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Dvestotisícový sponzorský dar pre nemocnicu
RUŽINOV – Poslanci na zasadnutí miestneho zastupiteľstva v novem-

bri schválili finančnú dotáciu pre Fakultnú nemocnicu s poliklinikou Bratisla-
va (FNsP) v Ružinove vo výške 200-tisíc korún. „Fakultná nemocnica požiadala  
o finančný sponzorský dar, ktorý použije na obnovu mobiliáru a interiéru ambulancií
pre oddelenia, ktoré to potrebujú,“ predložil návrh poslanec V. Ďuračka (OK). Ná-
sledne poslanec D. Hruška (Strana zelených) vyzval predstaviteľov nemocnice, 
aby rovnako pozitívne pristupovali k vyriešeniu vlastníckeho sporu týkajúceho sa 
pozemkov pod tréningovou halou hokejovej arény V. Dzurillu. Jeho kolega I. Bo-
háč (SMER-SD) ho upozornil: „Dotácia sa neudeľuje kvôli súdnym sporom ohľadne 
problematických pozemkov, ale pre občanov.“ Poslanci na záver požiadali predkla-
dateľa, aby sa na kúpenom nábytku objavila informačná tabuľka, že sponzorom 
bola mestská časť Ružinov.                     (ms)
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Na vianoč-
nom venci za-
horela ďalšia 
adventná svieca. 
Teplo a jas jej pla-
meňa ohlasujú 
Vianoce. Najväč-
šie sviatky v ro-
ku, ktoré si pripomínajú narodenie bo-
žieho syna – Ježiša Krista. Je to oslava 
pokoja, lásky, rodiny, spolupatričnosti. 
Počas Vianoc by ľudia mali zabudnúť 
na dennodenné trápenia a spory. Via-
noce sú oddychom pre znavenú ľudskú 
dušu. Sú to sviatky sviatkov. Vianoce sú  
o pochopení, nie o súťažení v nákupoch 
drahých darov. Mnohokrát dokázalo 
viac pohladiť slovo ako čaša plná zlata. 
Sú aj časom na zamyslenie. Sebarefle-
xia je potrebná.

Aj miestny úrad v Ružinove začal 
bilancovať, čo všetko v roku 2008 vy-
konal. Tréningová hala zimného šta-
dióna V. Dzurillu je takmer dostavaná. 
Revitalizovali sa vnútroblokové zelené 
plochy, rekonštruovala komuniká-
cia na Farebnej ulici a opravili mnohé 
štvorcové metre chodníkov. V sociálnej 
politike sa podpora zameriavala pre-
dovšetkým na ružinovské deti a senio-
rov. V spolupráci s kultúrnou organizá-
ciou Cultus sa podarilo zorganizovať 
vydarené podujatia ako koncert Lucie 
Bílej, ružinovské hody, zabíjačkové 
slávnosti a uvítanie svätého Mikuláša. 
Ružinovský športový klub zase pomá-
hal pri konaní športových podujatí ako 
Ružinovská cykločasovka, Európsky 
pohár silných mužov alebo Na vlnách 
fantázie. 

A vízie? Predstava starostu Slavo-
míra Drozda vystavať v Ružinove krytú 
plaváreň s 50 metrovým bazénom eu-
rópskeho štandardu a multifunkčnou 
športovou halou, sa stáva čoraz reál-
nejšou. Stáť by mohla práve vedľa aré-
ny V. Dzurillu. Miestne zastupiteľstvo už 
schválilo, aby ju v prípade záujmu od-
kúpil magistrát Bratislavy. Potom, ako 
sa urovná spor o pozemky pod arénou, 
susedné by mohla získať práve mestská 
časť Ružinov za účelom vybudovania 
plavárne. V spojení so Štrkoveckým 
jazerom a fakultnou nemocnicou by 
vzniklo športovo-relaxačné centrum 
nadmestského charakteru. Niekomu sa 
to mohlo zdať ako sen. Ten však získa-
va reálne obrysy. Bol by to ten najkrajší 
darček pre Ružinov a nemusel by byť 
ani pod vianočným stromčekom. 

Maroš SMOLEC

OBSAHNA OKRAJ
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Storočná Ružinovčanka
PRIEVOZ – Pani Alžbeta Schűgerová 

z Rezedovej ulice v Ružinove oslávila 18. 
novembra 2008 svojich neuveriteľných 
sto rokov. Táto čulá babička však mo-
mentálne trávi čas v liečebni sv. Fran-
tiška v Prievoze a má trochu problémy 
s chôdzou kvôli úrazu v auguste tohto 
roka. Ako prezradila starostovi Ružino-
va Slavomírovi Drozdovi, už teraz sa teší 
na Vianoce, ktoré strávi v kruhu svojich 
najbližších. Na svoj vek vyzerá neuveri-
teľne. Je vitálna, bez problémov komunikuje, píše a pred úrazom dokonca sama 
chodievala nakupovať. Starosta priniesol babičke kyticu kvetov. Neuveriteľné, ale 
témou ich stretnutia bola aj regulácia Ružinova! Pripájame sa k starostovi a tejto 
milej Ružinovčanke želáme všetko najlepšie.        Redakcia Ružinovské ECHO

Predbežné užívanie a skúšky zimného štadióna
TRÁVNIKY – Tréningová hokejová hala zimného štadióna V. Dzurillu úspešne 

absolvovala prvé kolaudačné konania. V polovici novembra uviedli do predbež-
ného užívania elektrickú i plynovú prípojku štadióna. Teraz nasledujú ich skúšky. 
Týmto krokom sa začal proces kolaudácie celého objektu štadióna. Existuje mož-
nosť, že do predčasného užívania sa uvedie aj samotná hokejová aréna, a to až 
do nadobudnutia právoplatného kolaudačného rozhodnutia. Tomu musí pred-
chádzať dohoda medzi magistrátom hlavného mesta a Fakultnou nemocnicou  
v Bratislave týkajúca sa pozemkov pod halou, ktorá už je takmer na stole. Sporné 
strany majú problém doriešiť do februára, keď bude pokračovať súdne pojedná-
vanie.  Medzitým ružinovskí poslanci súhlasili, že celý komplex arény V. Dzurillu 
môže získať magistrát, ak prejaví záujem.     Viac informácií na stranách 4 a 22.

(red)

Vianočné a novoročné prianie
Radostné a veselé Vianoce, veľa zdravia, šťastia, lásky a Božieho po-

žehnania a v novom roku 2009 mnoho pracovných úspechov a plynulý 
prechod na novú slovenskú menu Euro, želajú všetkým Ružinovčanom sta-
rosta Ing. Slavomír Drozd, poslanci miestneho zastupiteľstva a pracovníci 
Miestneho úradu Bratislava-Ružinov.

Stránkové hodiny úradu počas sviatkov
Počas Vianočných sviatkov v dňoch 22.12.2008 – 31.12.2008 bude vy-

bavovanie úradných stránok na MÚ Bratislava-Ružinov (MÚ) obmedzené.
V dňoch 29.12.2008 – 31.12.2008 bude na MÚ zatvorené Centrum pr-

vého kontaktu.  Fungovať budú úradný informátor, matrika, ohlasovňa a po-
kladňa. V dňoch 12.12.2008 a 2.1.2009 bude celý MÚ zatvorený z technic-
kých príčin . 

Dňa 31.12.2008 bude pokladňa zatvorená. 
V dňoch pracovného voľna bude úrad zatvorený. 
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Stará hala zimného štadióna  
V. Dzurillu je majetkom mesta. Mestská 
časť ju získala do svojej správy v ro-
ku 2003. Kvôli konaniu majstrovstiev 
sveta v hokeji v roku 2011 v Bratisla-
ve sa bude kompletne rekonštruovať 
zimný štadión O. Nepelu (domovský 
stánok HC Slovan Bratislava). Hoke-
jový klub Slovan prejavil záujem hrať 
extraligu v Ružinove. „Mesto aj tak po-
žiada o vrátanie starej haly zimného 
štadióna. MČ Ružinov vyčísli prostried-
ky, ktoré doň vložila, a tie nám magis-
trát vráti. Nie je vhodné, aby dva zimné 
štadióny, vzájomne prepojené, mali 
dvoch rôznych pánov. Preto sme trénin-
govú halu ponúkli mestu na odpredaj,“ 
vysvetlil predkladateľ V. Mikuš (OK). 
Podmienkou je, aby v prípade súdne-
ho respektíve mimosúdneho vyrov-

nania pozemkov pod stavbou celej 
arény V. Dzurillu a vedľa nej magistrát 
zveril Ružinovu do správy vedľajšie 
pozemky na vybudovanie športovo-

-spoločenského centra s krytou pla-
várňou. V tomto duchu aj urbanistic-
ká štúdia Štrkovecké jazero navrhuje 
zmenu funkcie spomínaných pozem-
kov na športovú.

Starosta Ružinova Slavomír 
Drozd sa v tejto súvislosti vyjadril: 
„Som spokojný. Poslanci si osvojili mo-
ju víziu vybudovať pri Štrkoveckom 
jazere športové centrum celomestské-

ho i nadmestského charakteru. Vedľa 
zimného štadióna by sme chceli po-
staviť krytú plaváreň s 50 metrovým 
bazénom spolu s multifunkčnou špor-
tovou halou na loptové halové hry. Vý-
stavbu plavárne už presadzujem dva 
roky. Diskutoval som o nej aj s primá-
torom Bratislavy. Podporil ma. Teraz je 
šanca, tento cieľ dosiahnuť.“ Suma, za 
ktorú by mal magistrát odkúpiť novú 
tréningovú halu zimného štadióna, 
bude zhruba vo výške finančných
prostriedkov vložených do nej počas 
výstavby. Týmto krokom by sa obe 
haly Dzurillovej arény stali majetkom 
mesta, v správe športovej organizá-
cie STARZ. „Štadión nám z Ružinova 
nik neodnesie. Požiadame magistrát  
o možnosť vyčlenenia niekoľkých ho-
dín na korčuľovanie pre ružinovské 
deti a verejnosť, ďalej na hokej, kraso-
korčuľovanie i curling. Navyše pritom 
postavíme plaváreň. Takéto riešenie je 
pre Ružinov výhodné,“ dodal starosta.

Viac informácií na str. 16 a 17.
                    (mrs)

ˇ

Vyrastie pri Štrkoveckom jazere plaváreň? 
ŠTRKOVEC – Poslanci Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Ružinov 
podporili na svojom novembrovom zasadnutí uznesenie, v ktorom schva-
ľujú vrátenie zimného štadióna V. Dzurillu magistrátu Bratislavy. Podpori-
li aj zámer starostu vybudovať vedľa haly športové centrum s bazénom. 

