO Biofeedback, ktorý 
sníma mozog a impulzy. Ako 
funguje tento prístroj a na čo 
sa najmä využíva?
Prístroj SCIO Biofeedback šetrí 
ľudský organizmus tým, že do 
tela neprenikajú žiadne röntge-
nové ani iné lúče. Je založený na 
princípoch kvantovej fyziky. Na 
samotné zistenie zdravotného 
stavu človeka je potrebné zo-
snímať mozgové biorezonancie  
a elektrické impulzy, ktoré prí-
stroj ďalej analyzuje, porovná-
va s biorezonančnými vzorkami 
pre jednotlivé orgány tela. Ide o 
celkové vyšetrenie so zamera-
ním na odhalenie energetickej 
nerovnováhy s možnými zdra-
votnými rizikami. Po zmeraní 
hodnôt v ľudskom organizme, 
ako je napríklad stav vitamí-
nov, aminokyselín, minerálov, 
enzýmov, hormónov, jedov, sva-

lového napätia, baktérií, ples-
ní, vírusov, ako aj celkového 
zdravotného stavu a rovnováhy 
vnútorných orgánov, prístroj 
hodnoty porovnáva s normo-
vanými hodnotami uloženými v 
programe počítača a napokon 
údaje vyhodnotí. 

Ktoré úkony presne tento prí-
stroj robí?
V podstate ide o tri fázy vyšetre-
nia. V prvej fáze prístroj vyhod-
nocuje zosnímané mozgové bio-
rezonancie a elektrické impulzy. 
V druhej fáze harmonizuje telové 
orgány tak, že vysiela naspäť do 
tela správne frekvencie, ktorými 
chybné rezonancie v tele napraví 
a tým pomôže chorý orgán vylie-
čiť. V tretej fáze prístroj vyberie 
najvhodnejšie čisté bylinné pre-
paráty bez chemických prísad, 
ktoré napomáhajú zlepšenie 
zdravotného stavu. 

S akými zdravotnými problé-
mami pacienti za vami prichá-
dzajú, respektíve požadujú, aby 
im tento prístroj pomohol v ich 
trápení?
Sú to predovšetkým stresy, bo-
lesti chrbtice, bolesti kĺbov, 
depresie, neurózy, nespavosť, 
podráždenosť, nepríjemné po-
city v srdcovej oblasti, alergie 
a intolerancie, astma, poruchy 
zažívacieho traktu, vysoký krvný 
tlak, závraty, hyperaktivita detí, 
glaukóm a katarakta, vysoký 
cholesterol, žalúdočné vredy, 
hnačky, vyrážky, gynekologic-
ké ťažkosti, neplodnosť, návaly  
v prechode, časté virózy, rôzne 
zápaly v tele, ako aj problémy 
psychické, obličkové, onkologic-
ké, problémy s prostatou, s imu-
nitou... Je toho skutočne veľa. 
Treba zdôrazniť, že hlavným rizi-
kovým faktorom všetkých ochore-
ní je stres, ktorý znižuje imunitu 

organizmu a tá zase zapríčiňuje 
ľahší nástup pre rôzne druhy 
ochorení a disfunkcií. Naším 
hlavným cieľom je odbúrať stres 
a nájsť príčiny stavov jednotlivých 
ochorení. Ako príklad uvediem 
vysoký krvný tlak. Ten nie je vždy 
zapríčinený, že cievy sú upchaté 
– zvápenatené – skôrnatené. Veľ-
mi častá je príčina nedostatočnej 
funkcie obličiek. Teda prístroj 
pomáha nájsť príčiny ochorení. 
Pod pojmom stres sa nerozumie 
len ten klasický prípad stresu, 
keď si vedúci pracovník sadne 
na podriadeného a znepríjem-
ňuje mu život. Stres zapríčiňujú: 
alergény ako napríklad výfukové 
plyny, kofeín, znečistenie, dym, 
jedy, baktérie a vírusy, chemic-
ké látky ako čistiace prostriedky, 
proti plesňové postreky, rastové 
hormóny a podobne, vysychanie 
z dôvodu malého príjmu tekutín, 
zvýšeným potením, veľa kávy, 
presolené jedlá, pitie sladkých 
sýtených nápojov a podobne, psy-
chické príčiny ako nevyriešené a 
nespracované problémy, práca 
alebo pracovné postavenie, ktoré 
človek nerobí s radosťou. Medzi 
ostatné patrí tiež fyzická záťaž, 
tzv. rýchle jedlá, finančné prob-
lémy, duševné stavy, choroba, 
geneticky modifikované jedlá, 
bolesť hlavy, ťažké kovy, ožiare-
nie potravín, mikro-vlné žiarenie, 
nedostatok spánku, hlad, bolesť 
a mnohé ďalšie. 

Aká je veková štruktúra vašich 
pacientov?
Navštevujú nás pacienti od jed-
ného roka až po osemdesiat ro-
kov. Prístroj SCIO je mimoriadne 
vhodný na zisťovanie zdravotné-
ho stavu detí, pretože ony často 
nie sú schopné povedať, čo ich 
vnútorne trápi. Prístroj môže na 
základe zistených alergií alebo 
prítomnosti jedov v tele odhaliť 
skryté príčiny problémov s uče-
ním, hyperaktivitu detí či precitli-
venosť napríklad na svetlo.Vyštudovaný stavebný inžinier Peter Kreybig pri svojom „medicínskom“ povolaní. 
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Mohli by ste uviesť nejaké zau-
jímavé príklady z vašej praxe?
Tých príkladov je množstvo. Uve-
diem aspoň niektoré. Ročnému 
dieťaťu s vyrážkami na celom 
tele prístroj zistil alergiu na mlie-
ko a odporučil liečenie, ktoré 
pomohlo. Prichádzajú k nám 
mamičky so 6-ročnými hyperak-
tívnymi deťmi. Po dvoch – troch 
sedeniach a užívaní byliniek sa 
deti upokoja a dokonca zlepšia 
svoj prospech v škole. Prišla aj 
mamička s 8-ročným synom, 
ktorý mal problémy s dýchaním. 
V noci ho dusili stekajúce hlieny. 
Prístroj zistil zápal prínosových 
dutín a na liečbu určil bylinný 
preparát. Ďalej u nás bola ma-
mička s 13-ročnou dcérou s vy-
rážkami na tvári. Prístroj našiel 
parazity v črevách. Zistilo sa, že 
majú doma starého psa, ktorého 
neodčervujú. Prichádzajú však 
aj dospelí v depresívnych sta-
voch. Prístrojom sa harmonizuje 
neuro-emocionálny stav tak, aby 
sa získala vnútorná rovnováha  
a pocit pohody. Vo všetkých tých-
to prípadoch bola pozitívna spät-
ná odozva.

Hlásia sa vám aj mimobrati-
slavskí pacienti?
Áno. Máme pacientov nielen  
z okolia Bratislavy, ale aj z celé-
ho Slovenska a dokonca až z Ko-
šíc. Mali sme však aj pacientov  
z okolitých štátov, ako z Rakúska, 
Maďarska, Českej republiky, ba 
dokonca aj z Anglicka.

Vyšetrenie vaším prístrojom je 
zaraďované k tzv. alternatív-
nej medicíne. Znamená to, že 
sa ním nevyšetruje v štátnych 
zdravotníckych zariadeniach?
Presne tak. Na Slovensku si al-
ternatívna medicína veľmi ťaž-
ko nachádza miesto v klasickej 
medicíne. Je to postupný proces  
a som presvedčený, že raz príde 
k zmene aj u nás. V Budapešti 
päťsto súkromných lekárov po-
užíva tento prístroj. Považujú ho 
za samozrejmé vybavenie svo-
jich ambulancií.

Akceptujú výsledky SCIO vyšet-
renia klasickí lekári?
Spolupracujeme aj s alopatic-
kými – čiže klasickými lekármi, 
– ktorí takýto spôsob vyšetrenia 
uznávajú a vidia v prístroji dia-
gnostického pomocníka. Musím 
priznať, že na Slovensku, na roz-
diel od iných krajín, je takýchto 
lekárov zatiaľ málo. Lekár vlast-
ne nevidí do človeka tak ako prí-
stroj, preto viacerí z nich majú na 

to isté ochorenie rôzne diagnózy. 
Lekárske vyšetrenie je vždy sub-
jektívne, pretože závisí od vedo-
mostí a praktických skúseností 
lekárov. Avšak počítačové vyšet-
renie je zbavené takejto subjek-
tívnosti. Počítač vyhodnocuje len 
skutočne namerané hodnoty. 

Môže pacient s výsledkami 
od vás ísť rovno k ortopédovi, 
chirurgovi, internistovi, neuro-
chirurgovi či k iným odborným 
lekárom?
S nami spolupracujúci lekári žia-
dajú od pacienta výsledky nášho 
vyšetrenia, ktoré im pomôže 
spresniť zložitú alebo skrytú dia-
gnózu. Pacient naše písomné in-
formácie odovzdá lekárovi a ten 
potom navrhne ďalšie liečenie. 
Treba si uvedomiť, že prístroj 
nerobí žiaden mechanický zásah 
do tela, že všetky výsledky me-
raní sú stanovované na základe 
analýzy nameraných bioelektric-
kých impulzov a teda nemožno 
hovoriť o pravom diagnostikova-
ní, ako keď pacientovi odoberú 
krv na vyšetrenie. Prístroj tiež 
vie vyšetriť krv, ale len z name-
raných bioelektrických impulzov 
a ich vyhodnotení. Ukáže, aké 
odchýlky na bioelektrickej úrov-
ni prístroj našiel, a teda aké 
sú možné príčiny týchto stavov  
a riziká ochorení. 

Má prístroj niečo spoločné  
aj s homeopatiou?
Áno. Prístroj má osobitnú časť 
programov, ktoré sa zaoberajú 
homeopatiou a výrobou home-
opatických preparátov. Prístroj 
umožňuje do pripraveného mé-
dia rezonanciami naniesť home-
opatikum. Treba však upozorniť, 
že táto oblasť je mimoriadne zlo-
žitá a vyžaduje si od terapeuta hl-
boké znalosti z homeopatie. Tejto 
oblasti sa zatiaľ nevenujeme.

Akú prípravu má absolvovať zá-
ujemca, ak sa rozhodne navští-
viť vaše centrum?
Odporúča sa, aby človek dve 
hodiny pred vyšetrením nepil 
kávu a pokiaľ možno v ten deň 
by mal piť viacej vody. Mnoho 
ľudí má poruchu v oblasti poci-
tu smädu a nepije dostatok te-
kutín. Prístroj to okamžite zistí  
a navrhne vypiť pohár vody. Záu-
jemca si môže priniesť so sebou 
lieky ktoré užíva, pretože prístroj 
dokáže vyhodnotiť, či sú vhod-
né pre jeho súčasný zdravotný 
stav. V prípade, že pacient má 
záujem odnaučiť sa fajčiť, tre-
ba si priniesť škatuľku cigariet 

s uvedenými údajmi o obsahu 
nikotínu, dechtov a podobne. 
Máme 90-percentnú úspešnosť 
s programom ANTISMOKING, 
ktorý zbavuje človeka závislosti 
od fajčenia. Vyžaduje si to však 
samostatnú návštevu.
 
Vyštudovali ste Vysokú školu 
technickú so zameraním na 
organizáciu a riadenie staveb-
níctva. Je to trocha iný odbor, 
dokonca dosť vzdialený. Prečo 
ste sa začali venovať počítačo-
vej diagnostike?
Už počas štúdia na vysokej škole 
som sa zaoberal ekonometrický-
mi modelmi, po skončení štúdia 
som sa preorientoval na prvé 
počítače. Potom som absolvoval 
ašpirantské štúdium na Vysokej 
škole ekonomickej v oblasti po-
čítačových vied. Musím priznať, 
že vzhľadom na moje technické 
profesijné zameranie som bol 
nedôverčivý k takýmto metódam 
vyšetrenia a ošetrenia. Bol som 
meteosenzitívny a trpel som sil-
nými bolesťami hlavy vždy jeden 
až dva dni pred väčšou zmenou 
počasia. Raz pri takejto situá-
cii, keď nezaberali žiadne anal-
getiká, absolvoval som takéto 
vyšetrenie a harmonizáciu. Bol 
som príjemne prekvapený, že 
sa moje problémy na posedenie 
vyriešili. Ďalšie presvedčovacie 
dôkazy prišli po zakúpení tohto 
prístroja. 

Čomu ste sa venovali predtým, 
súviselo to nejako so zdravot-
níctvom?
Celú svoju odbornú prax mám 
orientovanú na počítače a da-
tabázy. Moja matka pracovala  
v zdravotníctve a veľmi si že-
lala, aby som sa stal lekárom. 
Takmer všetky prázdninové 
mesiace som s ňou absolvo-
val v ambulancii. Vzhľadom 
na môj „kádrový pôvod“ som 
sa nedostal na lekársku fakul-
tu, ale táto oblasť mi zosta-
la naďalej blízka. Vyšetrenia 
prístrojom SCIO robím spolu 
s Ing. Erikou Menyhárt, ktorá 
sa tomu venuje už štyri roky  
a má odbornú kvalifikáciu SCIO 
Biofeedback terapeut. 

Keďže nejde o veľké technic-
ké zariadenie, kde vykonávate 
svoju prax. Údajne vo svojom 
byte. Dá sa povedať, že tam 
máte akúsi ambulanciu?
Áno. Jednu miestnosť sme vy-
hradili ako ambulanciu, kde sú 
umiestnené všetky prístroje. 
Máme ešte ďalší prístroj, MAGNE-

TER, je certifikovaný a používaný 
v maďarských nemocniciach. 
Funguje na základe biorezonan-
cie a magnetickej terapie.