Debata poslancov smerovala  
k tomu, aby sa potrebné rekonštruk-
cie realizovali systematicky a nie 
čiastkovo. „Vzhľadom na stav budov 
a objektov našich školských zariade-
ní je nutné, aby sme do rozpočtu na 
rok 2009 zakomponovali sumu v nie-
koľkých desiatkach miliónov korún. 
Je treba riešiť rekonštrukcie syste-

maticky,“ uviedol starosta Ružinova  
S. Drozd. Jeho slová potvrdil J. Ada-
mát z Referátu prevádzky, údržby 
škôl a školských zariadení a stravo-
vania: „Sumy 450 000 tisíc korún nič 
neriešia. Okná by sa mali vymieňať 
všetky v rámci jednej opravy. Na to 
je potrebné niekoľko miliónov korún. 
Podľa poslednej analýzy je potreb-

né do všetkých školských zariadení  
v Ružinove investovať takmer 400 
miliónov korún.“ Starosta zareago-
val, že v rozpočte na budúci rok by 
si predstavoval aspoň pätinu z tej-
to sumy. „Dohodli sme sa, že v rámci 
jedného roka by sme mali kompletne 
zrekonštruovať jednu školu a jednu 
materskú školu,“ doplnil zástupca 
starostu D. Pekár (KDH). Na záver 
J. Adamát doplnil, že v súčasnosti 
sa realizuje na ZŠ Ostredková re-
konštrukcia telocvične za 1,7 milió-
na korún. Upozornil na riziko, že 
„časovaná bomba“ sa nachádza  
v inžinierskych sieťach, ktoré sú 
napojené na školské objekty: „Ne-

vyhovujúce sú kanalizácie, kúrenie, 
rozvody.“ Systematické rekonštruk-
cie podporil aj poslanec I. Boháč 
(SMER-SD): „Je zrejmé, že výmena 
všetkých okien na budove šetrí aj 40 
percent nákladov na energie. Je to 
návratnosť, ktorá sa oplatí.“ Poslanci 
napokon schválili návrh M. Hráde-
ka (OK), aby miestny úrad predložil 
kompletnú analýzu o výdavkoch 
potrebných na rekonštrukcie škol-
ských objektov. Na základe analýzy 
ďalej navrhnú postup, akým kľú-
čom sa budú realizovať.

Viac informácií na strane 20.
(mrs)

Rekonštrukcie by mali byť systematické
RUŽINOV – Nutnosť rekonštrukcie a opráv školských zariadení  
v pôsobnosti MČ Ružinov bola témou  ružinovského zastupiteľstva. 
Diskusiu rozpútal návrh poslankyne D. Hevierovej (SDKÚ-DS), ktorá 
požiadala o jednorazovú finančnú dotáciu pre základnú školu (ZŠ)
Ostredková a materskú školu (MŠ) Prešovská po 450 000 korún na 
výmenu okien.

Urbanistická štúdia obsahuje 
mnohé zmeny k súčasne platnému 
územnému plánu Bratislavy. Ide  
o rozšírenie športových areálov  
a verejnej zelene. Navrhuje defino-
vať parcely futbalového ihriska na 
Drieňovej ulici, pozemky vedľa aré-
ny V. Dzurillu, parkovisko pri Štrko-
veckom jazere vedľa reštaurácie La-
buť a parkovisko vedľa jazera Rohlík 
na športovú funkciu. Rovnako tiež 
navrhuje rozšírenie zelených plôch 
na Štrkovci (ulice Haburská, Moldav-

ská, Komárnická) a pri Rohlíku. Po-
slanec V. Mikuš (OK) upozornil, aby 
štúdia charakterizovala všetky po-
zemky ako stabilizované – najmä na 
parkovisku pri sídle VÚC a pri rešta-
urácii Labuť. Predkladateľ, architekt 
A. Papp z miestneho úradu si jeho 
návrhy osvojil. Poslanci tento „zele-
ný“ variant podporili. Po schválení 
v Ružinove sa ním začnú zaoberať 
mestskí poslanci, ktorí majú kompe-
tenciu zmeniť platný územný plán 
hlavného mesta.                              (ik)

Pripomienky občanov zakomponovali
RUŽINOV – Ružinovskí poslanci schválili v novembri 2008 informá-
ciu o zapracovaní pripomienok občanov k urbanistickej štúdii Štr-
kovecké jazero. Podnety sa vyhodnotili. Úrad má povinnosť pripra-
viť čistopis urbanistickej štúdie. Ten predloží verejnosti v januári 
2009 na verejnom zhromaždení, ďalej stavebnej komisii a napokon 
na schválenie ružinovskému zastupiteľstvu vo februári 2009.  V ko-
nečnej fáze ho budú musieť prijať aj poslanci Mestského zastupiteľ-
stva v Bratislave.

Štúdia ochráni Štrkovecké jazero pred výstavbou.
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„Investor nedodal stavebnému 
úradu záväzné stanovisko magistrátu, 
ktoré sme požadovali, Preto sa konanie 
zastavilo,“ vysvetlila pre Televíziu Ru-
žinov M. Šinkovičová zo stavebného 
úradu. Zástupca investora M. Welter 
uviedol, že toto stanovisko nedodali, 
pretože to zákon v rámci konania zme-
ny stavby pred dokončením nevyža-
duje. Podľa M. Šinkovičovej stavebný 
úrad túto dokumentáciu požadoval 
oprávnene, lebo to stavebný zákon 
umožňuje. V prvom kole bolo kona-
nie prerušené na 60 dní a investor mal 
počas tejto lehoty požadované vyjad-
renia predložiť. Keďže to nesplnil, ko-
nanie zastavili. 

Predstavitelia spoločnosti Cen-
taurea neskrývali sklamanie. V stav-
be pokračujú podľa právoplatného 
stavebného povolenia, ktoré povolilo 
výstavbu polyfunkčného centra so 17-
-poschodovou vežou. M. Welter v tejto 
súvislosti uviedol: „V dôsledku rôznych 
informačných šumov a nepresností, kto-
ré odznievali v médiách v posledných 

týždňoch, sa spoločnosť Centaurea, a.s. 
rozhodla uviesť fakty na pravú mieru 
a budúcim kupujúcim, ktorí prejavili 

spoločnosti dôveru podpisom Zmluvy  
o budúcej kúpnej zmluve, objasniť všet-
ky skutočnosti, týkajúce sa projektu RE-
TRO, ktoré médiá svojimi neodborne po-
dávanými informáciami skresľujú, a tak 
vo verejnosti vzbudzujú neoprávnené 
obavy. Tieto nepresné a mnohokrát úče-
lovo senzáciechtivé informácie chceme 
uviesť na pravú mieru. V prvom rade, nie 
je pravda, že stavba je pozastavená, a že 
investor stavia čiernu „stavbu“. Stavbu 

staviame plne v súlade s právoplatným 
územným rozhodnutím a stavebným 
povolením č. Č. j. SÚ-18375-7/2007/Šin-
32, zo dňa 5.12.2007, ktoré nadobudlo 
právoplatnosť 14.1.2008.“ V súvislosti  
s možným navŕšením pôvodne schvá-
lených 17 poschodí ponúkol investor 
starostovi Ružinova S. Drozdovi, vyvo-
lanú investíciu do kompletnej revita-
lizácie susediaceho parku na Ruman-
čekovej ulici a rekonštrukcie všetkých 
športových plôch v ňom. Investovaná 
suma sa pohybovala na úrovni 20 mi-
liónov korún. Vzhľadom na zastavenie 
konania, je táto investícia pre Ružinov 
ohrozená. „Sľubovaný bonus v podobe 
novej oddychovej zóny – parčíka s det-
skými ihriskami a športovou dráhou, 
ako aj celkový rozsah revitalizácie ze-
lene v okolí objektu, budú predmetom 
ďalších rokovaní s mestskou časťou,“ vy-
svetlil ďalej M. Welter.     

Mestská časť naposledy vyzvala 
investora, aby vytvoril nových 47 par-
kovacích miest pri objekte. Túto povin-
nosť si splní a následne predloží pro-
jekt na stavebné konanie. „Všetky tieto 
aktivity, napriek ich finančnej, adminis-
tratívnej a technickej náročnosti, vyko-
návame plne v duchu nášho pôvodné-
ho zámeru – vytvoriť nové, moderné 
ružinovské centrum,“ dodal na záver 
zástupca investora.                          (red)

Vizualizácia: Centaurea, a.s.

Retro nateraz zastavili
TRÁVNIKY – Stavebný úrad v Ružinove zastavil konanie o zmene stavby 
pred dokončením súvisiace s navŕšením polyfunkčného komplexu Re-
tro. Investorská spoločnosť Centaurea, a.s. požadovala zvýšenie jednej 
veže centra zo 17 na 31 poschodí. Táto žiadosť vyvolala nevôľu obyvate-
ľov okolia bývalého Jadranu. 

Súkromná bezpečnostná služba už 
stráži areál Radosť na Štrkoveckom ja-
zere, ako aj detské ihirsko na Martinče-
kovej ulici. Odvtedy tu vandali prestali 
páchať priestupky. Ružinovský starosta 
sa rozhodol vrátiť k zámeru najatia tzv. 
inšpektorov čistoty. Títo doborvoľníci-
-seniori by presne podľa pokynov do-
hliadali na čistotu v inkriminovaných 

oblastiach. Miestny úrad zaznamenal 
i prvých záujemcov. Ako vysvetlila  
L. Richterová z referátu životného 
prostredia, tento projekt už v Ružino-
ve fungoval: „V roku 2003 na miestnom 
zastupiteľstve Ružinova schválili v rámci 
Koncepcie verejného poriadku Systém 
účinnej kontroly verejného poriadku, 
ktorý bol zabezpečovaný do roku 2005. 