V priestoroch vášho centra na 
Haburskej ulici vyrástli nové, 
moderné, esteticky dobre vy-
zerajúce domy. Do jedného  
z takých bytov ste sa nedávn 
nasťahovali. Aké skúsenosti  
s ubytovaním máte za ten ne-
celý rok v tejto ružinovskej lo-
kalite?
Veľmi dobré. Len naša novo-
stavba má pre novú zastava-
nosť ulice nelogické popisné 
číslo. Ružinov je však veľmi 
sympatická časť Bratislavy s 
množstvom zelene a peknými 
parkmi, ktoré umožňujú relax a 
teda aj zdravotné prechádzky. 
Stretávame tu sympatických a 
milých ľudí, či to je na úradoch 
alebo v obchodoch. Sme radi, 
že bývame práve v Ružinove – 
na Štrkovci.

V našej mestskej štvrti je via-
cero štátnych i súkromných 
ambulancií. Neobávate sa pri-
veľkej konkurencie?
Nie, neobávam. Zatiaľ je takýto 
prístroj v Ružinove len jeden,  
a tu nejde o „biznis“ ale o službu 
ľuďom, ktorí potrebujú pomoc  
a nenachádzajú ju v klasickej 
medicíne.

Čo by ste v našom Ružinove  
s radosťou uvítali?
Sledujem noviny Ružinovské 
ECHO a ružinovskú televíziu TVR, 
ktoré prinášajú aktuálne správy 
a informácie o Ružinove. Privítal 
by som trochu menej zahusťova-
nia priestoru obytnými budovami 
a inou výstavbou. Zároveň by 
som sa potešil novým miestam 
na parkovanie a plochám na 
športovanie. 

Prezradíte nám svoje ďalšie 
plány?
Chceli by sme otvoriť centrum 
alternatívnej medicíny, ktoré 
by bolo lokalitou prístupnejšie 
ľuďom. Som presvedčený, že 
aj v zdravotníctve má moderná 
technika zelenú a že pojmy ako 
biorezonancia, bioinformácia 
a magnetická terapia si nájdu 
svoje opodstatnené miesto. 
Vývoj aj v tejto oblasti ide do-
predu. Takže i v budúcnosti 
ostanem verný svojim záujmom  
a rozvoju v tejto oblasti. 

Anna SLÁVIKOVÁ
Foto: archív autora



18 Život je jeden neuveriteľný kolotoč. Narodením doňho 
nasadneme a vystúpime až na konci života. Čas nám 
neustále pripravuje nové prekvapenia. Včera som bola 

mladé dievča, ktoré túžilo vstúpiť slávnostne do života a o 
chvíľu som bola starenka o palici. Ten stred, ktorý mi tak 
rýchlo unikal medzi prstami, som si nemala kedy ani riadne 
vychutnať. Z našich detí vyrástli naraz dospelí ľudia. Máme 
ich dve. Ideály dievčaťa sa premenili na hromady bielizne 
a špinavý riad. Manžel mi chcel pomáhať, ale keď som už 
bola doma, na čo by to robil? Vždy som ho od každej roboty 
odhovárala. On chodil do práce, mne zostali špinavé detské 
gaťky. Ako by mi s tým pomohol? Hneval sa, hádal sa a stále 
chcel pomáhať. Za to si ho vážim. Žena si väčšinou povie, na 
čo by to mal chlap pokaziť, ak už som doma, spravím si to 
sama. Aspoň ja som taká.

Lenže môj manžel aj keď pokazil, dokázal zniesť za to 
moju kritiku. Bol neuveriteľne skromný. Počúval so sklonenou 
hlavou a snažil sa po druhýkrát všetko napraviť. Niekedy sa 
neovládol a vybuchol. Vtedy sme mali tichú domácnosť. A keď 
sme boli mladší, lietali u nás aj hrnce. Ale za to sa hanbím, na 
to sa nespomína.

Už keď moje deti odrastali, uvedomila som si, prečo bol 
manžel taký pozorný a obetavý. Hovorila som našim deťom, 

že keď sme boli ešte s ich ockom len pár, ktorý sa potajme 
bozkával na chodníku, vždy, ak som prišla k nim domov, sa 
snažil rýchlo upratať, kým príde jeho mama domov z práce. 
Hovoril mi: Vieš, mama bude unavená.

Takže túto výchovu dostal môj manžel z domu. A takých 
partnerov nech si hľadajú v živote. Ak sú dobrí k svojim ro-
dičom, mali by byť dobrí aj k nim. Dcére sa tieto prirovnania 
pozdávali a naozaj si takého manžela aj našla. Potom mi cho-
dila domov vyplakávať, že jej muž robí len to, čo mu povie jeho 
mama a na jej názor ako manželky nič nedá. Mne ako mat-
ke neprináležalo miešať sa do dcérinej rodiny. Mohla som ju 
len poľutovať. Radila som jej, aby sa manželovi sťažovala. Že 
sa nespráva k nej spravodlivo. Na druhýkrát prišla vysmiata: 
Mama, predstav si – rozprávala mi za horúca, – môj manžel 
sa predo mnou za to, ako sa ku mne správal, rozplakal.

A sama dodala, nemusela som jej to ani hovoriť, že te-
raz už len čaká, aby svoj sľub dbať aj na slovo vlastnej 
manželky nezabudol. Tak o tom je život. Že vám pretečie 

prirýchlo medzi prstami. Nemáte čas si ho užívať a ani si od-
dýchnuť. Možno je to aj dobre, veď ako sa hovorí, v záhaľke sa 
skrýva diabol. Ak človek chce, vždy má čo robiť. Syn sa oženil 
pomerne neskoro. Už mu ťahalo na štyridsiatku. Až teraz má 
syna, takže sa mu snažíme pomáhať, ako sa dá.

Dcérin syn je však už dospelý. Aspoň podľa kalendára. Mi-
nule bol za mnou s otázkou: Babka, ty sa nebojíš?

A čoho? Nechápala som.
Tak, hovorí vnuk. Všetkého, čo nás čaká. Vo svete vládne 

kríza. Ani tam už robotu nenájdem. Čo budem robiť po skon-
čení školy?

Chápala som jeho obavy. Našiel si dievča. Taká študent-
ská láska. Stále za ňou z domu uteká. Dcéra sa mi už aj sťa-
žovala. Nikdy nie je doma. Vždy, aby som sa oňho bála, kam 
šiel, čo robí.

A veď ja to poznám. My sme tiež mali deti. A nie vždy sme 
boli spokojní, čo robili. S dcérou za to, že sa vydala priskoro. 

Tak sa nám videlo. So synom preto, lebo sa oženil zasa nesko-
ro. Ani tak nie je dobre, ani inak. Aj to som dcére povedala, či 
chce, aby jej syn doma sedel? Nebola by smutná z toho, keby 
nemal žiadnu lásku?

Ale vnukovi odpovedať bolo už pre mňa o niečo ťažšie. Ne-
myslím si, že som múdrejšia od mojich detí. A už vôbec nie 
od vnuka, či jeho sestry, ktorá práve skončila základnú školu. 
Dcéra má dve deti. Tak som mu to aj povedala. Nemyslím si, 
že som múdrejšia. Janko, ako ty. Veď ty ovládaš počítače, vy-
znáš sa v mobiloch...

Hodil rukou, babi, to dnes vie každý. To je síce prav-
da, ale ja nie. Navyše, chodíš na vysokú školu. Iné 
veci vás v nej učia, než učili nás. Som však možno  

o niečo skúsenejšia. To, čo som prežila, mi dáva silu povedať, 
že nikdy to na svete nebolo ideálne. Vždy sa našlo niečo, čo 
sťažovalo ľuďom život. Po vojne, keď som bola dieťa, nebolo 
čo do úst vložiť. Za socializmu sa udávalo. Ľudí vyhadzovali 
za názor z roboty. Nemohli sme chodiť do kostola. Po revolúcii  
v roku 1989 o prácu prišiel aj tvoj dedo. Akurát sa tvoja mama 
vydala.

Nebola to ľahká doba. Prišiel vnuk a potom vnučka. Môj 
manžel musel pracovať. Lenže v zamestnaní prišiel o robotu 
vďaka závistlivému kolegovi. To on sa postaral, aby manžela 

vyhodili z práce. Nevedel si, čo si počať. A predsa našiel rie-
šenie. Šiel z brigády na brigádu. Nakoniec si otvoril aj vlastnú 
firmu. Nič veľké, bol len drobný živnostník. Rátal dopady emi-
sii z priemyselných prevádzok. Pre firmy vyrátaval, koľko majú 
platiť na úradoch životného prostredia. Teraz je už rád, že je 
na dôchodku. Práca mu nechýba, lebo sa stará o záhradu  
a vnúčatá.

Ale, Janko, vravela som vnukovi, predsa mu život doniesol 
aj jedno zadosťučinenie. Po rokoch stretol toho kolegu, vďaka 
ktorému ho vyhodili zo zamestnania. On sám ho oslovil, že 
ako sa má. Dedo najprv len odvrkol, že ako vidí, tak žije. Bol 
naňho napálený. Aj po rokoch. Ale ten kolega sa mu začal sťa-
žovať. Žena mu zomrela. Syn odišiel za prácou do zahraničia. 
Jeho nakoniec tiež zo zamestnania vyhodili ako tvojho deda. 
Čiže netreba sa dopredu báť. Bude sa nám žiť ťažko. A kedy 
sa nám žilo ľahko?

Vnuk sa zasmial, vraj babi, ty nevidíš v ničom prekážku.
Pravda je, že ich vidím príliš veľa. Čím je človek starší, 
tým sa mu ťažšie zdolávajú. Má na ne menej síl. Ale to 

som mala vnukovi povedať? Dodala som aspoň to, že moji ro-
dičia dospievali cez vojnu. A vojna, to je iná hrôza ako hospo-
dárska kríza. Vojna to je kríza umocnená na niekoľkonásobne 
ťažšiu úroveň. Vojna to je vraždenie a rozvrat všetkých vzťa-
hov. Môj otec padol v povstaní. Fašisti ho zaživa upálili ako 
partizána. Zatvorili ich viacerých do stodoly, ktorú podpálili. 
Deda som teda nikdy nepoznala. To bola kríza. Na celý život 
môjho otca. A vlastne aj na časť môjho, veď v detstve som 
mala o deda menej.

Kým sme na svete, vždy je na čo sa tešiť. V čo dúfať. Do-
priala by som vnukovi ľahký a bezstarostný život. Niečo také 
však v skutočnosti asi nikdy neexistovalo. A či to bude nie-
kedy jestvovať na svete? To neviem. Som len stará žena na 
dôchodku.

On sa smial, babka, ty nie si žiadna stará žena. Čože je to 
šesťdesiattri rokov?

Stanislav Háber

STAČÍ ŽIŤ PEKNE
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Priznám sa, nebudem zbytočne skromná. Zalial ma vnú-
torný pocit šťastia. Takého malého. Len chvíľkového. 
Prosto som sa potešila. Možno som môjmu vnukovi na-

šla prácu. Možno je to len malá nádej. Možno ani tá práca dlho 
nevydrží. V každom prípade však vnuk zistil dôležitú vec. Vždy 
sa oplatí odpúšťať. Manžel by bol pred niekoľkými rokmi naj-
radšej zlého kolegu od zlosti nakopal. A dnes mu čas, že odpus-
til podrazákovi, priniesol takéto rozuzlenie. Preto stále verím,  
že na svete bude vždy aspoň o trošku viac dobra.

Je to dosť. Nie je to už štyridsať, ani dvadsať. Niečo som už 
prežila. Pochopila som, že nič v živote nie je zadarmo. Preto 
som aj vnukovi povedala, ak sa budeš snažiť, sám budeš pre-
kvapený, ako sa ti niektoré veci splnia. Niekedy vtedy, ak už 
po nich ani nebudeš túžiť. Viem, o čom môj vnuk vravel. Mal 
obavy, či nájde prácu. Či sa bude môcť po škole oženiť.

Nemôžem dať mojim deťom milióny. Nikdy sme ich s 
manželom nezarobili. Boli sme radi, že sme aspoň pri 
práci ako – tak prežili. A veď aj horšie žijú ľudia na 

svete. Stačí, ak sme žili pekne. Tak hovoril tvoj dedo, dodala 
som vnukovi. Stačí žiť pekne. Rodičia tvojho starého otca žili 
škaredo. Len sa hádali. Často aj pobili. O alkohol v tej rodine 
nebola núdza. A preto nikdy nič nemali. Ak ľudia žijú spolu 
pekne, môže byť zvyšok sveta aj škaredý. Môže byť kríza. Svet 
je v skutočnosti taký, aký v ňom práve vtedy my prežívame 
svoj život.

Neboj sa, dodala som vnukovi, ty si prácu nájdeš. Si šikov-
ný. Si mladý a pracovitý. Všetkého sa raz dočkáš. Tvoj dedo na-
koniec toho kolegu, čo mu urobil zle, dohodil do jednej firmy.

Čože? On mu zohnal prácu?
Pozrel sa vnuk na mňa prekvapený. Veru zohnal. A v tej 

chvíli som vedela, prečo som to vnukovi rozprávala. Jemu som 
však už nepovedala ďalej nič. Večer prišiel manžel od syna. 
Pomáhal mu s vnukom, ktorý sa nachladil a ja som pomôcť 
mladým nemohla ísť. Mala som doma veľké pranie. A man-
žel, že chce ísť on. Veď vie, čo má s malým robiť, kým boli syn  
s nevestou v práci. A hneď za horúca som sa ho spýtala, čo je s Mi-
lošom. S manželovým kolegom, ktorý ho pripravil kedysi o prácu.

Nič. Čo by malo byť? Pýtal sa ma manžel.
Tak som mu povedala, či by nemohol nájsť nášmu vnukovi 

brigádu. Manžel mu hneď šiel telefonovať. A tak náš vnuk už 
druhý mesiac popri škole chodí do súkromnej firmy vypomá-
hať. Zatiaľ sa mu tam veľmi páči. Aj oni sú s ním spokojní.