Zmenou legislatívy bol tento systém po-
zastavený. Nazývali sme ich asistentmi 
verejného poriadku.“ Túto účinnú kontro-
lu realizovalo šesť pracovníkov formou 
dohody o vykonaní práce. Kontrolovali 
aktuálny stav verejného priestranstva 
v lokalitách: Trnávka, Ostredky, Pošeň, 
Prievoz, Trávniky, Štrkovec, Starý Ru-
žinov, Nivy.  Zameriavali sa hlavne na 
čistotu stanovišťa nádob na odpad, 
uloženie objemného odpadu v okolí 
kontajnerov, umiestnenie kontajnerov  
a ich technický stav, na sledovanie sta-
vu parkových lavičiek, košov, zelene, 
osvetlenia, chýbajúcich kanalizačných 
vpustí, detských ihrísk a pieskovísk, ha-
varijných stavov a čistoty komunikácii, 

odstavených nepojazdných motoro-
vých vozidiel ako aj na kontrolu zaujatí 
verejného priestrnastva. Zistené nedo-
statky operatívne nahlásili. Skúsenosti 
sú pozitívne. „Stálym tlakom asistentov 
verejného poriadku na správcov bytových 
domov a zástupcov vlastníkov na dočisťo-
vanie v okolí nádob na odpad sa dosiahlo 
podstatné zlepšenie čistoty a poriadku na 
stanovištiach kontajnerov. Mnoho správ-
cov postupne začína dočisťovať stanoviš-
tia podľa potreby vo väčších či menších 
intervaloch, a uvedomovať si spoluzod-
povednosť za ich hygienický a estetický 
stav,“ dodala L. Richterová. 

(red)

Asistenti verejného poriadku
RUŽINOV – Mnohé verejné zelené plochy, detské ihirská sú terčom van-
dalov, ktorí ich ničia alebo znečisťujú. Týchto miest je v Ružinove toľko, 
že mestská polícia nemá možnosti ustrážiť každé. Preto sa samospráva 
rozhodla osloviť bezpečnostné agentúry i dobrovoľníkov, aby strážili 
naše okolie. 

Investor žiadal povolenie na 31 poschodí.

INZERCIA
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Prvoradým cieľom Centra po-
moci je zlepšiť kvalitu života tých, 
ktorých zákerná choroba postihla, 
pomôcť im vyrovnať sa s chorobou  
a vrátiť ich späť do života. V tomto 
zariadení nájdu informácie, psycho-
logickú a emocionálnu podporu, 
praktické rady, relaxáciu a rehabili-
táciu zlepšujúce psychický i fyzický 
stav, zmiernenie a odstránenie neis-
toty, úzkosti a depresie. 

Informácie pomáhajú
Je to prvá inštitúcia svojho druhu 

na Slovensku a v regióne východnej 
Európy, ktorá bude ukážkou progra-
mu integratívnej onkológie. Ide  
o komplexný prístup k pacientovi  

s rakovinou, ktorý je liečený lekármi, 
odborníkmi v onkológii klasickými  
a vedecky overenými metódami 
podľa najnovších poznatkov výsku-
mu, a ktorý potrebuje aj inú pomoc 
pri riešení mnohých problémov  
súvisiacich s chorobou. Správne in-
formácie, vysvetlenie diagnózy, lieč-
by a iných nejasností, uľahčuje po-
stihnutým zbaviť sa pocitu strachu 
a neistoty a pomáha vyrovnať sa  
s chorobou. Tento druh informácií 
je prístupný vo všetkých formách – 
tlačových i elektronických. Odborné 
poradenstvo sa netýka iba pacien-
tov a tých, ktorí sa o nich starajú, ale 
aj verejnosti, ktorá chce mať spoľah-
livé informácie o rôznych aspektoch 

rakoviny. Poradenstvo iného druhu 
ako lekárske je určené pre pacien-
tov, ktorí majú problémy, ale nema-
jú prístup k informáciám, nevedia, 
na čo majú nárok, napr. finančná
podpora alebo iná podpora zo záko-
na, nevedia si poradiť s psychickým 
bremenom choroby.

Rehabilitácia a relax
Vedecky podložené a overené 

techniky napomáhajú k zmierneniu a 
odstráneniu pocitov stresu, depresie 
a s nimi súvisiacich ťažkostí, ako je ne-
spavosť, nechutenstvo, nezáujem o ži-
vot. Viaceré spôsoby relaxačných tech-
ník - skupinové relaxačné cvičenia, 
arteterapia, muzikoterapia a individu-

álne prístupy vo forme relaxačných 
masáží, aromaterapie sú vedené špe-
cializovanými odborníkmi. Emocio- 
nálna a psychologická podpora sa 
poskytuje individuálne v dohovore-
nom čase s odborníkom alebo v sku-
pinách,  v ktorých by sa venovala po-
zornosť problémom, ktoré pacientov 
a ich rodiny najviac zaťažujú. Zvolená 
téma s krátkym výkladom odborníka 
je doplnená otázkami a odpoveďami. 

„Samofinancovanie“
Liga proti rakovine nedostáva 

od štátu žiadnu priamu finančnú po-
moc a celý jej program je financova-
ný z príjmov získaných od verejnosti. 
Centrum pomoci sa vybudovalo po-
mocou 2% daní z príjmu od fyzických 
a právnických osôb a z finančných
darov z rôznych inštitúcií a jednot-
livcov. Očakávame, že podobne ako 
to je v iných civilizovaných krajinách 
sveta, kde sa takáto služba a pomoc 
už dávnejšie poskytuje, nájde tento 
nový prístup k riešeniu bremena ra-
koviny  porozumenie a podporu.  

(red)
Foto: archív

LIGA PROTI RAKOVINE
Centrum zlepšuje kvalitu života pacientov
Liga proti rakovine otvorila 20. októbra 2008 pre onkologických pacientov a širokú verej-
nosť brány Centra pomoci LPR.  Centrum pomoci je miestom, kde chcú organizátori po-
máhať riešiť problémy súvisiace s rakovinou. Nie je určené iba pre pacientov, ich rodiny, 
známych a priateľov, ale aj pre verejnosť. Poskytované služby sú bezplatné.

Developerské skupiny sa za-
merali na lokalitu Mlynské Nivy-
-západ. Kvôli prípravám a realizá-
cii viacerých stavebných aktivít, 
vznikla urbanistická štúdia tejto 
časti Ružinova. Ohraničená je uli-
cami Prievozská zo severu, Bajkal-
ská z východu, Prístavná z južnej 
strany a Plynárenská zo západu. 
Navrhuje spôsob riešenia zástav-
by i cestných komunikácií a záro-
veň má byť podkladom pre zmeny  
a doplnky územného plánu Bra-
tislavy. „Niektoré pozemky medzi 
ulicou Mlynské Nivy a Prístavná sú 
v územnom pláne definované ako
stabilizované územie, čo neumož-
ňuje realizovať tu zástavbu do takej 
miery, ako majú v pláne investori. Ich 
snahou je premeniť územie na roz-
vojové,“ povedal Ing. arch. Andrej 
Papp, vedúci referátu územného  
a regionálneho rozvoja miestneho 
úradu v Ružinove. 

Prichádzajú byty
Severná časť územia pozdĺž 

Prievozskej je už relatívne stabi-
lizovaná. Nachádzajú sa tu biz-
nis centrá, viacero samostatných 

kancelárskych budov, areál vý-
stavníctva. Výraznejšia premena  
v blízkej dobe čaká nárožie Prie-
vozskej a Bajkalskej ulice, kde 
dôjde k zbúraniu jestvujúcich ob-
jektov a výstavbe nového biznis 
centra. Plynárenská ulica sa v uply-
nulých rokoch vyprofilovala ako

ulica, kam ľudia putujú za prácou.  
V súčasnosti je tu už rozostavaný lu-
xusný polyfunkčný komplex 3nity.  
V troch vežiach tohto komplexu 
budú byty, pod nimi obchody, kan-
celárske priestory a welness zóna 
s bazénom. Obytný charakter dá 
lokalite aj súbor Jarabiny, ktorý už 

tiež budujú na ulici Mlynské Ni-
vy medzi Delta Business Centrom  
a areálom centrály firmy Strabag-
-Zipp. Funkcia bývania by sa mala 
ešte usídliť na pozemkoch vedľa 
Baumaxu, oproti postavenej cen-
trále Strabagu. V súčasnosti sa tu 
nachádza nesúrodá zástavba vý-
robných a skladových objektov, 
pozemky sú rozdelené medzi via-
cerých vlastníkov. Urbanistická štú-
dia predpokladá, že by mohlo viesť 
k dohodám majiteľov a sceľovaniu 
parciel. 

Park namiesto garáží
V území sa navrhuje aj vybudo-

vanie verejného parku. Nachádzať by 
sa mal na pozemkoch s garážami pri 
Prístavnej ulici. V územnom pláne je 
definovaný ako stabilizované územie
s funkciou ochrannej a izolačnej ze-
lene. „Pozemky pod garážami sú vo 
vlastníctve magistrátu,“ uviedol Andrej 
Papp. Súčasné dopravné riešenie v lo-
kalite je pre výstavbu, ktorá sa tu chys-
tá, nedostatočné. Chýbajú menšie ko-
munikácie. Celú lokalitu je potrebné 
popretkávať cestami. Štúdia uvažuje  
o vybudovaní podjazdu pod Bajkal-
skou ulicou, ktorý by spájal obe strany 
ulice Mlynské Nivy a umožnil by prí-
jazd do územia z Prístavného mosta. 
Celkom by sa mali zmeniť aj podmien-
ky parkovania. Urbanizácia ich v úze-
mí predpokladá viac ako 15-tisíc.

Miroslava ŠTROSOVÁ
Foto: autorka

URBANIZÁCIA MLYNSKÝCH NÍV 
Bude v blízkej budúcnosti na Prístavnej ulici verejný park?
V Ružinove je stále pomerne dosť pozemkov, ktorých súčasná podoba sa dlho nezachová. 
Rozvoj čaká okolie letiska M. R. Štefánika, v dohľadnom čase by sa mala začať prestavba 
autobusovej stanice Mlynské Nivy. Výrazná zmena neobíde územie okolo areálu Gumon.

Na mieste garáží bude možno v budúcnosti park.
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Vianoce klopú na dvere. Je to 
čas, kedy by ľudia mali hľadať 
k sebe cesty. Blíži sa nový rok 
2009. V tejto súvislosti sme 
oslovili poslancov Miestneho 
zastupiteľstva s otázkami: 
1. Čo pre Vás znamenajú Viano-
ce a ako prežívate tieto sviat-
ky? 
2. Čo by ste zaželali Ružinovu 
a Ružinovčanom do nového ro-
ka?