Minule mi vnuk vravel, babi, čo si ty za výmyselníka. Veď 
sa ma dnes šéf pýtal, čo chcem robiť po škole. Či nechcem 
zostať u nich pracovať.

O autorovi

Stanislav Háber sa narodil v Brezne (1966). Vyrástol  
v Košiciach a v Krásnej nad Hornádom. Študoval vyso-
kú leteckú školu ako pilot – nadzvuk. Po autohavárii 
bol vyradený z pilotného výcviku. Ukončil žurnalistiku 
na Univerzite Komenského v Bratislave. Doteraz vydal 
13 kníh. Jeho román Najvyšší a najnižší navrhol Spolok 
slovenských spisovateľov medzi desať najlepších ro-
mánov zo súčasnosti do programu Ministerstva kultú-
ry SR a vyučuje sa o. i. aj na Petrohradskej univerzite  
v Rusku. Ústredná poviedka zo zbierky Paľko Hrchov vyšla  
vo francúzštine, jeho kniha publicistiky Reportážna  
inventúra bola citovaná vo francúzskej tlači, so svojou 
poéziou často vystupuje na literárnych večeroch na Slo-
vensku aj v Česku. Získal viacero literárnych ocenení 
doma a v zahraničí. Je ženatý, má tri deti. Býva v Brati-
slave, v mestskej časti Ružinov.

Zdroj: Wikipedia
www.sk.wikipedia.org
Ilustračné foto: autor
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20 Ivan Gašparovič bude znova prezidentom
Je „ľudovým politikom” a tvorcom stabilnej politickej klímy na Slovensku
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PRE SLOVENSKO
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Súčasný prezident SR Ivan 
Gašparovič je čestným predsedom 
Hnutia za demokraciu (HZD). Pod-
pora tejto politickej strany od osob-
ností Slovenska – umelcov, vedcov, 
športovcov až po prezidenta – je 
dôkazom jej opodstatnenosti. Líder 
HZD Jozef GRAPA (na fotografii) je 
presvedčený, že Ivan Gašparovič sa 
stane opäť prezidentom. 

Blíži sa 1. kolo prezidentských volieb. Verej-
ne vyhlasujete, že súčasný prezident bude 
prvým v novodobej histórii Slovenska, ktorý 
obháji svoju najvyššiu ústavnú funkciu. Prečo 
ste si taký istý? 

- Ivan Gašparovič je dobrým prezi-
dentom Slovenska. Má dvadsaťročnú 
skúsenosť s pôsobením vo vysokej 
politike. Prejavuje sa to jeho politic-
kou rozvážnosťou. Nikdy nekoná  
unáhlene. Rozhoduje na základe 
skúseností a odborných analýz. Sprá- 
va sa skutočne štátnicky. Spoloč-
nosť nepolarizuje. Snaží sa ľudí 
spájať. Vytvára stabilnú klímu na 
Slovensku. Komunikuje s vládou  

i parlamentnom, čím prispieva  
k tomu, že vnútropolitická situácia na 
Slovensku je jednou z najstabilnejších 
v Európe. 

Slovensko sa ocitlo v hospodárskej kríze. 
Mnohí občania na to doplatili stratou práce. 
Vláda prijala viacero ekonomických balíčkov, 
aby dosahy všeobecnej krízy zjemnila...

- Prezident SR citlivo vníma súčasnú 
situáciu. Dokázal občanom, že je  
prezidentom všetkých a osud žiadne-
ho z nich mu nie je ľahostajný. Počas  
piatich rokoch vo funkcii dodržal 
svoj sľub a aktívne bojoval proti 
chudobe. Má silné sociálne cítenie. 
Podporuje sociálne programy a šíri 
solidaritu medzi Slovákmi. Vždy od-
mietol podporiť antisociálne zákony. 
Finančne pomohol tisíckam občanov  
v hmotnej núdzi, invalidom, dôchod-
com a sociálne slabším. K dopadom 
krízy pristupuje zodpovedne. Úzko 
spolupracuje s premiérom Rober-
tom Ficom a predsedom parlamentu 
Pavlom Paškom. Spoločne hľadajú 
riešenia, aby občania čo najmenej 
pociťovali dosah krízy, čo je obsa-
hom sociálneho programu Hnutia za 
demokraciu (HZD). Aktívne sa zapojil 
aj do riešenia nedávnej energetickej 
krízy na Slovensku. Operatívne absol-
voval zahraničnú cestu, aby sa strany 
konfliktu – Rusko a Ukrajina – čo 
najskôr dohodli a nedržali Slovensko 
ako rukojemníka ich sporu. 

Krédom súčasnej hlavy štátu je: Myslím 
národne, cítim sociálne. Je príkladom  
typického politika-patriota? 

- Ivan Gašparovič je celým srdcom 

Slovákom, ktorý s hrdosťou ob-
hajuje dobré meno Slovenska doma  
i v zahraničí. V rozhodujúcich momen-
toch vždy zastával záujmy sloven-
ského národa. Vždy presadzoval, aby 
sme aj v Európskej únii vystupovali 
ako rovnocenný partner. Aj vďaka 
nemu sa nám to podarilo. Vybudovali 
sme si dokonca rešpekt. Dokázala to 
hojná účasť vysokých predstaviteľov 
Európskej únie na oficiálnom uvítaní 
novej meny euro začiatkom januára 
tohto roka. 

V rámci predvolebného zápasu o post 
hlavy štátu sa mnohí kandidáti znižujú  
k nečestným formám súťaže a nepravdivými 
invektívami útočia na druhých. Ako vníma 
Ivan Gašparovič takúto formu kampane? 

- Nenechá sa vyprovokovať vymysle-
nými útokmi a nestane sa súčasťou 
takýchto prestreliek. Jeho kampaň je 
pozitívna a nie „očierňovacia“. Reálna 
politika nie je o rečníckych cvičeniach, 
ako to robí Iveta Radičová. On sa ne-
potrebuje tváriť dôležito, že ovláda 
cudzie slová. Chce, aby mu občania 
rozumeli. Politika je o konsenze  
a spolupráci. Už teraz je kandidátka 
Radičová v ustavičnom spore s vlá-
dou i parlamentom. Prezident musí 

byť tmelom. Iveta Radičová ním nie je.  
Je len predĺženou rukou predsedu  
SDKÚ-DS M. Dzurindu a pokračo-
vateľkou jeho antisociálnej politiky  
z rokov 1998 až 2006. Je poslušnou 
žiačkou svojho učiteľa, čo dokázala  
aj pri vylučovaní svojich kolegov 
zo strany. Nevysvetliteľný bol aj  
jej odmietavý postoj k vzniku Slo-
venskej republiky pred rokom 1993. 
Ivan Gašparovič sa vtedy postavil 
na stranu zakladateľov štátnosti – aj 
keď to nebolo moderné. Zaslúžia si 
vôbec politici, ktorí boli proti vzniku 
SR, pôsobiť vo vysokých ústavných 
funkciách? Je to ako postoj bývalej 
koalície pod vedením M. Dzurindu, 
ktorá nechcela samostatný štát  
a potom v ňom bašovala osem 
rokov. Ivan Gašparovič sa navyše 
nikdy nepodieľal na politickej korup-
cii – „kupovaní“ poslancov. Útoky 
naňho sú len dôkazom strachu z jeho 
víťazstva. 

Takže ostane Ivan Gašparovič slovenským 
prezidentom? 

- Som o tom presvedčený. Je naj-
vhodnejším kandidátom. Je národne 
orientovaným politikom, ako sú všetci 
členovia Hnutia za demokraciu (HZD). 
Je kresťanom so silným sociálnym 
cítením. Udržiava dobré kontakty  
s predstaviteľmi všetkých cirkví  
a podporuje ekumenizmus. Má klad- 
ný vzťah k slovenskej kultúre  
a ľudovému umeniu. Je milovníkom 
folklóru. Výrazne podporuje rozvoj 
športu a telesnej výchovy na všetkých 
úrovniach. Je skutočným „ľudovým“ 
prezidentom.                             (mk)

 Myslí   
 národne 
       a cíti sociálne, 
ako mnoho ďalších 
Slovákov.
”

Jozef GRAPA, predseda HZD

HNUTIE  
ZA DEMOKRACIU

IN
Z

E
R

C
IA



21HOSPODÁRSKA KRÍZA BUDE HORŠIA AKO V MINULOM STOROČÍ
Šéf Trend Research Institute (Inštitút výskumu trendov) Gerald Celente o finančnej a hospodárskej kríze tvrdí, 
že teraz má celý svet zápal pľúc. Jeho organizácia predpovedá na rok 2009 úplný kolaps. „Staneme sa svedkami 
zrútenia celého maloobchodného systému, potom bude nasledovať zrútenie priemyselných realít atď. ...zažijeme 
doposiaľ najväčšiu hospodársku krízu, oveľa horšiu ako takzvanú Veľkú hospodársku krízu 30. rokov,” povedal  
v jednom z rozhovorov. Podľa neho bude kríza dlhodobá.
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Európa na tom nebude až 
tak zle, pretože Európania nie 
sú takí zadlžení a budú schopní 
vytiahnuť sa sami zo šlamastiky. 
Zmiernením dopadov hospodár-
skej krízy sa zaoberajú aj sloven-
skí politici. Podľa premiéra Ro-
berta Fica uťahovanie opaskov  
v dôsledku hospodárskej a fi-
nančnej svetovej krízy na Sloven-
sku v roku 2009 nehrozí. „Nech 
by sme kdekoľvek mali nájsť pe-
niaze, nedotkneme sa ani koruny 
zo sociálnych programov, ktoré 
boli schválené. Teda ak sme na-
stavili sociálne programy na 11 
miliárd korún (365 133 107 €) v 
roku 2009, všetko do poslednej 
koruny zaplatíme ľuďom. Nech by 
sme tie peniaze mali nájsť kde-
koľvek. Ľudia nespôsobili krízu. 
Ľudia nemôžu niesť zodpoved-
nosť za nejakých špekulantov a 
hazardérov na finančných trhoch 
a zaslúžia si, aby mali podiel na 
hospodárskom raste. Preto žiad-
ne uťahovanie opaskov, ľudia 
pôjdu ďalej,“ povedal nedáv-
no predseda vlády. Podľa Fica  
v roku 2009 čakajú Slovensko  
v dôsledku svetovej krízy škraban-
ce. „Pod škrabancami rozumiem 
škrabance napríklad na hospo-
dárskom raste,“ dodal premiér.

 
Opatrenia

Prezident SR Ivan Gašpa-
rovič už podpísal zákony, ktoré 
patria do balíčka protikrízových 
opatrení. Novela zákona o dani 
z príjmov zvyšuje od 1. mar-
ca nezdaniteľnú časť základu 
dane z 19,2-násobku životného 
minima na jeho 22,5-násobok.  
V tomto roku to znamená ná-
rast ročnej nezdaniteľnej sumy  
z 3 435,27 eur na 4 025,70 
eur. Zamestnanci tak v aprílovej 
výplate za marec dostanú viac 
peňazí než doteraz, a to aj bez 
zvýšenia zárobkov. Samostatne 
zárobkovo činné osoby pocítia 
toto opatrenie na budúci rok pri 
podávaní daňových priznaní. No-
velou sa však zároveň mení aj 
začiatok klesania nezdaniteľnej 
časti zo 100-násobku životného 
minima na 86-násobok. Milio-
nárska daň sa tak bude uplat-
ňovať pri ročnom príjme nad  
15 387 eur ročne. Najmä malým 
a stredným podnikateľom má po-
môcť presun niektorých druhov 
hmotného majetku do nižších 
odpisových skupín, či zavedenie 

samostatného odpisovania jed-
notlivých oddeliteľných súčastí 
hmotného majetku. Zvyšuje sa 
tiež hranica pre odpisovanie jed-
notlivých druhov majetku. V prí-
pade odpisovaného hmotného 
majetku sa táto hranica zvyšuje 
z 996 eur na 1 700 eur a pri ne-
hmotnom majetku z 1 660 eur 
na 2 400 eur.

 
Návrhy opozície

Opozícii sa tieto opatrenia 
zdajú nedostatočné. SDKÚ-DS 
za recept na riešenie hospo-
dárskej krízy považuje zníženie 
rovnej dane, zníženie a zjed-
nodušenie odvodov, úpravu 
Zákonníka práce a zastavenie 
plytvania verejnými financiami. 
„Kozmetické zmeny nič neriešia. 
Slovenská ekonomika potrebu-
je zásadné zásahy a impulzy,” 
skonštatoval predseda strany 
Mikuláš Dzurinda. Kresťansko-
demokratické hnutie (KDH) na-
vrhuje predovšetkým zníženie 
poistných odvodov, ktoré by sa 
malo týkať zamestnávateľov 
aj zamestnancov. V súčasnos-
ti odvádzajú zamestnávatelia 
za zamestnanca takmer 35 %  
z hrubej mzdy, podľa návrhu 
KDH by odvody mali klesnúť  
o 4,5 percentuálneho bodu. 
„Išlo by o 14-percentné zníže-
nie poistných odvodov každému 
zamestnávateľovi, každému živ-
nostníkovi,“ priblížil myšlienku 
podpredseda strany Július Broc-
ka. Zamestnaným rodičom by sa 
zároveň poistné odvody mohli 
znížiť o jeden percentuálny bod 
na každé dieťa. Priemerne zará-
bajúca rodina by si tak mesačne 

prilepšila približne o 13,28 € na 
dieťa. Hnutie zároveň navrhuje 
aj predĺženie poberania dávok 
v nezamestnanosti pre osoby 
vo veku 55 až 60 rokov zo sú-
časných šesť na deväť mesiacov  
a po dovŕšení 60 rokov až na  
12 mesiacov. Zároveň by sa 
mala upraviť dávka pre všetkých 
poistencov z 50 % na 60 %  
vymeriavacieho základu, po 
uplynutí troch mesiacov by 
klesla na 50 % vymeriavacieho  
základu. 