Viktória Jančošeková, 
(SDKÚ-DS)

1. Vianoce sú pre mňa 
najkrajšími sviatkami ro-
ka, pre ich posolstvo, čaro 
a pokoj. Trávim ich s naj-
bližšou rodinou a keďže 

pochádzam z východného Slovenska, 
veľa zvykov a obyčajov som si priniesla 
sem do Bratislavy. K Vianociam neod-
mysliteľne patri sneh a tak po sviatoč-
ných dňoch odchádzame lyžovať sa 
na hory, tento rok to bude Liptov, kde 
s priateľmi privítame Nový rok. Úprim-
ne, do Vianoc už rátam každý deň!

2. Do Nového roku všetkým Ru-
žinovčanom chcem zaželať dobré 
zdravie, radosť a pokoj v rodinách, 
aby sme si všetci navzájom venova-
li viac pozornosti. Ružinovu želám, 
aby sa mu darilo byť pekným a dôs-
tojným domovom nielen na bývanie, 
ale aj na bohatý spoločenský život 
spojený s kvalitnými službami, ktoré 
si občania zaslúžia. Tak, aby sme sa 
tu cítili dobre nielen my, ale aj tí, ktorí 
do našej mestskej časti zavítajú.

Vladimír Morgoš, 
(Občianske kluby)

1. Pokoj a poho-
da. Tak by som mohol 
stručne charakterizovať 
Vianoce. Asi ako každý, 
najradšej ich prežívam 

v kruhu svojej rodiny, v pokojnej  
a príjemnej atmosfére, akú dokážu 
vyčarovať iba tieto sviatky. Samo-
zrejme sa nevyhnem predvianočné-
mu stresu, ale to asi patrí k pravým 
Vianociam.

2. Najväčšie prianie pre Ruži-
novčanov je, samozrejme, zdravie  
a rodinná pohoda počas celého ro-
ka. Taktiež veľa úspechov, optimiz-
mu, lásky a aby bol pre nich prichá-
dzajúci rok 2009 úspešnejší a lepší 
ako tento odchádzajúci. A Ružino-
vu prajem, aby sa výstavba nových 
budov obmedzila na čo najmenší 
počet. 

Lucia Virsíková, 
(KDH)

1. Vianoce sú pre mňa 
obdobím slávnostných 
príprav a ešte slávnost-
nejších osláv Ježiškových 
narodenín, ktoré sú úžas-

né a každý rok jedinečné pre malých 
aj veľkých – stačí sa na chvíľu zastaviť 
a započúvať do svojho srdca. Taktiež 
sú pre mňa časom, keď je síce vonku 
chlad, ale napriek tomu vieme v sebe 
nosiť pokoj a teplo rodiny a domova 
a hlavne spomínať na tých, ktorí to 
takto prežívať nevedia, či nemôžu. 

2. Ružinovčanom, a teda aj sebe, 
do nového roka prajem, aby sme sa  
v spoločnom ružinovskom domove 
cítili ako doma a aby sme navzájom 
úprimne dokázali prijímať a ďalej odo-
vzdávať úctu a porozumenie.

Darina Franková, 
(ĽS – HZDS)

1. Vianoce sú pre 
mňa najkrajším sviat-
kom v roku, pretože sú 
to sviatky pokoja, rodin-
nej pohody, priateľstva. 

Neviem si ich predstaviť inak, ako 
stráviť ich v rodinnom kruhu s moji-
mi najbližšími. 

2. Ružinovčanom by som zaže-
lala, aby mali opäť krásne sídlisko, 
ako bolo voľakedy, plné zelene. Aby 
mali sociálnu istotu, pokoj a poho-
du v rodine, veľa šťastia vo všetkých 
veciach, do ktorých sa pustia  
a hlavne to najdôležitejšie – veľa, 
veľa zdravia. A Ružinovu prajem aby 
v ňom stále vládla súhra všetkých 
občanov a hlavne všadeprítomnú 
spokojnosť. 

Patrik Guldan, (nezávislý)
1. Advent, sviatky 

Narodenia Pána a Svä-
tej rodiny sú pre mňa  
a moju manželku príleži-
tosťou ako sa vytešovať, 

mať v srdci radosť. Sú tiež príležitos-
ťou na spytovanie svedomia, na to, 
čo som urobil, neurobil alebo mohol 
urobiť a to nielen mojim blízkym ale 
všetkým, ktorí mi prídu do cesty. Hod-

notou človeka, a to nielen kresťana, 
je vedieť slúžiť a prospievať ľuďom 
aj ideám. A v akej miere to dokáže  
o tom je život a hodnota života. 

2. Ružinovčanom vinšujem do 
Nového roka 2009 predovšetkým 
pevné zdravie, pohodu, lásku  
a šťastie. Nech sa im darí. Ako posla-
nec by som si želal, keby Ružinovča-
nia začali výraznejšie presadzovať 
záujmy, ktoré sa týkajú životného 
prostredia. Ružinovu želám, aby sa 
z roka na rok zveľaďoval a krásnel. 
Aby ho ľudia poznávali a vytvárali si 
k nemu vzťah, trebárs aj citový. Aby 
mal šťastie na ľudí, ktorí o ňom roz-
hodujú.

Peter Hrapko, 
(Smer-SD)

1. Vianoce sú pre 
mňa symbolom rodiny. 
Je to obdobie pokoja  
a rekapitulácie uplynu-
lého roka. Prežívam ich 

zväčša doma, najskôr upratovaním 
a potom užívaním si voľných dní pri 
knihe alebo televízore, či návštevou 
blízkych.

2. Ružinovčanom prajem do 
Nového roka hlavne zdravie ale aj 
šťastie. Pretože, ako sa hovorí, na Ti-
tanicu boli všetci zdraví, ale bez kúska 
šťastia im to veľmi nepomohlo. Ruži-
novu by som želal, aby sme všetci, čo 
máme od občanov tú dôveru, že ich 
zastupujeme, presadzovali verejné 
záujmy. Potom bude mať Ružinov 
veľkú šancu, že bude rásť do krásy.

       (kk)

ANKETA

TÉMA MESIACA

Ako každý rok, ani tento nás to 
neminie. Vianoce – sviatky pokoja  
a upratovania, sa blížia neuveriteľnou 
rýchlosťou. Už od septembra nás mé-
diá upozorňujú, že tu máme Viano-
ce. Akoby sme na ne nebodaj mohli 
zabudnú... Pri toľkých televíznych 
reklamách, rozhlasových spotoch  
a megalomanskej vianočnej výzdo-
be v obchodných centrách, ktorá sa 
začína objavovať pomaly už v čase 
septembrových výpredajov. A samo-
zrejme, nesmieme zabudnúť na „no-
vodobý“ symbol Vianoc – vianočné 
super akcie, neuveriteľné, najlepšie  
a najúžasnejšie zľavy na všetko. 

O čom teda sú Vianoce v 21. sto-
ročí? Pre ženy je to väčšinou čas stre-
sov a zhonu a pre väčšinu mužov zas 
čas neustáleho prejedania sa. Keď 
si odmyslíme ich komercionalizáciu  
a všetky iné negatíva, ktoré priniesla 
doba, Vianoce predsa len stoja za to. 
Pre mnohých znamenajú hlavne po-
koj a pohodu. Sú to asi jediné sviat-

ky, na ktoré sa teší každý z nás. Či už 
preto, že ich strávime v kruhu svojich 
blízkych alebo kvôli jedinečnej čarov-
nej atmosfére, ktorá je typická práve 

pre Vianoce. Len v tomto čase sa od-
všadiaľ ozývajú vianočné pesničky  
a za každým rohom na nás číha Santa 
Claus, Mikuláš či Dedo Mráz. A aj na-
priek tuhej zime s úsmevom vyrážame 
do ulíc na vianočné trhy a neodpustí-
me si pohár vareného vína a punču. 

 Decembrové obdobie je tiež 
časom dobrých skutkov. Každý by 
chcel dačo darovať a niekam pri-
spieť. Desiatky charitatívnych zdru-
žení organizujú benefičné koncerty,
stretnutia a rôzne akcie pre tých, 
ktorí nemali v živote to správne 
šťastie a na pomoc druhých sú od-
kázaní. Speváci, herci, moderátori 
a iné hviezdy šoubiznisu s radosťou 
prijímajú jedno pozvanie za dru-
hým. Dalo by sa teda povedať, že 
keď sú ľudia vianočne naladení, tak 
sú k sebe milší a ohľaduplnejší.

 Na celom svete slávia Vianoce už 
dve miliardy kresťanov. Pripomínajú 
si narodenie Ježiša Krista v Betlehe-
me. To je vlastne aj dôvod, prečo celé 
Vianoce vznikli, neboli za tým ani dar-
čeky, ani prejedenie sa a dokonca ani 
vianočný stromček, ktorý sa stal sym-
bolom Vianoc zhruba pred 400 rokmi. 
Aj keď mnohí z nás už nepoznajú pra-
vý význam a dôvod týchto sviatkov, 
jedno máme všetci spoločné – radosť 
a potešenie z príjemne prežitých via-
nočných dní.            Katka KOSTKOVÁ

Ilustračné foto: red

Vianoce v 21. storočí
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 Na križovatke s Kaštieľskou už 
stavajú veľký obytný súbor s ob-
chodným centrom Perla Ružinova.  
O pár desiatok metrov ďalej zasa 
stojí bývalá radnica. Aj na jej pre-
stavbu na moderné zdravotné stre-
disko už bolo vydané územné roz-
hodnutie. 

Učitelia tu už neučia
Zaujímavý pozemok s prázd-

nymi budovami sa nachádza ešte  
o čosi hlbšie do Prievozu. Mnohí oby-
vatelia tu denne prechádzajú okolo 
opustených školských budov medzi 
Mierovou ulicou a ulicou Mlynské 
Luhy, hneď vedľa historickej požiar-
nej zbrojnice. Na prednášky sem 
chodili študenti Pedagogickej fakul-
ty Univerzity Komenského v Brati-
slave. Pár rokov je tu však prázdno. 
Fakulta získala priestory na Šoltéso-
vej ulici v Starom Meste a budovy na 
Mlynských Luhoch nevyužíva. 

Nový investor – škola 
Školský areál na Mlynských Lu-

hoch stále má na liste vlastníctva 
zapísanú Univerzitu Komenského. 
Tá objekty nepredala a má s nimi 

ďalšie plány. „Už v roku 2007 bolo na 
rekonštrukciu všetkých budov vydané 
stavebné povolenie,“ potvrdila vedú-
ca ružinovského stavebného úradu 
Dagmar Zárišová. Stavebné úpravy 
majú do areálu opäť vrátiť školskú 
funkciu. Nepôjde pritom o nadstav-
bu, ani prístavbu, ale celkovú rekon-
štrukciu a kultiváciu prostredia. Sú-

časťou úprav má byť vybudovanie 
osvetlenia, nového oplotenia, buri-
na sa má premeniť na sadové úpra-
vy. „Súčasťou stavebného povolenia 
je aj vybudovanie parkoviska vo vnút-
robloku školského areálu,“ doplnila 
šéfka stavebného úradu. 