Opatrenia na zmiernenie 
dopadov hospodárskej 
krízy: 

zakladanie sociálnych podni-• 
kov s mestami a obcami, kto-
ré by mali dať prácu najmä 
nízko kvalifikovaným ľuďom 
uhrádzanie odvodov firmám, • 
ktoré pošlú zamestnancov 
domov za 60 percent mzdy  
a nedajú im výpoveď 
motivačný príspevok pri hľa-• 
daní práce pre nezamestna-
ných, ktorí si nájdu robotu  
s nízkym platom do 1,7-ná-
sobku životného minima  
v hrubom mesačne 
zamestnanci s platom do  • 
1 474 eur získajú od apríla 
9,33 eura (281 Sk) vďaka zvý-
šeniu nezdaniteľného minima 
zamestnanci so mzdou od • 
148 eur do 388 eur majú ná-
rok na zamestnaneckú pré-
miu do 15,09 eura 
Slováci, pracujúci v zahraničí, • 
ale s trvalým pobytom v SR, 
nebudú musieť doma dopla-
tiť daň z príjmov 
vyššia suma odpisovaného • 

majetku, vstupná cena hmot-
ného majetku sa zvyšuje na 
1 700 eur, vstupná cena ne-
hmotného majetku sa zvyšu-
je na 2 400 eur 
podnikateľ s ročným obratom • 
do 170–tisíc eur nemusí viesť 
účtovníctvo, ale len zjednodu-
šenú daňovú evidenciu 
samospráva bude môcť pre-• 
súvať peniaze z minulých ro-
kov a kapitálových investícií 
na bežnú prevádzku. Po pou-
žití týchto peňazí nebude mať 
povinnosť dodržať vyrovnaný 
rozpočet
znižuje sa minimálna suma • 
pre poskytnutie investičných 
stimulov. Firmy môžu získať 
od štátu úľavy už pri kúpe 
majetku od 3,3 milióna eur. 
hranica ročného príjmu, do • 
ktorej podnikatelia môžu 
viesť jednoduché účtovníctvo, 
sa zvýši na 200–tisíc eur 
podnikateľ nemusí viesť kni-• 
hu jázd, do nákladov si môže 
dať 80 percent výdavkov na 
spotrebované palivo
mesačným platiteľom dane z • 
pridanej hodnoty (DPH) sa skrá-
ti lehota na vrátenie nadmer-
ných odpočtov zo 60 na 30 dní
viaceré firmy v rámci jednej • 
skupiny môžu využiť tzv. sku-
pinovú registráciu pre DPH
obchodníci, ktorí predávajú • 
spotrebiteľské balenie liehu, 
nebudú musieť predkladať 
colnému úradu oznámenia o 
množstve prijatého a vydané-
ho liehu a stave jeho zásob

Stranu pripravil:
Radovan PAVLÍK

Foto: autor
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V súčasnosti sa vari nenájde domácnosť, v ktorej nie je telefón. A nielen jeden. Popri klasickom, tzv. pevnej linke, majú 
členovia domácnosti aj mobilné telefóny. Telefonovanie, konkrétne používanie verejnej telefónnej služby (iný názov 
– hlasovej služby), je najčastejšia služba pre spotrebiteľov. Máloktorí z nich poznajú podmienky, ktoré na dodávanie 
hlasovej služby uzatvorili s telekomunikačným operátorom zmluvou o pripojení. Neznalosť prináša v ostatnom čase 
narastajúce problémy s reklamáciami vysokých súm účtovaných v mesačných faktúrach za volanie do rôznych súťaží. 
Konkrétne ide o volania na audiotextové čísla. Predchádzať finančným stratám je možné iba vtedy, ak majú spotrebi-
telia o danej problematike dostatok informácií. Preto venujeme celú rubriku tej službe, ktorá s používaním hlasovej 
služby poskytovanej telekomunikačnými operátormi bezprostredne súvisí.

Nedostatočná ochrana spot-
rebiteľa pri volaniach na audio-
textové čísla (ďalej ATX) sa na-
plno ukázala v roku 2005, keď 
diváci sledujúci prvú televíznu 
reality show volali štúdia, z ktoré-
ho sa vysielala. Motiváciou bola 
možnosť položiť otázky účastní-
kom a vyhrať drobné predmety 
súvisiace so show. Tí, ktorí volali 
na číslo 0890 800 800, našli vo 
faktúre za mesiac apríl na úhra-
du položku v rozpätí od 500 až 
do 25 000 korún, napriek tomu, 
že cena za volanie podľa infor-
mácie na obrazovke stála 89 
korún. Reality show pokračovala 
v ďalších mesiacoch, a tak sa 
volajúcim objavovali vo faktú-
rach za máj a jún tisícové sumy 
za volanie do štúdia. Paradoxne 
počas vysielania sa do vysielania 
dostali najviac traja-štyria diváci, 
účty za volanie však dostávali ti-
sícky tých, ktorí sa do štúdia ani 
nedovolali.

Reklamačný pingpong
V tom čase začalo Združenie 

občianskej sebaobrany (ZOS) na 
základe podnetov spotrebiteľov 
rokovať zo zástupcami Slovak 
telecomu (ST), Telekomunikač-
ného úradu SR (TÚ) a Slovenskej 
obchodnej inšpekcie (SOI). Ne-
milo nás prekvapil postoj SOI, 
ktorá tvrdila (a doposiaľ tvrdí), že 
išlo o hru, a preto vec nespadá 
do ochrany spotrebiteľa. A tiež 
to, že pod ňu užívateľ hlasovej 
služby nepatrí?!? Predstavitelia 

ST samozrejme odmietali rekla-
mácie uznať. Nepomohli ani ar-
gumenty, že vo výpisoch volaní 
sa telefonáty uvádzali aj mimo 
dní, v ktorých sa reality show ne-
vysielala. Jediný, kto začal v da-
nej veci konať, bol TÚ, ten však v 
rámci kompetencií stanovených 
zákonom mohol ST navrhovať 
iba mimosúdne urovnanie, na 
čo ST nepristúpil.

Reklamačný pingpong po-
kračoval aj počas roka 2006. V 
tom čase väčšina poškodených 
fakturovanú sumu uhradila, a to 
či už z obavy, aby neprišli o pev-
nú linku, alebo v úsilí vyhnúť sa 
ďalším komplikáciám. Tie sa tým 
spotrebiteľom, ktorí nepristúpili 
na zaplatenie neoprávnene fak-
turovanej sumy a prijali sankciu 
odpojenia z pevnej linky, zdra-
matizovali. ST odstúpil pohľa-
dávku (nezaplatenú fakturovanú 
sumu) vymáhačským firmám. 
Tie spotrebiteľov v listoch, kto-
rými vyžadovali zaplatenie po-
hľadávky, upozorňovali, že „sa 
skontaktovali s exekútorom z 
okolia ich bydliska, ktorý mapuje 
ich hnuteľný a nehnuteľný ma-
jetok“. Táto informácia zlomila 
väčšinu tých, ktorí predtým tlaku 
ST odolávali. Splátkovými kalen-
dármi postupne sumy uhradili. 
Za pätnástich odvážnych vzalo 
ZOS zastúpenie v podaní kolek-
tívnej žaloby na ST a vyvíjalo ďal-
šie aktivity na ich obranu. Medzi 
inými to bolo podanie trestného 
oznámenia v troch veciach. 

Koncom roka 2007 sa vec 
ukončila tým, že ST vrátil všetkým 
poškodeným spotrebiteľom, ktorí 
si uplatnili reklamáciu na neo-
právnene fakturovanú sumu za 
nedovolanie sa do štúdia, nimi 
uhradenú sumu, ako aj peniaze 
za upomienky. Spolu to bolo 15 
miliónov korún. Pre spotrebiteľov, 
ktorí boli poškodení zaplatením 
sumy za nedovolanie sa, teda za 
poskytnutú nekvalitnú hlasovú 
službu, sa tak kauza skončila. 

Minúty nabiehajú...
Problém s fakturovaním vy-

sokých cien za volanie na ATX 
čísla však pretrváva aj naďalej. 
Tento druh čísiel sa používa v 
rôznych súťažiach, a to tak tele-
víznych (ide o priame volania do 
televízneho štúdia), ako aj ča-
sopiseckých. Na obrazovke ale-
bo na konci tlačeného textu sa 
malými písmenami, čitateľnými 
iba s lupou, uvádza informácia o 
cene za 1 minútu hovoru. Býva 
to suma od 0,86 € (26,00 Sk) do 
1,13 € (52,00 Sk) s DPH, nieke-
dy bez DPH, čo výšku ceny skres-
ľuje. Keď však volajúci vytočí 
číslo, v slúchadle sa ozve hlas 
zo záznamníka, ktorý oznámi, že 
linky do štúdia sú obsadené, a 
tak treba čakať, kým sa uvoľnia. 
Minúty nabiehajú, volajúci čaká 
– a do štúdia ho zväčša nepre-
poja. Ak náhodou patrí k tým, 
čo sú prepojení, a neodpovie 
správne, snaží sa dovolať opäť. 
V nasledujúcej faktúre sa za vo-

lanie na ATX číslo účtuje suma 
viacnásobne vyššia než suma 
za hovor v trvaní niekoľko minút. 
Zdatnejší spotrebiteľ si následne 
uplatní reklamáciu. Tú mu ope-
rátor neuzná, a tak nezostáva 
nič iné, iba zaplatiť. Akékoľvek 
odďaľovanie platby, alebo jej 
nezaplatenie, spôsobí spotrebi-
teľovi ďalšie výdavky. Nedispo-
nuje dôkazmi o neoprávnenosti 
fakturovanej sumy.

Volania na ATX sú právne v 
poriadku, problém je v tom, či je 
celý mechanizmus korektný. Upo-
zornenia ZOS vo forme záverov z 
diskusie pri okrúhlom stole (l5. 
11. 2007) zostali zo strany kom-
petentných nepovšimnuté. V tom-
to prípade platí jediné – spotrebi-
teľ sa musí ochrániť sám. Keďže 
je voči nastavenej legislatíve bez-
mocný, jedinou ochranou ostáva 
ignorovanie používania ATX čísiel. 

Telefónne prístroje, ktoré – 
ako uvádzame v úvode – sú prak-
ticky v každej domácnosti, majú 
aj efektívnejšie využitie. O tom 
sa hovorí i v základných ustano-
veniach zákona č. 610/2003  
Z. z. (zákon o elektronických 
komunikáciách), ktorý upravu-
je podmienky na poskytovanie 
elektronických komunikačných 
sietí. Konkrétne z § 1 v bode 1 
vyplýva, že jeho cieľom je podpo-
riť vo verejnom záujme o. i. zá-
ujmy užívateľov elektronických 
komunikácií. Volania na ATX čís-
la k nim na základe našich skú-
seností zatiaľ nepatria.

RADÍME
Pre lepšiu orientáciu uvádzame 
niekoľko odborných informácií  
z oblasti telekomunikačných a 
právnych vzťahov, ktoré poukazujú 
na skutočnosť, že absentujú pravi-
dlá pre špecifický produkt verejnej 
telefónnej služby – platených vola-
ní na ATX čísla. 

• Získanie povolenia na prevádzko-
vanie ATX čísiel je veľmi jednoduché, 
fyzickej osobe stačí vyplniť formulár 
– teda splniť si oznamovaciu povin-
nosť – a následne požiadať o pridele-
nie čísla, resp. bloku čísiel. Prevádz-
kovateľ nemusí mať na tento druh 
podnikania ani živnosť.
• Povinnosť poskytnutia sietí tele-
komunikačným operátorom (ďalej 
operátor) pre prevádzkovateľa ATX 
stanovuje zákon. Takže, ak by ope-
rátor záujemcovi o prevádzkovanie 

súťaže na ATX čísle neprenajal sieť, 
poruší zákon. Obaja uzavrú obchod-
nú zmluvu, ktorej súčasťou je aj 
podiel na zisku, čo ustanovujú vše-
obecné podmienky na poskytovanie 
ATX služby, a tarifa pre ATX čísla s 
pridanou hodnotou jednotlivých tele-
komunikačných operátorov – teda sú 
prístupné verejnosti. Na obchodné 
zmluvy dvoch subjektov sa vzťahuje 
obchodné tajomstvo, orgánom štát-
neho dohľadu a trhového dozoru ich 
nemusia sprístupniť. Pri televíznych 
súťažiach sa o zisk delí aj tretí sub-
jekt – a to daná televízia.  
• Výška ceny za poskytovanie volaní na 
ATX čísla nie je stanovená zákonom.
• Diskutabilná je možnosť kontroly 
použitej technológie volaní na ATX, 
konkrétne nastavenie tarifikácii v 
nej, subjektmi štátneho dohľadu a 
trhového dozoru. 
• Sporné je uplatňovanie reklamá-

cie u telekomunikačného operátora, 
ktorý odkáže spotrebiteľa na televí-
ziu, alebo na prevádzkovateľa ATX 
čísla, s ktorými ale spotrebiteľ nemá 
žiadny obchodný vzťah, a preto tieto 
subjekty nie sú povinné s ním komu-
nikovať.
• V rámci zmluvy o pripojení je však 
spotrebiteľ povinný telekomunikač-
nému operátorovi, ktorý de facto 
službu volaní na ATX čísla neposky-
tol, účtovanú sumu uhradiť. Nie je 
nereálne, aby sa spotrebiteľ dočkal 
uznania reklamácie za účtovanie vy-
sokej sumy za volania na ATX. 
• Vypovedanie zmluvy o pripojení 
z dôvodu neuznania reklamácie za 
sumu za volania na ATX čísla nepri-
chádza do úvahy, pretože ju spotrebi-
telia majú v rámci využívania rôznych 
akciových ponúk viazanú na časové 
obdobie. 
• Služby so zvýšenou tarifou, čiže ATX 

čísla, sú z množiny (0) 900 xxx xxx  
a (0) 97x xxx xxx až (0) 98x xxx xxx.  
K nim patria aj tzv. hlasové informá-
cie, ktoré majú čísla (0) 806 xxx xxx 
až (0) 809 xxx xxx. 
• V SR je registrovaných 948 ope-
rátorov, pre širokú spotrebiteľskú 
verejnosť.
• Ochranu spotrebiteľov zabezpeču-
je Telekomunikačný úrad SR, ktorý 
má dohľad nad telekomunikačným 
trhom. Kontroluje, či operátor včas vy-
dal a zverejnil všeobecné podmienky, 
ktorých súčasťou je aj reklamačný po-
riadok a tarifa (cenník) každej posky-
tovanej služby. Slovenská obchodná 
inšpekcia užívateľa verejnej telefón-
nej služby nepovažuje za spotrebiteľa 
patriaceho pod ochranu trhového do-
zoru, ktorý zabezpečuje.