Stavebné konanie sa pritom do-
stalo aj na stôl nadriadeného Kraj-
ského stavebného úradu v Bratisla-
ve. Súvisí s bytom, ktorý sa nachádza 
v ošarpanom domčeku školského 
areálu. „Nájomníčka služobného bytu 
podala návrh na obnovu stavebného 
konania a vzhľadom na to náš staveb-
ný úrad spis postúpil odvolaciemu or-
gánu, ktorým je krajský stavebný úrad. 
Obnovu konania sme však nepovolili,“ 
vysvetlila Dagmar Zárišová. 

Aká fakulta univerzity sa tu po re-
konštrukcii usídli, ani termíny rekon-
štrukcie, sa nám spresniť nepodarilo 
vzhľadom na časovú zaneprázdne-
nosť rektora Františka Gahéra. Podľa 
tajomníka Pedagogickej fakulty Jána 
Šutku by sa tu už ale nemali vzdelá-
vať poslucháči tejto fakulty. 

Miroslava ŠTROSOVÁ
Foto: autorka

ŠKOLU ČAKÁ REKONŠTRUKCIA 
Opraví opustenú budovu univerzita alebo dravý investor? 
Mierová ulica ako hlavná dopravná tepna Prievozu sa postupne stáva objektom záujmu 
investorov. Postupne tu pozemky i staršie budovy dostávajú nové využitie. Hneď na za-
čiatku Mierovej ulice pri križovatke s Hraničnou, presne na pozemkoch, kde nedávno 
horelo, sa chystá výstavba polyfunkčného objektu Inverso.

Zničené múry školskej budovy budú čoskoro vynovené.

Pohľad z Mierovej ulice.
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V dolnej časti nového polyfunkč-
ného domu naplánoval investor 
umiestniť obchody a nad nimi obyt-
né podlažia. A práve tu sa vyskytol 
problém. Obyvatelia okolitých ulíc 
zásadne s výstavbou ďalšieho poly-
funkčného objektu nesúhlasili. Ich 
argumenty spočívali hlavne vtom, 
že v tejto oblasti sa v posledných 
rokoch stavalo viac než dosť a Her-

lianska ulica by nezniesla takú vý-
raznú záťaž v dynamickej doprave. 
Poukázali aj nato, že im na sídliskách  
v Ružinove ubúdajú obchody. Po 
obchodnom dome Ružinov a nákup-
nom centre Jadran – ktoré sú rozpo-
stavené – by to bola pre nich ďalšia 
strata možnosti nákupu a služieb. 
Podobný názor zastáva aj starosta 
Slavomír Drozd: „Zo samosprávneho 
hľadiska som nebol za to, aby sa teraz 
toto obchodné stredisko zbúralo, lebo 
vieme v akom stave je bývalý obchod-
ný dom Ružinov, že sa zrušil Jadran, 
kam chodili obyvatelia nakupovať. 
Zbúranie ďalšieho obchodu by nebo-
lo dobré, ľudia predsa musia niekam 
chodiť nakupovať.“ Na problemati-
ku reagoval aj Oliver Čík, riaditeľ in-
vestorskej spoločnosti Helios. „To, že 
sa zbúrali tri nákupné centrá, nie je pre 
nás pádny argument.“ 

Územné konanie obnovené
Investor si podal návrh na územ-

né konanie, ktoré sa aj začalo. V jú-
li vydal stavebný úrad rozhodnutie  
o prerušení územného konania. Ar-
gumentoval tým, že problém bol so 
záväzným stanoviskom magistrátu, 

ktorému vypršala platnosť. Odpor-
covia stavby si vydýchli. Dočasne. 
Investor sa obrátil na nadriadený 
Krajský stavebný úrad (KSÚ) v Bra-
tislave. Ten rozhodol, že prerušenie 
konania k výstavbe nového Heliosu 
bolo v rozpore so zákonom. KSÚ vy-
zval ružinovský úrad, aby v konaní 
pokračoval. „Stavebný úrad po zruše-
ní rozhodnutia o prerušení územného 

konania vo veci predmetnej stavby fir-
my Helios s.r.o. oznámil začatie územ-
ného konania.“ uviedla pre Ružinov-
ské echo Dagmar Zárišová, vedúca 
stavebného úradu v Ružinove. 

Územné konanie je teda obno-
vené. „Výsledkom tohto konania mô-
že byť zamietnutie návrhu alebo vyda-
nie územného rozhodnutia, ak bude 
preukázaný súlad s územným plánom 
a verejným záujmom,“ dodala D. Zá-
rišová. To znamená, že investor mu-
sí dodať všetky súhlasné stanoviská 
odborných útvarov a dotknutých 
organizácií. „Splnili sme kritériá, ktoré 
sme splniť mali, stanovisko magistrátu 
je jasné, stanovisko mestskej časti bo-
lo tiež kladné, dokonca nám súhlasné 
stanovisko poslali aj poštou. Až neskôr 
ho z nepochopiteľných dôvodov zme-
nili. Spĺňame kritéria územného plánu 
a náš zámer potvrdil aj krajský staveb-
ný úrad, čiže z hľadiska práva ústavy  
a zákonom sú tieto inštitúcie naklo-
nené na našu stranu. Preto sa bude-
me dožadovať svojich práv,“ vysvetlil  
O. Čík. Starosta Ružinova S. Drozd 
tvrdí, že stavbu neblokujú: „Na výzvu 
krajského úradu sme územné konanie 

opäť začali, aj keď neradi. Teraz je to 
už iba na investorovi, aby získal všetku 
potrebnú dokumentáciu. My tú stav-
bu zámerne neblokujeme.“ 

Zmena legislatívy
Situácia je teda zložitá, k vydaniu 

územného rozhodnutia vôbec nemu-
sí prísť. Faktom však ostáva, že terajší 
Helios sa skôr či neskôr kvôli svojmu 
zlému stavu zrekonštruovať respek-
tíve nanovo vystavať musí. Otázne 
ale je, kedy sa tak stane a ako bude 
nový komplex vyzerať. Pre každého 
investora je totiž neekonomické, aby 
vystaval iba obchodné stredisko, je 
prirodzené, že má v pláne komplex 
navŕšiť aj o bytové priestory. Na stra-
ne je i verejný záujem a záujem sa-
mosprávnych politikov. I Helios je prí-
kladom konania, kde je jednoznačne 
zrejmé, že páky obecnej samosprávy 
v stavebnom konaní nie sú dostatoč-
né. Je čas na legislatívnu zmenu, ako 
posilniť stavebné úrady. Ak investor 
získa všetky dokumenty vyplývajúce 
mu zo stavebného zákona, Ružinov 
bude musieť stavbu povoliť. Napriek 
nesúhlasu obyvateľov, susedných in-
vestorov a možno aj komunálnych 
politikov. Starosta S. Drozd už niekoľ-
kokrát na verejnosti vyjadril názor, že 
zmena stavebnej legislatívy je viac 
ako potrebná. Uvidíme, ako sa s ňou 
vysporiadajú zákonodarcovia v Ná-
rodnej rade Slovenskej republiky. Je 
známe, že novela stavebného záko-
na sa pripravuje. 

Katka KOSTKOVÁ

STARÝ HELIOS ZA NOVÝ?
Legislatíva v stavebnom konaní nedáva silné páky samosprávam
Začiatkom roka prenikli na verejnosť informácie o plánovanom zbúraní nákupného stre-
diska Helios na Herlianskej ulici na Štrkovci. Nahradiť ho má rovnomenný polyfunkčný 
dom s dvoma deväťposchodovými domami, dolu spojenými nákupným centrom. Tento 
zámer vyvolal nesúhlas okolitých obyvateľov, ako aj susedných investorov.

Vizualizácia: Helios
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„Sme vyzbrojení a vystrojení ako 
profesionáli. Chlapi absolvovali všetky 
školenia, sú to špičkoví hasiči. Každý 
má svoje zamestnanie, takže požiar-
nictvo robíme na báze dobrovoľnos-
ti,“ hovorí o tíme osemnástich dob-
rovoľných hasičov zástupca veliteľa 
Obecného hasičského zboru v Prie-
voze-Ružinove Nikolaj Gečevský. Za 
kvalitné technické vybavenie vďačia 
korektnému vzťahu so svojim zria-
ďovateľom – Mestskou časťou Ruži-
nov. Tá financuje prevádzku budovy,
pohonné látky do troch vozidiel: ve-
liteľského vozidla – TATRY 613, cis-
ternovej striekačky s objemom 3 500 
kubických metrov vody a do AVIE 12 
a samozrejme aj hasičský výstroj. Pro-
tihodnotou za to je non stop poho-
tovosť prievozských hasičov. „Zatiaľ 
máme na pracoviskách také vzťahy, že 
nás zamestnávatelia bez problémov 
uvoľňujú. Niekedy zasahujeme tri-štyri 
razy za mesiac, inokedy len raz za dva 
mesiace,“ vysvetľuje Gečevský. 