Stranu pripravila:
Jana MIKLOVIČOVÁ
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Funkcia prezidenta sa vyvinula ako náprotivok feudálnym vládcom. Keď vznikali prvé republiky, nemal kto roko-
vať s kráľmi a cisármi – tí na stretnutia s predsedami vlád posielali svojich ministerských predsedov. Podobne,  
ako v prípade monarchov, aj prezidentov môžeme rozdeliť na tých so silnými právomocami, ale vo svete sú aj takí, 
ktorých povinnosťou je najmä reprezentovať občanov svojho štátu navonok.

Prezidentom Slovenska sa nemôže stať ten kandidát, ktorý má menej než 40 rokov
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Prezident Slovenskej republiky patrí do druhej skupiny. Napriek 
relatívne nevýraznému podielu prezidenta na výkone moci si ho vo-
líme každých päť rokov v priamych voľbách. Prvého prezidenta po 
roku 1993 však volili ešte poslanci parlamentu. Neschopnosť nášho 
zákonodarného zboru zvoliť v roku 1998 druhú hlavu štátu sa stala 
prvotným impulzom na zmenu ústavy a na legislatívne zakotvenie 
priamej voľby prezidenta občanmi. Prezidentom sa stane ten kandi-
dát, ktorý získa nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých oprávnených 
voličov (vyše 2,1 milióna hlasov). Ak v prvom kole nezíska takýto 
počet hlasov nikto, dvaja kandidáti, ktorí oslovili najviac voličov, po-
stúpia do druhého kola. Jeho víťazom sa stane ten, kto získa viac 
hlasov. Predseda parlamentu vyhlásil 1. kolo prezidentských volieb 
na 21. marca 2009. Prípadné 2. kolo sa bude konať 4. apríla 2009. 

Hlasovanie v Ružinove

Ružinovčania môžu prezidenta voliť v 69 volebných okrskoch, ich 
zoznam a rajonizáciu nájdete na stranách 7 až 10. Podľa predbež-
ných informácií má v Ružinove volebné právo až 63-tisíc obyvateľov.

Právomoci prezidenta

Prezident predovšetkým zastupuje SR navonok, dojednáva  • 
a ratifikuje medzinárodné zmluvy.
Prijíma zahraničných veľvyslancov v SR a poveruje a odvoláva • 
vedúcich slovenských diplomatických misií v zahraničí.
Zvoláva ustanovujúcu schôdzu NR SR a za istých podmienok • 
môže parlament aj rozpustiť.
Podpisuje a môže aj vetovať zákony.• 
Vymenúva vládu a ďalších štátnych funkcionárov, sudcov,  • 
profesorov, generálov atď.
Udeľuje vyznamenania aj amnestie.• 
Je tiež hlavným veliteľom ozbrojených síl a na základe hlaso-• 
vania Národnej rady SR vypovedáva vojnu, respektíve uzatvára 
mier.

Doterajší prezidenti Slovákov

Prvá a druhá Česko-Slovenská republika (1918 – 1939)
1918 – 1935 – Tomáš Garrigue Masaryk
1935 – 1938 – Edvard Beneš
1938 – 1939 – Emil Hácha

Slovenská republika (1939 – 1945)
1939 – 1945 – Jozef Tiso

Povojnová Česko-Slovenská republika (1945 – 1960)
1945 – 1948 – Edvard Beneš
1948 – 1953 – Klement Gottwald
1953 – 1957 – Antonín Zápotocký
1957 – 1960 – Antonín Novotný

Československá socialistická republika (1960 – 1990)
1960 – 1968 – Antonín Novotný
1968 – 1975 – Ludvík Svoboda
1975 – 1989 – Gustáv Husák
1989 – 1990 – Václav Havel

Česká a Slovenská Federatívna Republika (1990 – 192)
1990 – 1992 – Václav Havel

Slovenská republika (1993 –  )
1993 – 1998 – Michal Kováč
1999 – 2004 – Rudolf Schuster
2004 – 2009 – Ivan Gašparovič
 
Zopár čísel

Prvé voľby vo svojom živote si môže vychutnať približne  • 
190 000 našich spoluobčanov, ktorí nedávno dosiahli vek 18 rokov.
Svoju prezidentskú volebnú premiéru si užije vyše 400 000 ľudí.• 
Právo voliť má na Slovensku spolu 4,25 milióna občanov.• 
V roku 2009 sa uskutoční už tretia voľba prezidenta občanmi.• 
Náklady na konanie volieb sú približne 9,5 milióna eur.• 

(hll)

Kto môže byť prezidentom SR

Kandidatúru na post prezidenta musí podpismi podporiť  • 
15 poslancov parlamentu alebo 15 000 občanov.
Prezidentom sa nemôže stať ten, kto má menej než  • 
40 rokov.

Prezidentskí kandidáti

Dagmar Bollová
Ivan Gašparovič
Zuzana Martináková
Milan Melník
František Mikloško
Iveta Radičová
Milan Sidor
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KUBÁNCI „ROZHORÚČILI” BRATISLAVU
Horúce rytmy priamo z Kuby doslova rozohnili slovenské publikum. Temperamentom, ktorým hudobné zoskupenie 
Buena Vista Havana Lounge priam srší, nenechalo vlažného ani jedného milovníka legendárneho žánru kubánskeho 
latino jazzu. Skupina Buena Vista je voľné zoskupenie slávnych kubánskych hudobníkov, ktorí sa preslávili buď ako 
samostatní interpreti, alebo ako lídri rôznych kubánskych skupín. 

Muz ikant  Ju l ien  Ov iedo :  Naša  hudba  je  o  ž i vote  Kubánca ,  o  tom,  čo  prež íva

Opätovne zavítali aj k nám 
a svojou muzikou rozhorúčili 
zamrznutú Bratislavu. Julien 
Oviedo je najmladší člen kapely,  
a ako sám povedal, považuje sa 
za dieťa Buena Vista. Aj napriek 
tomu, že pôsobil už v pôvodnej 
formácii, ktorá niesla známy ná-
zov Buena Vista Social Club. 

Hudobná ikona

Tento hudobný klub do-
sahoval vrchol svojej slávy  
v 40. rokoch 20. storočia. Mimo-
kubánska scéna ich prakticky 
objavila až neskôr, a to vďaka 
filmu, ktorý natočili v Amerike  
s príznačným názvom Buena Vis-
ta Social Klub. Piesne z albumu 
a následné koncerty sa zaslúžili 
o to, že táto kapela sa čoskoro 
stala hudobnou ikonou aj pre 
zahraničných poslucháčov. Sila 
kubánskeho temperamentu 
opantala Európu. „Otázka, v čom 
je sila kubánskej hudby je veľmi 
zložitá, pretože to všetko pozo-
stáva z toho, čo sa odohráva  
v našom vnútri, čo cítime, čo pre-
žívame – to vyjadrujeme v tanci 
a spievaní,“ vysvetľoval mladuč-

ký Julien Oviedo. „Naša muzika 
je o živote Kubánca, o tom, čo 
prežíva, čo sa deje v jeho živote. 
Sú to reálne dejiny, reálna histó-
ria,“ pokračuje Julien. Narodil sa 
síce zo všetkých členov skupiny 
najneskôr, hudbou však žije od-
jakživa. Ako pravému Kubáncovi 
mu nechýba spontánnosť, vyža-
rovanie a vzácna radosť zo živo-
ta. „Nebudem charakterizovať 
Kubáncov ako takých, charak-
terizujem sám seba. Som veľmi 
pozitívne naladená osoba, mám 
v sebe veľa lásky, veľa vášne,  
a predovšetkým som veľmi ener-
gický,“ povedal o sebe sympatic-
ký Kubánec. 

Zrejme aj pre spomenuté 
vlastnosti pôsobia títo zaoceán-
ski muzikanti na publikum ako 
magnet. Slávu vo svete si vy-
chutnávajú a svojimi pohľadmi  
z pódia nasávajú atmosféru, kto-
rú sami medzi ľuďmi vytvorili. Na 
Kube populárnejšia hudba nee-
xistuje. „Keď sme doma, je to iné. 
Tam máme každý svoju vlastnú 
skupinu a nestretávame sa až 
tak často, hoci máme koncer-
ty v rámci Kuby aj spolu. Avšak 
nie je to až tak často, ako keď 

sa vyberieme na svetové turné. 
Neviem si svoj život bez hudby 
vôbec predstaviť. Ak by som ne-
robil hudbu, určite by som to ne-
prežil,“ zamyslel sa ďalej Julien. 
Ešte predtým než na scénu prišli 
protagonisti Buena Vista, publi-
kum dávalo do správnej nálady 
zoskupenie Mango Salseros, čo 
je takzvaná afrokubánska odnož 
známeho Mango Molas. „Je to 
na jednej strane obrovská česť 
robiť predkapelu skupine Buena 
Vista; na druhej strane z nášho 
muzikantského hľadiska je to 
aj troška stres, pretože vždy je 
dôležitá samozrejme hlavná ka-
pela a my máme málo času na 
prípravu scény a nástrojov. Mu-
síme to urobiť vždy veľmi rýchlo, 
aby bolo možné vystúpiť,“ vy-
svetlil klavirista Mango Salseros 
Roland Kánik. 

Približujú Kubu

Príjemná kapela Mango Sal-
seros ponúka svetoznáme songy 
prerobené do štýlu salsa. „Na 
tejto muzike sa mi páči tempe-
rament. Spôsob akým fungujú 
dokopy nástroje, akú to vydáva 

energiu a celkovo vynikajúci ta-
nečný temperament,“ hovoril 
Roland. Na pódiu sa obe kapely 
cítia ako ryby vo vode. „Cítime 
obrovskú hrdosť a sme nekoneč-
ne šťastní, keď stojíme na pódiu. 
Keď pritom vidíme na ľuďoch, 
že našu hudbu prijímajú takým 
istým spôsobom, akým sa ju im 
my snažíme odovzdať,“ dodal  
Julien Oviedo.

Svojím hraním chcú Kubán-
ci publiku priblížiť horúcu Kubu  
a rôzne zvyklosti v ich rodnej 
krajine. „Vždy chceme nechať 
iba pozitívny odkaz, a práve tým 
poukazovať na Kubu. Chceme, 
aby z toho, čo robíme, bolo cítiť 
Kubu. Je to krásna krajina, ta-
kisto ako je Slovensko nádherná 
krajina,“ dodal.

Slovensko si teda kubánski 
muzikanti zamilovali. A čo takto 
prezradiť niečo na slovenské 
publikum? „Stačí len málo slov 
na odpoveď. Skrátka úžasné, 
fenomenálne, nádherné pub-
likum,“ s nadšením ohodnotil  
Julien Oviedo Slovákov.

Lucia PALŠOVIČIOVÁ
Foto: autor

Najmladší člen kultovej skupiny kubánskych muzikantov Julien Oviedo poskytol rozhovor Ružinovskému ECHU.
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Auto je vrak, len ak nemá značkuAuto je vrak, len ak nemá značku
SME | 16.2.2009 | 17; Bratislava | dagu

Niektoré parkovacie miesta dlhodobo blokujú nepojazdné autá 
s mäkkými kolesami a prehnitými karosériami.Miestna samo-
správa môže dať vrak odtiahnuť, ak sa neprihlási jeho majiteľ. 

SME | 16.2.2009 | 17; Bratislava | dagu

Niektoré parkovacie miesta dlhodobo blokujú nepojazdné autá 
s mäkkými kolesami a prehnitými karosériami.Miestna samo-
správa môže dať vrak odtiahnuť, ak sa neprihlási jeho majiteľ. 
Týka sa to len áut, ktoré prišli o poznávacie značky.
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Korčuliarov zdržuje spor o pozemky
SME | 10.2.2009 | 21; Bratislava | Dagmar Gurová, krátené

Spor o pozemky pod tréningovou halou pri štadióne V. Dzu-
rillu sa ešte nevyjasnil. Od jeho vyriešenia závisí, kedy sa 
do novej prístavby dostanú korčuliari. Fakultná nemocni-
ca s poliklinikou Bratislava a mesto minulý rok hovorili o 
možnosti mimosúdnej dohody. Nemocnica tvrdí, že na svo-
ju ponuku nedostala odpoveď. 

Kontajnery na odpad budú až na jar
Bratislavské Noviny | 7.2.2009 | Robert Lattacher

O nových pravidlách rozmiestňovania veľkokapacitných 
kontajnerov v jednotlivých mestských častiach od nového 
roku, sme sa pozhovárali s generálnym riaditeľom mest-
skej organizácie OLO a mestským poslancom Valentínom 
MIKUŠOM.