Stagnácia
Ružinove neexistuje iný požiarny 

útvar. V mestskom hasičkom zbore 
chýba dosť ľudí, takže v prípade po-
žiaru volajú dobrovoľníkov z Prie-
vozu, alebo ich kolegov z neďalekých 
Podunajských Biskupíc. „Dobrovoľníci 
vo Vrakuni zanikli,“ uvádza ako porov-
nanie Gečevský. „Nemal ich kto viesť, 
nenašli financie, nedohodli sa so svo-
jím zriaďovateľom.“ Historická budo-
va dnešného Obecného hasičského 
zboru v Prievoze-Ružinove pamätá 
i slávnejšie dni než sú tie súčasné. 
„Kedysi sme sa veľmi úspešne venova-
li výchove dorastu. Na Majstrovstvách 
Európy v požiarnom športe detí do tri-
násť rokov sme v Berlíne v roku 1993 
získali prvé miesto,“ hrdo spomína 
skúsený dobrovoľník. Vtedy do are-
álu prievozskej zbrojnice, ktorej sú-
časťou bolo aj cvičisko, chodili aj päť 
a šesťročné deti. Dnes to nie je mož-
né. Chýbajú tu sociálne zariadenia, 
suplované sú len chemickým zácho-
dom za budovou zbrojnice, sprchy, 
kúrenie, plynofikácia, aj kanalizácia.
„Nemáme ani zasadačku, ani dennú 
miestnosť, aby to tu bolo na štandard-
nej úrovni,“ smutne dodáva Gečevský. 
Dobrovoľníci sa snažia nedostatky 
objektu vykompenzovať tak, že cho-
dia do základných i materských škôl 
robiť prednášky o prevencii, ktoré sú 

spojené i s praktickými ukážkami. De-
ti so záujmom o požiarnictvo sa môžu 
k požiarnikom prihlásiť po dovŕšení 
pätnásteho roku života. „Do všetké-
ho ich postupne zasväcujeme tak, aby 
v osemnástich rokoch boli schopní ísť 
na skutočný zásah. Každoročne absol-
vujeme niekoľko súťaží a takmer desať 
rokov máme družbu so Slovákmi v Ko-
vačici, vo Vojvodine. Pozývame ich na 
našu ružinovskú pohárovú súťaž, my  
k nim zas chodievame na medzinárod-
né prednášky.“

Aká bude budúcnosť?
Na objekte hasičskej zbrojnice 

v Prievoze sa dlhé roky nič nerobilo. 
Akousi náplasťou bola rekonštrukcia 
fasády budovy a nová strecha, aby do 
priestorov aspoň nezatekalo. „Štatút 
historickej budovy má aj svoje pozitíva 
– nemôžu ju zlikvidovať. Snažíme sa 
to tu dlhé roky udržiavať v pôvodnom 
stave ako požiarnu zbrojnicu. Je tu 
sklad pohonných látok, odevný sklad, 
denná miestnosť a pomerne veľká  
a nevyužitá povala,“ vyratúva miest-
nosti v objekte dobrovoľník Gečevský 
a dodáva: „Treba však kráčať s dobou. 
V podkroví by mohla byť kuchynka, 
spoločenská miestnosť, zasadačka, 
spálňa a chceli by sme sem premiestniť 

i odevný sklad, pretože šatstvo v blíz-
kosti techniky nepríjemne napáchne.“ 
Kde však vziať finančné prostriedky?
Pri hľadaní financií sa prievozskí po-
žiarnici rozhodli nasledovať príklad 
svojich kolegov z Petržalky. Infor-
mácia, že môžu čerpať prostriedky 
na rekonštrukciu zbrojnice v rámci 
eurofondov nebola presná. „V súčas-
nosti nie je výzva, týkajúca sa vízie po-
žiarnikov v rámci Bratislavy, otvorená. 
Podľa môjho názoru by jarný termín na 
podanie projektu nebol tak, či tak reál-
ny vzhľadom na všetky náležitosti, kto-
ré si príprava takéhoto projektu a jeho 
podanie vyžaduje,“ hovorí projektová 
manažérka pre eurofondy z útvaru 
starostu Ružinova Hana Maťová. Aj 
vedúci odboru územného a regionál-
neho rozvoja na ružinovskom úrade 
architekt Andrej Papp vidí stihnutie 
tohto termínu skepticky. „V tejto veci 
sa naďalej snažíme urobiť maximum. 
Miestny úrad v súčasnosti pripravuje 
podpísanie zmluvy s firmou, ktorá sa
špecializuje na získavanie prostried-
kov z eurofondov. Zároveň hľadáme 
aj možnosti, či by sa projekt na rekon-
štrukcie požiarnej zbrojnice predsa ne-
dal financovať v rámci Bratislavského
samosprávneho kraja,“ hovorí Maťo-
vá. V prípade, že cesta eurofondov 

nebola schodná, starosta Slavomír 
Drozd rozhodol, že prvú položku na 
rekonštrukciu zbrojnice zahrnie do 
návrhu rozpočtu samostnej mestskej 
časti na budúci rok.

Východisko?
Začiatkom decembra sa ľady 

okolo hasičskej zbrojnice v Prievoze 
začali hýbať. Priamy nadriadený po-
žiarnikov – starosta Ružinova sa spolu 
s architektom Andrejom Pappom pri-
šiel osobne informovať o situácii v ob-
jekte. „Musíme poznať zámer, pripraviť 
projekt a potom vyčísliť finančný obnos
potrebný na realizáciu prác. Ako zria-
ďovateľ prievozských hasičov by sme 
šli do výstavby jednotlivých častí podľa 
priorít, napríklad ako prvé by sme riešili 
sociálne zariadenie, potom dotiahnu-
tie plynu, zateplenie,“ konštatuje po 
obhliadke objektu hlava Ružinova. 
„Nakreslíme štúdiu, čo chceme, a na 
základe nej bude vypracovaný projekt 
na udelenie stavebného povolenia. To 
bude treba vybaviť. Kto to urobí?“, kla-
die praktickú otázku architekt Papp.  
„V priebehu budúceho kvartálu by 
mohlo byť na stole, a ja ho musím ďa-
lej predložiť zastupiteľstvu, ktoré by 
sa s ním malo stotožniť,“ vysvetľuje 
starosta S. Drozd a dopĺňa: „Potom 
budeme získavať jednotlivé stanovis-
ká. Projekt môžeme realizovať po eta-
pách, a to veľmi rýchlo, ako jednotlivé 
menšie stavby, napríklad systémom 
ohlášky alebo zrýchleného konania. 
Ja hasičom vyjdem maximálne v ústre-
ty.“ Ak sa nepodarí získať peniaze cez 
európske fondy, budú sa musieť nájsť  
v Ružinove. 

Wanda GREGOROVÁ

Priečelie historickej budovy je vynovené. Jej vnútro potrebuje rekonštrukciu. 

HASIČI VOLAJÚ O POMOC
Rekonštrukcia historickej požiarnej zbrojnice je nevyhnutná
Korene dnešného Obecného hasičského zboru v Prievoze-Ružinove siahajú až do konca 
19. storočia. V pokračovaní donedávna úspešnej tradície bráni hasičom stav zbrojnice so 
štatútom „pamiatkostavba“, v ktorej chýbajú sociálne zariadenie, plynofikácia, kanalizá-
cia i kúrenie.
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Realizácia projektu Pozri sa do 
tmy, ktorého hlavnou časťou bolo 
premietanie filmu s komentova-
ním deja pre zrakovo postihnu-
tých, priniesla mikulášske prekva-
penie nevidiacim a slabozrakým 
deťom Ružinova. Za projektom 
za približne tristotisíc korún sto-
ja traja Ružinovčania – minister 
kultúry Marek Maďarič, staros-
ta mestskej časti Slavomír Drozd  
a nezávislý producent Karol Trn-
ka. 

Dva svety
V špeciálnom dabingu pre zra-

kovo postihnutých amerického 
kultového filmu Predvianočná noč-
ná mora od Tima Burtona účinko-
vali Soňa Norisová, Adela Banášo-
vá a Ján Galovič. Výber filmu nebol
zo strany producenta Karola Trnku 
náhodný. „Robil som slovenský da-

bing tohto filmu, keďže ho poznám
do najmenších detailov. Je to film,
ktorý rozpráva o dvoch svetoch. 
Postavy týchto svetov si myslia, že 
chápu svet toho druhého. Napokon 
zistia, že pravda je kdesi úplne inde,“ 
vysvetlil myšlienku filmu pán Trn-
ka. Výber filmu sa stretol s rôznymi
reakciami. „Z môjho pohľadu je film
trošku morbídny, ale spracovanie je 
celkom pekné,“ vyjadril svoj názor 
na film s halloweensko-vianočnou
atmosférou riaditeľ Slovenskej 
knižnice pre nevidiacich Mateja 
Hrebendu v Levoči František Ha-
saj. „Ja nie som na sladké vianočné 
pečivo, bolo to príjemne morbídne,“ 
oponovala pre Ružinovské ECHO 
od narodenia nevidiaca, vysoko-
školsky vzdelaná novinárka Želmí-
ra Zemčáková.

Nevidiace a slabozraké deti 
boli fascinované kostrou, ktorá sa 

preobliekla za Mikuláša – komen-
tovanie deja a obrazov moderá-
torkou Adelou Banášovou im to-
tiž vytvorilo dokonalú predstavu  
o filme ako celku. Výber filmu zrej-
me zaujal aj starostu Slavomíra 
Drozda, ktorý ostal až do konca 
premietania. Žeby to bolo posta-
vičkou starostu vo filme? „Ja som 
si toho starostu všimol,“ smejúc sa 
priznáva šéf Ružinova a dodal: 
„Má dve tváre. Jednu usmievavú, 
druhú zamračenú. Starosta by ne-
mal mať dve tváre. Jeho tvár by 
mala byť vždy usmievavá, aby ľudia 
okolo neho mali príjemný pocit.“

“

Reliéfne fotografie
Súčasťou netradičného mi-

kulášskeho darčeka pre zrakovo 
postihnuté deti bola aj autogra-
miáda s protagonistami dabin-

gu. Svojím originálnym poňatím 
sa údajne zapísala medzi svetové 
unikáty. „Tváre účinkujúcich v da-
bingu som zhmotnil do reliéfnych 
obrázkov,“ uviedol výtvarník a Le-
vočan Ľubomír Repaský. „Ako ne-
vidiaci človek, ktorý nenahmatal 
takýchto obrázkov veľa, viem po-
vedať, či je to príliš zložité a nedo-
kážem sa z toho vysomáriť, alebo 
či sa to podarilo,“ vysvetlila prin-
cíp spätnej väzby pri spolupráci 
s výtvarníkom novinárka Ž. Zem-
čáková. „Nevidiaci chcú vnímať 
svet vidiacich aj hmatom, nielen 
počutím. Sú to inteligentní ľudia, 
zaujímajúci sa o dianie okolo se-
ba. Záleží na nás, či im život po-
môžeme prežiť tak, aby ho mohli 
tráviť plnohodnotne,“ dodal ria-
diteľ F. Hasaj. Túto myšlienku tl-
močil prostredníctvom Slavomíra 
Drozda aj minister kultúry Marek 
Maďarič, ktorý pre pracovnú za-
neprázdnenosť neprišiel na mi-
kulášske premietanie. „Možno je 
to projekt, ktorý naštartuje výrobu 
ďalších dabingov filmov pre zrako-
vo postihnutých u nás,“ vyslovil za 
mnohých prítomných želanie sta-
rosta Ružinova. 