Svadby sú obľúbenou témou poslancov

Prekáža im nočný hluk

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

Magistrát sa chystá prvé in-
formácie zverejniť až na tlačo-
vej konferencii pravdepodobne 
tento týždeň. V prístavbe šta-
dióna už prebehla kolaudácia 
na predbežné užívanie haly. 
Fakultná nemocnica, ktorá je 
účastníkom konania, poslala 
list s námietkami. „Týkali sa 
nevyrovnaných pozemkov,“ 
povedal hovorca mestskej 
časti Maroš Smolec. Ružinov 
si nie je istý, či nemocnici ide  
o zastavenie kolaudácie. „Sta-
vebný úrad nemocnicu vyzve, 
aby svoj postoj vysvetlila,“ pove-
dal Smolec.  Nemocnica tvrdí, 
že list mal pripomenúť neukon-
čený spor a to, že situáciu treba 
riešiť. „Od začiatku upozorňuje-
me, že podľa zákona nesmieme 
pozemky odovzdať bezodplatne 
ani za symbolickú korunu. Musí-
me ich predať,“ povedala hovor-
kyňa fakultnej nemocnice Rút 
Geržová. „Nemáme nič proti pre-
vádzkovaniu haly.“ Dodala, že 

vlani v novembri ponúkli mestu 
dve alternatívy. Pozemky navrhli  
odpredať alebo vymeniť za tie 
pod nemocnicou sv. Cyrila a 
Metoda v Petržalke.

„Zatiaľ sme nedostali odpo-
veď.“ Včera sa magistrát k tré-
ningovej hale nevyjadril. Infor-
mácie za svoju stranu sa chystá 
mesto zverejniť na tlačovej kon-
ferencii zrejme zajtra.

Smolec povedal, že kolau-
dácia na predbežné užívanie 
neukázala technické problémy, 
doplniť však musia ďalšie zaria-
denia požiarnej ochrany. Ak by 
fakultná nemocnica ujasnila, 
že kolaudáciu neblokuje, od za-
čiatku marca by vraj halu mohli 
otvoriť pre korčuliarov. Vedľa 
štadióna V. Dzurillu chce Ruži-
nov budovať krytú plaváreň a 
športový areál. Pozemky žiada 
od mesta, ktoré by prevzalo sta-
rú halu. Od mesta chce mestská 
časť zároveň dostať aj peniaze, 
ktoré do štadióna vložila.

Nový zákon o Bratislave ur-
čil, že mestské časti budú do-
stávať desať percent z výberu 
komunálneho odpadu.

Poplatok je možné minúť 
len na komunálny odpad 
podľa záväzného nariadenia 
hlavného mesta. Naša spo-
ločnosť v súčasnosti rokuje s 
jednotlivými mestskými časťa-
mi, ktoré si budú musieť veľ-
kokapacitné kontajnery platiť 
z tohto poplatku. Rovnako si 
budú musieť platiť aj kontaj-
nery v zberných dvoroch, ktoré 
doteraz spoločnosť Odvoz a 
likvidácia odpadu umiestňova-
la a vyprázdňovala zadarmo. 
Desať percent ročne určených 
mestským častiam je približne 
2,9 milióna eur.

Aká bude organizácia 
rozmiestňovania veľko-
kapacitných kontajnerov  
v meste?

Spoločnosť Odvoz a likvidácia 
odpadu nebude už tento rok robiť 
zber veľkokapacitného odpadu 
tak ako doteraz. Jednotlivé mest-
ské časti budeme žiadať, aby si 
ony sami určili, koľko kontajne-
rov chcú. My ich rozmiestnime 
a zároveň im to aj vyúčtujeme. 
Poplatky za služby nezvyšujeme. 
Opakujem, že mestské časti mu-
sia peniaze použiť pre potreby 
nakladania s odpadom.

Bratislavčania sa pýtajú, 
kedy budú rozmiestnené kon-
tajnery na sídliskách.

Prvé mesiace v kalendár-
nom roku sa rozmiestňovanie 
kontajnerov neorganizovalo, 
začína sa to až od marca, 
alebo apríla, pretože v zim-
nom období je manipulácia 
s kontajnermi náročná a ne-
bezpečná.

Ako vnímate vyhadzovanie 
komunálneho odpadu ku kon-
tajnerovým stojiskách? 

Za odpad pri domoch zod-
povedá príslušný správca spo-
ločenstiev domov. Je povinný 
postarať sa o to, aby kontajne-
rové stojisko nebolo znečisťo-
vané. Vyhadzovanie komunál-
neho odpadu ku kontajnerom 
je protizákonné. Samosprávy 
majú zabezpečiť jeho legálnu 
likvidáciu práve rozmiestne-
ním veľkokapacitných kontaj-
nerov. Každý občan tak má 
zákonnú možnosť, aby sa bez-
platne zbavil veľkorozmerného 
odpadu.

SME | 9.2.2009 | 17; Bratislava | Dorota Kráková, krátené

Téma obradov bola dlho populárna aj v zastupiteľstve Ružino-
va. Starostovi Slavomírovi Drozdovi (Smer) väčšinové zastupi-
teľstvo, ktoré je pravicové, neschválilo žiadnych sobášiacich 
poslancov, sobášil teda viac ako rok každú sobotu sám. 

SME | 17.2.2009 | 20; Bratislava | tasr

Ružinovčania sa vlani najviac sťažovali na rušenie nočného 
pokoja v krčmách. Počet sťažností sa minulý rok mierne zvý-
šil. Miestnemu úradu občania podali 51 sťažností, z toho dve 
anonymné. Týkali sa najmä porušenia zásad v občianskom 
spolunažívaní.

„Považoval to za česť,“ povedal jeho hovorca Maroš Smolec. A 
starosta v sobášení aj pokračuje, hoci už sobášiacich poslancov má. 
Ako povedal Smolec, Drozd to bral aj s humorom, lebo za socializmu 
aj pochovával – keď bol vedúcim skupiny študentov, ktorá pri obra-
doch pomáhala.

Ružinovský kontrolór riešil aj početné sťažnosti na chovateľov 
psov. Išlo nielen o znečisťovanie verejných priestranstiev, ale aj o 
agresívne správanie psov niektorých majiteľov. Ďalšiu skupinu sťaž-
ností predstavovali oznámenia o ničení verejnej zelene a zaprataní 
verejných priestorov stavebnou sutinou. Celkovo z 51 sťažností v 
roku 2008 miestny úrad vyriešil 50 podaní.

Miestny úrad nemôže zavolať odťahovku skôr, ako sa pokúsi 
zistiť majiteľa. Ten má 30 dní na to, aby si na aute všimol pí-
somnú výzvu a odstránil ho. Inak vrak preberie firma, ktorá staré 
autá spracúva. Stále ostáva dosť zjavne nepojazdných áut, ktoré 
majú značky. Z niektorých mestských častí by však aj tie mohli 
postupne miznúť. Mestská polícia v Ružinove bude kontrolovať, 
či majú emisnú a technickú kontrolu. Na poslednom zastupiteľ-
stve sa hovorilo o tom, že autá neschopné prevádzky nahlásia 

Miestny úrad nemôže zavolať odťahovku skôr, ako sa pokúsi zistiť 
majiteľa. Ten má 30 dní na to, aby si na aute všimol písomnú výzvu 
a odstránil ho. Inak vrak preberie firma, ktorá staré autá spracúva. 
Stále ostáva dosť zjavne nepojazdných áut, ktoré majú značky. Z 
niektorých mestských častí by však aj tie mohli postupne miznúť. 
Mestská polícia v Ružinove bude kontrolovať, či majú emisnú a tech-
nickú kontrolu. Na poslednom zastupiteľstve sa hovorilo o tom, že 
autá neschopné prevádzky nahlásia obvodnému úradu. Majiteľ, kto-
rý sa na jeho výzvu neprihlási, o auto príde. Úrad mu môže odobrať 
poznávacie značkyBut pul vid facipte con ad ia ora

Riaditeľ podniku OLO,a.s. V. Mikuš
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Správy z podsvetia
Bratislavské Noviny | 31.1.2009 |
BRATISLAVA, 07; bn | mm

Koncom januára neznámy páchateľ namieril 
na zamestnanca stanice predmet v igelitovej 
taške a so slovami „toto je prepad, dávaj pra-
chy!“ žiadal peniaze. Pracovník však nestra-
til duchaprítomnosť a páchateľa sa pokúsil 
zadržať. V bitke obaja spadli na zem, no pá-
chateľovi sa nakoniec podarilo ujsť smerom 
na križovatku ulíc Svätoplukova - Mlynské 
nivy. Počas prepadnutia nebol nikto zranený, 
stanica neprišla ani o žiadne peniaze. 
Na Záhradníckej ulici objavili tri falzifikáty ban-
koviek v hodnotách 100 a 20 eur. Policajti ich 
našli u 24-ročného Róberta L. z Bratislavy.
Po prezretí bankoviek zistili, že im chýba vo-
dotlač a iná bola aj štruktúra papiera. Policajti 
navyše zistili, že Róbert L. už v rokoch 2008 
a 2009 zaobstaral niekoľko kusov falošných 
bankoviek. Polícia skúma, či tento prípad sú-
visí aj s prehliadkou bytu na Prievozskej ulici, 
kde objavili technické zariadenie na výrobu 
obrazových a textových záznamov. Dvadsať-
päťročný Róbert K. z Bratislavy je obvinený 
zločinu falšovania, pozmeňovania a neopráv-
nenej výroby peňazí a cenných papierov.
Na Studenej ulici mali v areáli stavby nevíta-
nú návštevu. Neznámy páchateľ sa tu vlámal 
do ôsmich uložených skladových kontajne-
rov. O tom, že zrejme vedel, čo chce, svedčí 
aj výška škody, ktorá sa ukradnutím rôznych 
elektrických stavebných prístrojov a nástro-
jov vyšplhala na 38 800 eur. 
Na Súhvezdnej ulici sa neznámemu páchate-
ľovi zrejme zapáčil mobil sedemnásťročného 
chlapca. Chlapec však premohol strach, roz-
behol sa za páchateľom a na Raketovej ulici 
si od neho zobral naspäť aspoň SIM-kartu.

Krádež v zlatníctve
TV JOJ | 10.2.2009 | Prvé správy, 17:00, 
| Ivan Mego, moderator: Hana Gallová

Moderátor:
Dvaja maskovaní muži dnes so zbraňou v 
ruke prepadli zlatníctvo v bratislavskom Ru-
žinove. So sebou si odniesli len biedny úlo-
vok, no za sebou zanechali doslova spúšť. 
Podrobnosti o prípade nám zatelefonoval 
Ivan Mego.

Redaktor:
Muži si so sebou odniesli tak asi 210 EUR 
v hotovosti a mobil majiteľa predajne. Lup 
im odovzdal po tom, ako mu jeden z mas-
kovaných mužov priložil na hlavu zbraň. Po-
čas prepadu však reagovali veľmi agresívne. 
Majiteľovi totiž porozbíjali priestory v zadnej 
časti predajne. Aj preto celková škoda nie je 
zatiaľ vyčíslená. Policajti po dvoch mužoch 
vo veku 25-30 rokov vysokých 170-180 cm 
strednej postav okamžite rozbehli pátranie.

Hlavné mesto ukázalo,
kde je najmenej bezpečné
Pravda | 17.2.2009 | Regióny - správy, 
38 | bum, luk, krátené

Kto žije v druhom okrese Bratislavy, musí 
rátať až so 6–násobne väčším rizikom vlá-

mania do bytu ako napríklad obyvateľ Pe-
tržalky. Celkovo v uvedenej lokalite, kde 
patria mestské časti Ružinov, Vrakuňa a 
Podunajské Biskupice, polícia vlani zazna-
menala najviac trestných činov v rámci 
hlavného mesta. Najmenej ich bolo v okre-
se číslo štyri. Ďalší vývoj kriminality bude 
určovať aj finančná kríza. 
V druhom okrese policajti v roku 2008 evi-
dujú aj najviac lúpeží a tiež krádeží áut. 
Tých tam bolo až 329. Spolu v Bratislave za 
minulý rok zmizlo 1 648 motorových vozi-
diel. Vypátrať sa ich policajtom podarilo 89. 
Za minulý rok polícia objasnila 22 percent z 
takmer 25–tisíc nahlásených trestných či-
nov. V iných krajských mestách to býva 40 
percent a viac. Vo veľkomeste ako je Brati-
slava je však podľa odborníka práca polície 
ťažšia. „Väčšia anonymita, veľká migrácia a 
tiež vplyv cudzincov. Funguje tu biznis, prie-
mysel. Treba si tiež uvedomiť, že Bratislava 
je na križovatke viacerých krajín. Poskytuje 
aj väčší priestor na páchanie organizovanej 
kriminality,“ hovorí bývalý šéf vyšetrovate-
ľov Jaroslav Ivor.  
Druhý okres sa za posledné roky rozmá-
ha. Pokračuje tam výstavba, rozrastajú sa 
miestne nákupné centrá, čo tiež priťahuje 
veľa cudzích ľudí, a teda aj pochybné živly. 
Vrážd sa vlani stalo najviac v okrese Brati-
slava III. Z celkovo 13, sa ich tam stalo päť. 
V piatom okrese policajti neriešili ani jednu 
vraždu. V centre mesta zas nezaznamenali 
žiadne znásilnenie, zlodeji tam ukradli naj-
menej áut – 185. „Celkový počet násilných 
trestných činov v kraji bol 1 202, z toho 
objasniť sa podarilo 573 skutkov,“ uviedla 
Tatiana Kurucová z krajského policajného 
riaditeľstva.

Okrskári nemajú všade
rovnaké podmienky
SME | 19.2.2009 | 28; Bratislava | 
dagu, krátené

Okrskár nemá v každej mestskej časti rov-
naké podmienky. Mestská polícia ho vybaví 
služobným telefónom, niekde dostane aj 
malú motorku. Priestory, v ktorých policajt 
pracuje, by mala zabezpečiť mestská časť. 
Ružinov už dlhšie okrskára nemá, nenašla 
sa preňho miestnosť.

Policajt ako člen komunity

Zmyslom tejto funkcie je priblížiť políciu  
k ľuďom a problémom lokality. Okrskár po-
zná svoj rajón aj obyvateľov. Tí by ho mali po-
stupne vnímať ako člena miestnej komunity.  
Okrem práce v teréne má mať aj vyhradený 
čas v kancelárii na prijímanie podnetov. Ho-
vorca mestskej polície Peter Pleva povedal, 
že niekde má okrskár aj počítač a internet. 
„Vybavenie závisíod mestskej časti.“ Okrs-
kár, ktorý slúžil na Trnávke, žiadnu miestnosť 
nemal.

Býval vo svojom pracovnom rajóne, keď po-
treboval, odskočil si domov. Nakoniec dal 
výpoveď.Veliteľ okrskovej stanice v Ružinove 
Ivan Lahučký povedal, že odišiel za lepším 
zárobkom.

Rozhodujú priestory

„Okrskár na Trnávke by mi veľmi pomohol, 
ale nemám pre neho priestory,“ povedal 
Lahučký miestnym poslancom. „Požiadal 
som miestny úrad, ale ten to nezabezpe-
čil.“ Ak by miestnosť dostal, má policajta, 
ktorého by na túto prácu určil. Poslanec Va-
lentín Mikuš navrhol niekoľko riešení. „Za-
stupiteľstvo nevedelo, že je taká situácia,“  
povedal. Starosta Slavomír Drozd reagoval,  
že mestská polícia patrí pod magistrát. 
Ten má pozemky aj priestory, mohol by to 
riešiť. 

Papúč je málo,
odťahová služba nestačí
SME | 23.2.2009 | 17; Bratislava |
Dagmar Gurová, Dorota Kráková

Nový zákon umožňuje polícii účinnejšie za-
kročiť proti zle parkujúcim. Tých je priveľa, 
hovoria, že nie je kde stáť Policajti tvrdia, že 
nesprávne parkovanie na ulici nepostihujú 
tak prísne, ako by mohli.

Mestskí policajti už môžu dôslednejšie za-
kročiť proti nesprávnemu parkovaniu, umož-
nil im to nový zákon o cestnej premávke. Vo-
diči sa však sťažujú, že parkovacích miest na 
ulici je málo. Policajti by vraj preto mali byť 
zhovievavejší.Tí nesúhlasia. Hovorca mest-
skej polície Peter Pleva povedal, že zákon 
platí pre všetkých rovnako. „V prvom rade 
sa riešia dopravné megapriestupky,“ hovorí. 
„Vieme, že parkovacích plôch je málo, ale to 
je problém mestských častí.“ Dodal, že nové 
miesta môžu vytvoriť zjednosmernením ulíc 
alebo značkou umožniť parkovanie na chod-
níku.

Okolo Palisád je to lepšie

Najhoršie je situácia v Starom Meste. Veli-
teľ staromestskej polície Jozef Hitka hovorí, 
že niektoré lokality sa „umravnili“. Odťahov-
ka však nestačí. „Niekedy ani nestíhame re-
agovať na podnety, odťahovka má problém 
auto odviezť a rýchlo sa vrátiť po ďalšie,“ 
hovorí. Nepoučiteľní podľa neho zostávajú 
tí, čo chodia parkovať na Mýtnu a Námestie 
slobody.

Najskôr vodičov upozornia

Niektorí poslanci na ružinovskom zastu-
piteľstve poukazovali na prílišnú horlivosť 
policajtov v nasadzovaní papúč. Veliteľ 
mestskej polície v ružinovskom okrsku Ivan 
Lahučký povedal, že papuču dávajú, ak je 
chodník nepriechodný. Vodičov upozornia 
aj lístkom za stieračom. „Keby sme na uli-
ciach mali postupovať striktne, museli by 
sme dať papuče v celom Prievoze,“ povedal 
Lahučký. Za opakovaný priestupok je pa-
puča alebo pokuta. Papuče sa v priebehu 
dňa môžu v mestskej časti viackrát otočiť. 
Majú ich však len 20. Zďaleka nestačia na 
všetky priestupky. Stáva sa, že spomedzi 
zle odstavených áut policajti vyberú len pár, 
ktoré zablokujú. Má to byť výstraha aj pre 
ostatných.
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Poznámka: Redakcia Ružinovského ECHA si vyhradzuje právo krátiť prevzaté príspevky.
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HUMOR JE SOĽ ŽIVOTA
- Počul som, že Marťanky majú prsia na chrb-
te.
- To musí byť hrozné!
- Áno, ale príjemné pri tancovaní.



Keď si hrknem poldeci, ťažko sa mi pracuje. 
Keď si dám ďalšie dve, je to ešte horšie. Keď 
si dám ešte dve, už vôbec nedokážem praco-
vať, iba šéfovať…



- Aký je rozdiel medzi poslancom a holu-
bom?
- Poslanec tiež poserie čo môže, ale strieľať 
sa naňho nesmie.



- Počúvajte, vraví lekár dedovi. - Trasú sa 
vám ruky. Vy veľa pijete, však?
- No, už nie ako kedysi. Teraz veľa porozlie-
vam. 



Preklep:
- Lež, máš krátke nohy!



Sliepka a kohút išli na prechádzku a keď za-
čalo pršať, sliepka vytiahla dáždnik. Kohút 
sa jej pýta:
- Tebe šibe, alebo čo?
- Nie, iba nechcem, aby si mi zase hovoril, že 
vyzerám ako zmoknutá sliepka.



- Prosím si polovičnú vstupenku.
- Ako to? Nie ste ani vojak ani dieťa.
- Ale mám jedno oko sklené.



Stojí dedko na brehu potoka a strašne nadá-
va. Ide okolo mladá žena a pýta sa:
- A čo sa vám stalo, keď tak bohapusto na-
dávate?
- Šľak aby to trafil, spadlo mi do potoka ja-
blko.
- A to sa pre to jablko tak rúhate? Počkajte, ja 
vám dám druhé!
- Kašlem na tvoje jablko, keď v tom mojom 
som mal zahryznuté zuby. 

OTÁZKY A ODPOVEDE
- Krtko, kam ideš?
- No a čo, že som čierny… - 



Prečo policajti na zastávke MHD tancujú?
- Lebo prišla harmonika.



- Akú krvnú skupinu majú politici?
- RH primitív.



- Prečo blondínka sedí v kine v prvom rade?
- Lebo chce vidieť film ako prvá.



- Prečo má blondínka opuchnuté pery?
- Lebo chcela sfúknuť žiarovku.



- Ako blondínka chytá zajaca?
- Schová sa za krík a vydáva zvuk ako  
mrkva.

SLÁVNE VÝROKY,
KTORÉ BOLI, ŽIAĽ, POSLEDNÉ

 Ja som nevedel, že je nabitá.
 Čo asi robí tento gombík?
 Neboj sa, ja s tým viem zaobchádzať!
 Au! Au! Au!
 Dobrý psíček, pekný psíček…
 Len cez moju mŕtvolu!

HUMOR Z ORDINÁCIÍ
- Doktor patológie volá do predajne s mo-
torkami.
- Dobrý deň, tu je patológia, koľko ste preda-
li tých nových motoriek?
- Presne dvadsať!
- Tak to by som teda rád vedel, kde sa tí 
traja ešte flákajú!



Na psychiatriu doviedla žena svojho muža. 
Lekár sa ho opýta:
- Čože vám je?
- Mám strašne rád palacinky!
- Palacinky? Tie mám predsa rád aj ja! Pre-
čo vás rodina chce dať do ústavu?
- Lebo mám strašne rád palacinky.
- Tak to pôjdem k vám na palacinky, aby 
vedeli, že ste normálny.
- Fajn, mám ich doma dve plné skrine. 



- Pán doktor, už päť rokov som vydatá a 
stále nemám deti…
- To nemusí byť vaša chyba Zavolajte svojho 
partnera!
- Mirááá! Poď sem!

 Z POLICAJNÉHO ODDELENIA
Pýta sa jeden recidivista druhého:
- Vieš aký je rozdiel medzi kriminálom 
a platom? - Z väzenia sa vyjde a z platu 
nie.

VŽDY S ÚSMEVOM
Hovorí vdova na cintoríne svojej známej:
- Manžel si to tu tak obľúbil, že odvtedy, čo 
sme ho tu pochovali, sa doma ani neukázal.



Stretne zajac Arnolda Schwarzenegra a ho-
vorí:
- Dobrý deň, pán Arnold.
- Dobrý deň, zajac.
Na druhý deň ide zajac znova okolo Arnolda.
- Dobrý deň, pán Arnold.
- Dobrý deň, zajac.
- Pán Arnold, mohli by ste ma zajtra pozdra-
viť prvý vy?
- Áno.
Na tretí deň ide zajac so zajačicou a stretnú 
Arnolda. Arnold hovorí:
- Dobrý deň, zajac!
- Ale, odpáľ, Schwarzík.



Ide superman po púšti, nájde lístok, na kto-
rom je napísané: - Kop 300 metrov!
Kope 300 metrov a nájde lístok:
- Kop ešte 200 metrov.
Kope ešte 200 metrov a nájde lístok:
- Kop ešte 100 metrov. 
Tak kope ešte 100 metrov a tam zase lístok:
- Som zvedavý, ako sa dostaneš hore, ty so-
már! 



Podnikateľ prišiel k lekárovi a lekár mu hovo-
rí: - Vyzlečte sa!
- Celkom?
- Áno, celkom!
- Aj mobil?



- Prečo sa blondínky pri fotení usmievajú?
- Čakajú, že vyletí vtáčik.
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Výrok:
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Silní muži v Bratislave

Autodefence Wing Tchun

Skautský „Fodbalový turnaj 2009“

BRATISLAVA - Do Bratislavy zavítali silní muži z celej republiky, aby si medzi sebou zme-
rali sily. Uskutočnilo sa tu prvé kolo slovenského pohára seniorov v zápasení vo voľnom 
štýle.

BRATISLAVA - V poslednom období sa to na Slovensku hemží rôznymi bojovými športmi, 
umeniami a sebaobranami. O kurze efektívnej sebaobrany WING TCHUN však počul 
málokto.

NIVY – Počas druhého februárového víkendu skauti z 34. zboru Don Bosca v Bratislave 
organizovali, pod záštitou mestskej časti Bratislava-Ružinov a v spolupráci so Spojenou 
školou sv. Vincenta de Paul a Základnou školou Borodáčova, v poradí už šiesty ročník 
celoslovenského skautského futbalového turnaja s názvom „Fodbalový turnaj 2009“.

Hostiteľom bol zápasnícky 
klub Dunajplavba. Okrem domá-
cich sa zapojilo ešte šesť klubov 
z rôznych kútov Slovenska. „Pri-
hlásených je sedem družstiev, 
okrem ZK Dunajplavba Bratisla-
va sú tu mužstvá ZK Lokomotíva 
Košice, ZK Baník Prievidza, ZO 
TJ Lokomotíva Rimavská Sobo-
ta, ZK Vihorlat Snina, ZO VŠC 
Banská Bystrica a MZK Bánov-
ce nad Bebravou. Prvé kolo sa 
odohráva tu v hlavnom meste, 
ďalšie kolá budú následne po 
dvoch týždňoch,“ povedal pre TV 
Ružinov Peter Marček, predseda 
klubu ZK Dunajplavba, ktorý je 
zároveň aj predsedom Sloven-
ského zápasníckeho zväzu. Zá-
pasníci sa predstavili v siedmich 
hmotnostných kategóriách, od 
55 kg až po 120 kg.

V celkovom hodnotení po 
prvom kole najlepšie obstál do-

Objasniť túto sebaobranu 
sa usiloval hlavný tréner pre 
Slovensko Lali Horváth, ktorý 
v Bratislave vyučuje túto meto-
diku už 12 rokov. „Autodefence 
Wing Tchun je moderný spô-
sob sebaobrany založený na 
ľudskej anatómii a logických 
princípoch. Je to systém, ktorý 
vytvorila jedna mníška z legen-
dárneho kláštora Šaolin pre 
bežných ľudí, ktorí sú menší a 
s anatómiou ľahší.“

Práve táto mníška hľadala 
nové spôsoby, ako sa postaviť 
proti hrubej sile silou techniky 
a rozumu, aby sa aj dievčatá a 
menšie osoby vedeli ubrániť. „Je 

Ako každý rok akcia spájala 
skautov a skautky z celého Slo-
venska. Tých sa tu zišlo vyše tri-
stopäťdesiat v celkovo tridsiatich 
siedmich tímoch, pričom vytvorili 
neopakovateľnú atmosféru. Po 
náročných a tvrdých súbojoch, 
so zachovaním skautského du-
cha, nakoniec v dievčenskom 

turnaji vyhral tím IGU HAVEKU zo 
70. zboru Bizón víťazí z Bratisla-
vy a v chlapčenskej časti obháji-
li svoj vlaňajší titul skauti z 26. 
zboru sv. Cyrila a Metoda z obce 
Výčapy-Opatovce.

Cieľom turnaja samozrejme 
nebolo len vyhrať, ale zúčastniť 
sa a zabaviť sa, čo sa podľa orga-

nizátorov podarilo splniť. Ostáva 
veriť, že ďalší ročník bude rovna-
ko úspešný a do našej mestskej 
časti privedie ešte viac mladých 
ľudí, vychovávaných k správnym 
hodnotám a životným postojom. 