Wanda GREGOROVÁ

NETRADIČNÝ MIKULÁŠSKY DARČEK
Komentované premietanie pre zrakovo postihnutých 
Ako prvé na Slovensku a možno i v Európe sledovali film prostredníctvom komentovania
jeho deja nevidiace a slabozraké deti v Dome kultúry Ružinov. Autogramiáda s účinkujú-
cimi pri použití ich fotografií vyhotovených reliéfnou technológiou bola údajne dokonca
svetovou premiérou.
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V areáli Radosť na Štrkovci sa 
na konci novembra opäť hodova-
lo. Tentokrát to však neboli známe 
Ružinovské hodové slávnosti, ale 
iné špeciálne podujatie, ktoré malo 
potešiť hlavne chuťové bunky zú-
častnených. Cieľom akcie, ktorá sa 
konala pod záštitou ružinovského 
starostu S. Drozda, bolo priblížiť Ru-
žinovčanom, ako Slováci na vidieku 
každoročne pripravujú tradičné je-
senné zabíjačky. „Toto je akcia, ktorou 
by sme chceli osloviť mestského člo-
veka, je veľmi blízka našim koreňom 
a slovenskému národu. Poctivo sme 
sa na ňu pripravovali, dúfame, že sa 

vydarí a priláka veľa návštevníkov,“ 
povedal pre televíziu Ružinov jeden 
z organizátorov Miroslav Kapasný  
z Cultusu. A veru sa aj vydarila. 

Kapustnica, klobásy 
Návštevníci mohli sledovať, ako 

sa „porcuje“ prasiatko a ako sa robia 
klobásky, ktoré pripravovali maďarskí 
Slováci v troch súťažných družstvách, 
dve z maďarskej Békešskej Csaby  

a jedno z Nových Zámkov. Na vlastné 
oči mohli tak všetci vidieť celý proces 
prípravy pravých maďarských klo-
bás. „Aby boli klobásky naozaj chutné, 
treba do nich dať cesnak, papriku, soľ 
a rascu. Tieto prísady treba dobre vy-
miešať s pomletým mäsom. A aby bola 
klobáska skutočne výborná, treba celú 
zmes miešať aspoň hodinu,“ prezradil 
postup prípravy jeden člen družstva 
Slovákov žijúcich v Maďarsku. Mno-
hým chutili najviac práve klobásky 
od Slovákov z Maďarska. 

Ďalšie tri súťažné družstvá va-
rili zabíjačkovú kapustnicu. Tú svo-
ju špeciálnu pripravoval aj starosta 

Slavomír Drozd, ktorý prezradil, čo 
do kapustnice treba dať, aby mala 
ten správny „šmrnc“: „Tak, samo-
zrejme, kapustu, dobré mäsko, čer-
venú papriku na správnu farbu, huby  
a taktiež by sa v nej mali vyvariť kos-
ti.“ Starosta Ružinova varil a miešal 
naozaj poctivo a dokázal tak, že  
v kuchyni sa určite nestratí. Okrem 
družstva starostu výbornú kapust-
nicu navarilo aj družstvo Domu kul-

túry Ružinov a folklórneho súboru 
Karpaty.

Asi najväčším pochúťkovým lá-
kadlom boli okrem klobások oškvarky, 
ktoré sa spolu s vareným vínom ponú-
kali návštevníkom na ochutnanie. 

Zahrali Taktici
Pre všetkých, ktorí sa rozhodli 

prísť aj napriek nepriaznivému po-
časiu, bol pripravený pestrý kultúrny 
program. V doobedňajších hodinách 
sa Ružinovčania rozospievali a roz-
tancovali na príjemnú country hud-
bu, ktorá dostala ľudí do varu najmä 
starými dobrými československými 
hitmi. Neskôr sa predstavil folklórny 

súbor Karpaty, ktorí tiež zožal veľký 
potlesk. Najväčším ťahákom akcie  
a jej vyvrcholením bola skupina Tak-
tici, ktorá sa v Ružinove už pomaly 
udomácňuje.

Organizátori mysleli aj na milov-
níkov zabíjačkových špecialít. Okrem 
ochutnávky si mohli dobré „mäsko“ 

odniesť aj domov. Priamo na mieste 
konania akcie bola pre nich priprave-
ná možnosť zakúpiť si tieto dobroty. 
A veru klobásky, jaterničky, krvavnič-
ky či oškvarky išli skutočne na drač-
ku. Ružinovčania očividne vedia, čo 
je dobré. Návštevníci, ktorí sa na ruži-
novských zabíjačkových slávnostiach 
zúčastnili, boli s podujatím spokojní. 
Pochvaľovali si najmä pohodovú ná-
ladu a skvelú zabíjačkovú atmosféru. 
Tí, čo sa nezúčastnili a neprilákala 
ich ani prenikavá zabíjačková vôňa, 
ktorá sa šírila po celom Štrkoveckom 
areáli, môžu prísť na budúci rok.

Katarína KOSTKOVÁ 
Foto: mrs

RUŽINOVSKÉ ZABÍJAČKOVÉ SLÁVNOSTI
Chutné klobásy vyrobili aj vzácni hostia - Slováci žijúci v Maďarsku
Výborná vôňa, skvelé dobroty, príjemná hudba a hlavne veľmi dobrá nálada. Asi takto by 
sa dali stručne charakterizovať zabíjačkové slávnosti, ktoré pripravila mestská časť Ruži-
nov spolu s kultúrnou organizáciou Cultus-Ružinov. 

Starosta Ružinova zahalený v pare zo zabíjačkovej kapustnice.

Odborníci na výrobu najlepších klobás v akcii.

Pod dvoma stanmi sa zabávalo vyše 150 ľudí.



FOTOREPORTÁŽ13

Svätý Mikuláš pristál v Ružinove
V záprahu dvoch vznešených koní, v sprievode anjela, čerta a svojich elfovských pomocníkov, dorazil presne 6. de-
cembra do Ružinova svätý Mikuláš. V areáli Radosť pri Štrkoveckom jazere pozdravil vyše stovku ružinovských detí. 
„Prišiel som medzi Vás z ďalekého severu, aby som Vám priniesol radosť, lásku, vianočnú pohodu – a samozrejme 
– darčeky,“ prihovoril sa k deťom Mikuláš. Žiaľ, z dôvodu rozdávania darčekov všetkým deťom v celej krajine sa Miku-
láš zdržal v Ružinove len krátko. Deťom zaspievala mladá speváčka Kika a prihovoril sa aj starosta Ružinova Slavomír 
Drozd. Atmosféru vítania svätého Mikuláša dokumentuje aj naša fotoreportáž z objektívu Romana Skybu. 

Deťom zaspievala speváčka Kika. Kulisy boli skutočne nádherné.

Svätý Mikuláš s anjelom. Prišiel aj starosta Ružinova.

Pomocníci Mikuláša. Detí prišlo neúrekom.
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Poslanci Smeru-SD a SNS pôvodne 
navrhovali, aby na ne malo hlavné mesto 
nárok. Parlament však prijal pozmeňujúci 
návrh nezávislého poslanca Pavla Miná-
rika, ktorý pôsobí aj v bratislavskom za-
stupiteľstve. S financovaním Bratislavy zo
štátneho rozpočtu nesúhlasilo ani minis-
terstvo financií. Podľa rezortu by sa tým
porušili zásady fiškálnej decentralizácie.  

Menej poslancov
Podľa schválenej novely bude  

v mestskom zastupiteľstve praco-

vať menej poslancov. Po novom ich 
má byť 45 namiesto súčasných 80. 
Počet poslancov sa má znížiť aj v 
miestnych zastupiteľstvách. Novela 
tiež vytvára funkciu hlavného archi-
tekta Bratislavy, ktorý bude zamest-
nancom magistrátu. Na návrh pri-
mátora ho má voliť na neurčitý čas  
a odvolávať mestské zastupiteľstvo. 
Jeho úlohami bude napríklad spraco-
vanie územného plánu hlavného mes-
ta a jeho aktualizovanie, koordinácia 
územnoplánovacej činnosti na území 

Bratislavy a zabezpečenie vypracova-
nia záväzných stanovísk Bratislavy k in-
vestičnej činnosti.

Regionálne združenie mestských 
častí hlavného mesta SR Bratislavy na-
vrhlo zmeniť Štatút hlavného mesta SR 
Bratislavy. Starostovia požadujú zmenu 
deľby výnosu daní z príjmov fyzických 
osôb medzi mesto a jeho mestské časti 
zo súčasného pomeru percent 70 : 30 
v prospech mesta na 68 : 32. Chcú tiež 
stanoviť nové pravidlá delenia výno-
sov z predaja nehnuteľného majetku.  

Návrh regionálneho združenia v rám-
ci solidarity ráta s príspevkom pre malé 
mestské časti vo výške 4 percent z celko-
vej sumy pre mestské časti. Na rok 2009 to 
predstavuje 77,08 milióna korún (2,56 mil. 
€), ktoré sa majú rovným dielom rozdeliť 
medzi mestské časti Vajnory, Devín, La-
mač, Záhorská Bystrica, Čunovo, Jarovce 
a Rusovce. O túto sumu sa znižuje podiel 
veľkých mestských častí – Starého Mesta, 
Nového Mesta, Ružinova a Petržalky. 

Výnos dane
V roku 2009 by mal výnos dane z ne-

hnuteľností dosiahnuť v Bratislave 1,250 
miliardy korún (41,49 mil. €), z ktorých 
polovicu získa mesto a polovicu mestské 
časti. Očakávaný výnos z dane z príjmov 
fyzických osôb je 4,071 miliardy korún 
(135,13 mil. €). Podiel hlavného mesta na 
tejto sume je 2,768 miliardy korún (91,88 
mil. €) a mestských častí 1,302 miliardy 
(43,22 mil. €).

NOVELA O BRATISLAVE
Hlavné mesto SR nebude mať vlastnú rozpočtovú kapitolu 
Bratislava nebude dostávať peniaze zo štátneho rozpočtu, ktoré mala používať na plne-
nie funkcií politického, kultúrneho, obchodného a spoločenského centra Slovenska, ako 
aj hlavného mesta SR. Rozhodol o tom v novembri 2008 národný parlament. 

Ako hodnotíte novelu zákona o Bratislave, ktorú schválila v novembri NR 
SR?