(rp)
Foto: Ružinovské ECHO

rópy a dvojnásobným majstrom 
sveta. Za sebou má už teda 
mnoho úspechov. Aj napriek 
tomu má ešte stále veľké am-
bície. „Najväčším a najbližším 
cieľom je olympiáda v Londýne 
v roku 2012, príprava a úspechy 
sa budú už len potvrdzovať kaž-
doročnými majstrovstvami Eu-
rópy a sveta.“ Hoci sa zápase-
nie môže zdať tvrdým športom, 
olympionik naň nedá dopustiť. 
„Je to jediný druh športu, kde 
treba používať rozum, silu a 
mužnosť. Je to šport, kde sa dá 
prejaviť bez vojny a boja. Je to 
taký športový prejav chlapstva.“

Recept na úspech
Všetci slovenskí zápasníci 

vo farbách rôznych klubov by to 
chceli v tomto športe dotiahnuť 
čo najďalej. Podľa slov Petra 
Marčeka má Slovensko vo svo-
jich radoch veľa talentovaných 
zápasníkov, ktorí by azda mohli 
napodobiť a zopakovať úspechy 
Dávida Musuľbesa. Jeho recept 
na úspešnú kariéru je stručný, 
ale výstižný. „Tréningy, práca, 
viera vo víťazstvo a nádej.“

Túto sebaobranu môže tré-
novať skutočne každý. Nezáleží 
na pohlaví a ani na veku. Pod-
ľa slov Laliho Horvátha je Wing 
Tchun veľmi dobre postavené, 
čo sa týka náročnosti. Všeobec-
ne sa hovorí, že keď z desaťtisíc 
ľudí je sto športovo nadaných, 
tak o tejto metóde platí, že je pre 
tých zvyšných deväťtisícdeväťsto 
ľudí. Cvičiť sa môže začať v akej-
koľvek fyzickej kondícii. Tréning 
podporuje sebavedomie a odva-
hu. Taktiež má množstvo zdra-
votných výhod, ako je posilnenie 
svalov, kostí, flexibilita, koordiná-
cia a uvoľnenie. 

Zakladateľom programu Au-
todefence a hlavným coachom 
učiteľov trénujúcich Autodefen-
ce je Nick Smart z Anglicka, ktorý 
má viac ako tridsaťročné skúse-
nosti z uplatňovania tejto obran-
nej metódy na celom svete.

(kk)

Dávid Musuľbes

„Fodbalový“ tím z víťazným ocenením

máci klub Dunajplavba, ktoré-
mu vo všetkých hmotnostných 
kategóriách nazbierali zápasníci 
47 bodov. Na druhom mieste je 
zatiaľ Lokomotíva Košice a tretie 
miesto si vybojoval klub Vihorlat 
Snina. 

Najlepší nesúťažil
V prvom kole slovenského 

pohára sa predstavilo veľa dob-
rých zápasníkov. Ten najlepší, 

to jediné kung fu, ktoré vytvorila 
žena. Je asi 360 druhov kung 
fu, ale toto je jediné, ktoré bolo 
vytvorené s ohľadom na našu 
ľudskú anatómiu.“

Moderná sebaobrana
Autodefence spája modernú 

výučbu s plne integrovaným plá-
nom na rozvoj osobnosti. Každý 
tréning sa začína rozcvičkou, 
predtým než sa prejde na trénin-
gové cvičenia. „V začiatkoch sa 
cvičenci učia takzvané principi-
álne techniky, naučia sa praco-
vať so stredovou čiarou a taktiež 
ako sa brániť a zároveň útočiť. 
Princíp vychádza z toho, že sa vo 

skvelý slovenský reprezentant 
Dávid Musuľbes však nesúťažil. 
Šetril sa totiž na blížiace sa Maj-
strovstvá Európy, ktoré sa budú 
konať koncom marca v Litve. 
„Pripravujem sa pod vedením 
hlavného trénera Slovenskej re-
publiky Rodiona Kertantina. Te-
raz ma čakajú sústredenia pod-
ľa tréningového plánu, ktorý mi 
urobil tréner, a potom samotné 
turnaje. Najprv v Kyjeve, potom 
v Minsku a nakoniec Majstrov-
stvá Európy. V auguste ma ešte 
čakajú Majstrovstvá sveta,“ po-
vedal pre TV Ružinov Dávid Mu-
suľbes. Olympijský víťaz so Syd-
ney 2000, vtedy ešte v ruských 
farbách, po zmene občianstva 
vybojoval pre Slovensko cenný 
kov, bronz na minuloročných 
Olympijských hrách v Pekingu. 
Okrem týchto úspechov je se-
demnásobným majstrom Eu-

Wing Tchun snažíme mať takú 
tú pomyselnú vlastnú stredovú 
os, vždy smerom na súpera, bez 
ohľadu na to, či ide o obranu 
alebo útok. Vždy sa jednoducho 
usilujeme otočiť sa smerom na 
súpera.“
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k separácii odpadu, pretože  
len tak si zabezpečíme v bu- 
dúcnosti lepšie životné prostre-
die,“ zdôvodnil rozhodnutie 
podporiť družstvo SDM Domina 
generálny riaditeľ OLO a poslanec  
ružinovského parlamentu Valen-
tín Mikuš.

Až 277 hráčov

SDM Domino sa podľa pred-
sedu klubu Jozefa Kabinu po 
prvých rokoch hľadania vlast-
nej cesty vyvinulo na fungujúci  
mládežnícky futbalový klub  
rodinného typu, ktorý má v sú-
časnosti 277 hráčov v 11 samo-
statne fungujúcich skupinách  
a má bohatú výchovnú a voľno-
časovú činnosť. „Obrovský roz-
mach v posledných rokoch je pre 
nás znakom, že sme sa vydali 
správnym smerom. Naše aktivity 
sú svojou povahou veľmi efek-
tívnou ochranou detí a mládeže 
pred rôznymi typmi závislostí  
a napomáhajú rozvoj zdravé-
ho životného štýlu. Sú ideálnou 
kombináciou na integrálny roz-
voj mladého človeka. Systema-
tická fyzická aktivita v rodinnom 
a priateľskom prostredí spoje-
ná s cieľavedomou výchovou  
k hlbokým ľudským hodnotám 
a angažovaniu sa pre druhých 
prináša bohaté ovocie,“ uviedol 
Kabina.

Radovan PAVLÍK
Foto: autor

podporila finančne i peknými 
cenami spoločnosť Odvoz a likvi-
dácia odpadu, a. s. (OLO), ktorá  
družstvu jedenásťročných chlap-
cov z SDM Domina venovala  
aj sadu dresov, na ktorej žiari 
značka firmy. Nebolo to však 
zadarmo. Ak chceli chlapci nové 
dresy museli niekoľko týždňov 
zberať prázdne PET fľaše, ktoré 
od nich pracovníci OLO na výme-
nu za dresy prevzali. „Chceme 
od detského veku vychovávať  

PIATY ROČNÍK TURNAJA DON BOSCO CUP
Takmer 250 hráčov z 18 družstiev zo západného a stredného Slovenska v troch vekových kategóriách sa zúčastnilo 
na piatom ročníku halového futbalového turnaja Don Bosco cup, ktorý organizuje ružinovský futbalový klub so sídlom  
v Trnávke SDM Domino. Osem, desať a jedenásťroční chlapci bojovali o víťazstvo na turnaji dva dni.

V každej kategórii štartovalo 
šesť mužstiev, ktoré sa rozdelili 
po tri do dvoch skupín, v ktorých 
odohrali zápasy systémom každý 
s každým. Víťazi skupín postúpi-
li priamo do semifinále. Druhí a 
tretí zo skupín odohrali do kríža 
dva štvrťfinálové zápasy. Víťazi 
týchto zápasov postúpili do se-
mifinále.

Zaujímavé duely

Mnohé zápasy boli veľmi za-
ujímavé. O výsledku rozhodovali 
len malé chybičky. V nejednom 
zápolení posunuli do ďalších bo-
jov víťazov len penaltové rozstre-
ly. V kategórii jedenásťročných 
si víťazstvo z turnaja odniesli 
chlapci FC Ružinov, ktorí vo finá-
le zdolali AS Trenčín tesne 1:0. 
V súboji o 3. miesto bol lepším 
tímom Žolík Malacky, ktorý do 
finále nepostúpil len po nevyda-
rených penaltách. Medzi desať-
ročnými bolo najlepším družstvo  
FC Rohožník, pred Žolíkom Ma-
lacky a FC Ružinov. Medzi naj-
menšími osemročnými chlap-
cami si víťazstvo vybojovali 
chlapci z AS Trenčín, pred Brezo-
vou pod Bradlom, ktorá predtým 
na penalty porazila domáci tím  
SDM Domino.

Medzi chlapcov prišli na tur-
naj aj ich futbalové vzory Braňo 
Fodrek, ktorý bol jediným strel-
com gólu do siete slávneho Ju-
ventusu Turín v jesennom zápo-

lení Ligy majstrov s Artmediou 
Petržalka. Záujem vzbudil aj 
Juraj Piroska, ktorý je už v sú-
časnosti novým hráčom Sparty 
Praha. Turnaj podporil aj ružinov-
ský vicestarosta Dušan Pekár:  
„Som rád, keď sa mnohí dobro-
voľníci venujú deťom a mládeži 
a vychovávajú ju v duchu fair 
play. Lepšie je dnes investovať 
do výchovy mládeže, ako o nie-
koľko rokov do represie,“ pove-
dal zástupca starostu. Turnaj 
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Predstavitelia ružinovskej samosprávy odovzdali víťazom ceny.

Oslava prvého miesta tak, ako sa patrí. 
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Pre Bratislavskú teplárenskú, a. s., platia od 1. 1. 2009 tieto ceny:

Konverzný kurz: 1 € = 30,1260 Sk. Uvedené ceny sú bez DPH. 

Variabilná zložka sa uvádza v kilowatthodinách [kWh] a sú v nej zohľadnené 
najmä náklady na palivo. Fixná zložka v kilowattoch [kW] obsahuje náklady, ktoré 
zabezpečujú riadne fungovanie dodávateľa tepla a kvalitu poskytovaných služieb.

Ako si prepočítam nové jednotky na pôvodné?
Prevod pôvodne používanej jednotky GJ [gigajoul] na nové:
Pre variabilnú zložku: 1GJ = 277,7778 kWh alebo 1kWh = 0,0036 GJ
Pre fixnú zložku: 1 GJ tepla zodpovedá 0,05241 kW = 277,7778 kWh / 5300 h

Poznámka: hodnota *5300 je počet hodín (cca 221 dní) vykurovacieho obdobia 
stanovená výnosom ÚRSO č. 6/2008, ceny sú bez DPH. Aby ste si mohli porovnať 
ceny tepla v roku 2008 s novými cenami, uvádzame informatívnu tabuľka cien 
tepla spoločnosti BAT pre domácnosti s jednotkami tepla uvedenými v GJ:

Veríme, že všetky zmeny v tvorbe ceny tepla spoločne zvládneme a vyhneme sa 
v budúcnosti prípadným nedorozumeniam.
 Bratislavská teplárenská, a. s.
 váš dodávateľ tepla

Vážení odberatelia tepla,

od nového roku došlo k niekoľkým zmenám v oblasti stanovovania a uplatňovania 
cien tepla. Pokúsime sa zodpovedať na otázky, ktoré vás môžu v súvislosti s týmito 
zmenami zaujímať:

Ako sa od nového roka zmení cena tepla pre domácnosti?
Cena tepla spoločnosti BAT pre domácnosti oproti priemerným cenám tepla 
z konca roka 2008 klesla o 5 %.

Aké ceny tepla sú schválené na tento rok?
Cenu tepla na rok 2009 pre spoločnosť BAT stanovil Úrad pre reguláciu sieťových 
odvetví. Je naďalej tvorená fixnou a variabilnou zložkou. Cena je spoločná, t.j. 
rovnaká vo všetkých mestských častiach, v ktorých spoločnosť BAT dodáva 
teplo. Rozdielna je výška variabilnej zložky pre domácnosti a pre ostatných 
odberateľov. 
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priemerná cena tepla
na konci roka 2008

jednotná cena tepla
platná od 01. 01. 2009

CENY TEPLA

DOMÁCNOSTI
0,04221 €
1,2717 Sk

OSTATNÍ
ODBERATELIA

0,05605 €
1,6886 Sk

DOMÁCNOST
 A OSTATNÍ ODBERATELIA

146,8572 €
4 424,22 Sk

VARIABILNÁ ZLOŽKA
(cena za kWh)

FIXNÁ ZLOŽKA
(cena za kWh)

Variabilná zložka Fixná zložka Cena spolu

€/GJ 11,7250 7,6967 19,42

SK/GJ 353,23 231,87 585,05

Kontakt: Bajkalská ul. 21/A, 812 22 Bratislava, Tel.: 02/57 372 111, Fax: 02/57 372 375, batas@batas.sk, www.batas.sk

BAT inz Ruzinovske echo.indd   1 2/21/09   10:09:17 AM



Toyota team s cenovým náskokom
Vyberte si z modelov 2008

V rámci edície Toyota Team môžete teraz dosiahnuť naozaj mimoriadne úspory. 
Vyberte si z bohatej ponuky našich modelov na www.team.toyota.sk alebo nás navštívte v AWF Slovakia.

Auris 1,6 Dual VVT-i Terra Cool, 5 dv., kombinovaná spotreba 7,1 l/100 km, emisie CO2 166 g/km. Corolla Verso 1,6 VVT-i 08 Edition, kombinovaná spotreba 7,5 l/100 km, emisie CO2 178 g/km.
Toyota Avensis LB 2,2 D-4D 150 Exclusive Navi, kombinovaná spotreba 5,9 l/100 km, emisie CO2 156 g/km. Ponuka je limitovaná. Zobrazené vozidlá majú prvky príplatkovej výbavy.
Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

AURIS za 12 965 €
1,6 l Dual VVT-i Terra Cool 390 583,59 Sk Zvýhodnenie 2 795 €

AVENSIS za 23 572 €
2,2 l D-4D 150, LB Exclusive Navi 710 130,07 Sk Zvýhodnenie 5 628 €

VERSO za 19 135 €
1,6 l VVT-i 08 Edition 576 461,01 Sk Zvýhodnenie 4 425 €

COROLLA

www.awf.sk

A
vi

o
n

P
rís

ta
vn

ý 
m

os
t

O
bc

hv
at

 B
AAWF Slovakia, s. r. o.

autorizovaný predajca a servis značky Toyota

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