M. KURUC: „Hodnotím ju skôr neutrálne, keďže veľa dobrých vecí sa do nej 
dostalo, ale aj naopak, mnoho vecí z nej vypadlo alebo sa do nej ani nedosta-
lo. Takže je to novela, ktorá na jednej strane prinesie pozitíva, ale na strane druhej 
mohlo byť tých kladov oveľa viac. Keďže doterajší zákon o Bratislave pochádza eš-
te z federálnych čias – z roku 1991, tak si Bratislava ako hlavné mesto Sloven-
skej republiky nový zákon naozaj zaslúži. A nielen čiastkové novely, ktoré sú buď 
účelové, alebo nevystihujú úplnú podstatu všetkých problémov, ako je to aj  
v tomto prípade.“

P. MINÁRIK: „Novela v tejto chvíli nič nerieši. Pokiaľ nemá mať ambíciu výrazne 
meniť pomery v Bratislave, tak nebola vôbec potrebná. Bol to len pokus uspokojiť 
ambíciu starostov prijať nejakú novelu, a to sa v podstate podarilo.“

Bratislava nebude dostávať po pozmeňujúcom návrhu Pavla Minárika pe-
niaze zo štátneho rozpočtu, ktoré mala používať na plnenie funkcií politického, 
kultúrneho, obchodného a spoločenského centra Slovenska, ako aj hlavného 
mesta SR. Smer-SD chcel pôvodne cez poslaneckú novelu presadiť, aby mala 
Bratislava na ne nárok. Čo vy na to?

M. KURUC: „Som veľmi sklamaný prístupom tých poslancov, ktorí nepodporili 
môj pozmeňujúci návrh. Ten hovoril o tom, že nielenže bude v zákone paragraf, ktorý 
by stanovil povinnosť každoročne v štátnom rozpočte vyčleniť peniaze pre Bratisla-
vu, ale určil by aj fixné číslo v zákone – 0,25 percenta štátneho rozpočtu. Takto by sa
predišlo každoročným „handlovaniam“ o výšku tohto príspevku. Som sklamaný z tých 
poslancov, ktorí tento paragraf zo zákona úplne vypustili. Je mi nesmierne ľúto, že 
medzi nimi bolo aj veľa poslancov z Bratislavy, ktorí vedia, aká je situácia s financiami
na magistráte hlavného mesta.“

P. MINÁRIK: „To je veľmi chybná interpretácia môjho pozmeňováku. Preto-
že to, čo sa zavádzalo – zriadenie kapitoly, vôbec neznamenalo financovanie na-
vyše. Peniaze sa prideľujú len v jednom zákone, a tým je zákon o štátnom rozpoč-
te. Kapitola môže mať rovnako na svojom konte nulu, ako aj miliardy. A vôbec to 
nezávisí od toho, či je zriadená alebo nie. Keď chcem deťom posielať vreckové  
a zriadim im účet, to ešte neznamená, že tie peniaze dostávajú. Závisí to od môjho 

rozhodnutia, či na ten účet niečo pošlem. Kapitola v štátnom rozpočte je niečo po-
dobné ako zriadenie účtu.“

Podľa schválenej novely bude v mestskom zastupiteľstve pracovať menej 
poslancov. Po novom ich má byť 45 namiesto súčasných 80. Podľa poslanca za 
SDKÚ-DS Pavla Freša menej poslancov bude znamenať, že byrokrati na úradoch 
budú menej kontrolovaní. Súhlasíte?

M. KURUC: „Absolútne nesúhlasím s pánom Frešom, ktorý nikdy v komu-
nálnej politike nepôsobil a nerozumie jej. Na kontrolu a riadenie úradníkov je  
v prvom rade primátor a riaditeľ magistrátu. Poslanci majú možnosť kontroly, nezna-
mená to však, že čím viac poslancov, tým menšia byrokracia a naopak. Frešo sa bojí 
priamej konfrontácie v komunálnych voľbách, pretože o čo menej poslancov sa bude 
voliť, o to je menšia šanca pre niektorých kandidátov, že budú úspešní. Ja i Občiansky 
klub zmenu na 45 poslancov vnímame pozitívne.“

P. MINÁRIK: „Zníženie počtu poslancov nie je zásadný problém, pokiaľ ne-
dosiahlo veľmi výraznú mieru, kde by mohol nastať veľký rozpor medzi potrebou 
všeobecných volieb a zachovania primeranosti každého hlasu. Pri 45 poslancoch 
sa v malých mestských častiach volí jeden poslanec tisíc až dvetisíc hlasmi. Vo veľ-
kých je potrebných 10 000 hlasov. Pokiaľ by sa to znižovalo pod 35, ako niekto-
rí navrhovali, už by to začal byť veľký problém. Je to trošku populistické opat-
renie v tom zmysle, že sa prezentovalo ako šetrenie rozpočtu hlavného mesta. 
Vyhlasovali to však starostovia, ktorí vo svojich mestských častiach, napriek tomu,  
že im to zákon umožňoval, dlho, dlho k takémuto znižovaniu nepristupovali.“

Počet poslancov sa má znížiť aj v miestnych zastupiteľstvách. Je to správna 
cesta?

M. KURUC: „Jednoznačne áno. Miestne zastupiteľstvá budú flexibilnejšie 
a nebudú to mnohopočetné molochy, ktoré sa mnohokrát ťažkopádne dohadovali o 
podstatných veciach, ktoré súviseli so spravovaním veci verejných.“

P. MINÁRIK: „Dôležitejšie ako počet poslancov je poslanecká aktivita. Pokiaľ 
budú občania voliť ľudí, ktorí majú záujem pre nich pracovať, je možno lepších  
50 poslancov, ako keď navolia 80 takých, ktorí nemajú záujem pracovať.“

Stranu pripravil Radovan PAVLÍK

ZA A PROTI
MINÁRIK vs. KURUC

Novela o hlavnom meste SR Bratislave podľa Pavla Minárika nič nerieši,  
Martin Kuruc je sklamaný postojom viacerých bratislavských poslancov

Je novela zákona o Bratislave schválená parlamentom prínosom, 
alebo nič nerieši? Bude mať hlavné mesto SR viac peňazí? Záleží 
na počte poslancov? Aj na tieto otázky nájdete odpovede v roz-
hovore s dvoma poslancami NR SR Martinom KURUCOM a Pavlom 
MINÁRIKOM.
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Užite si zábavu a vysokú 
rýchlosť s komfortnými 
službami aj u vás doma:  
– Ružinov
– Petržalka

Magio 
digitálna 
televízia

Rýchly 
a spoľahlivý 
4G internet

Lacné
telefonovanie

Bývajte 
komfortne!

Viac informácií získate:
  T-Centrum Bratislava 
AUPARK, POLUS, Obchodná 2, 
Jarošova 1, Furdekova 16

  0800 123 456 
  www.t-com.sk/comfort

T-Com služby 

na optike
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Vážení odberatelia tepla 
a obchodní partneri,

dovoľte nám, aby sme sa Vám aj touto cestou po-
ďakovali za dôveru, spoluprácu a korektné obchodné 
vzťahy v uplynulom roku. Sme veľmi radi, že môžeme 
spoločne bilancovať uplynulé obdobie ako vzájomne 

prospešné a motivujúce do ďalších rokov. Veríme,  
že nám zachováte svoju priazeň a naša spolupráca 

sa bude aj naďalej úspešne rozvíjať. 

Prajeme Vám príjemné prežitie vianočných 
sviatkov, veľa zdravia, energie, tvorivých síl  

a úspechov v novom roku 2009.

Bajkalská 21/A, 812 22 Bratislava, 
tel.: 02/57 37 21 11, www.batas.sk
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Vo funkcii ste  dva roky – teda  
v polčase vašej práce. Pred tým, 
ako ste na ružinovský úrad nastúpi-
li, nemali ste praktické skúsenosti  
s výkonom verejnej funkcie. Prečo 
ste sa vôbec rozhodli kandidovať? 

Politika je vec verejná. Občania 
– hoci nie sú politickými funkcionár-
mi – by sa mali zaujímať o politiku 
aj mimo predvolebných kampaní  
a volebných dní. O to viac to platí pre 
komunálnu politiku, ktorá je im naj-
bližšia. Vekovo patrím medzi strednú 
generáciu. So svojimi priateľmi sme 
mnohokrát v diskusiách skĺzli do po-
litiky. Už ma nebavilo len tak sa o tom 
rozprávať a nič reálne nerobiť. Preto 
som sa rozhodol kandidovať. 

Prečo ste prejavili záujem prá-
ve o „richtára“ v Ružinove a nie na-
príklad o poslanecké kreslo v Ná-
rodnej rade Slovenskej republiky? 

V Ružinove som vyrastal, žijem tu. 
Je to domov mojej rodiny, mojich ro-
dičov, súrodencov a priateľov. Pomery  
v tejto mestskej časti som teda spoznal 
– ako sa hovorí – na vlastnej koži. Sme-
rovanie Ružinova v ostatných rokoch 
pred mojím zvolením sa mi priveľmi 
nepáčilo. Mnohí Ružinovčania veľmi 
citlivo vnímali rozrastajúcu sa výstavbu 
v Ružinove. Mnohé športoviská, det-
ské ihriská a verejné zelené priestran-
stvá „padli za obeť“ výstavbe. Chýbala 
mi regulácia územia – a to nielen z hľa-
diska ochrany oddychových zón, ale 
aj z hľadiska architektúry povolených 
novostavieb. Ako dizajnér kladiem dô-
raz tiež na architektonické prevedenie 
stavby, ako aj na revitalizáciu jej okolia 
– vybudovanie športového, detského 
ihriska, oddychovej zóny a služieb pre 
obyvateľov. Samozrejme, predvolebné 
predstavy sú trocha odlišné od reálne-
ho výkonu funkcie, ale snažím sa tieto 
rozdiely minimalizovať.

Váš volebný program bol vábi-
vý. Hovorili ste o ochrane zelených 
plôch, o vytvorení pokojného bý-
vania pre mladé rodiny, o zlepšení 
komunikácie s občanmi, transpa-
rentnosti, podpore sociálne slab-
ších spoluobčanov a o obmedzení 
výstavby. Občanov vo voľbách pre-

svedčil. Presvedčili ste ich aj vy za 
uplynulé dva roky vo funkcii? 

Volebné sľuby sa usilujem spl-
niť. V Ružinove žije vyše 70-tisíc ľudí  
a určite svojou politikou neulahodím 
každému. Program som postavil na 
troch základných pilieroch: ochrana 
zelene v pôvodných sídliskách ako 
Štrkovec, Trávniky, Ostredky, Pošeň  
a verejných parkov; regulácia výstav-
by; sociálny rozmer podpory mladých 
rodín a starších spoluobčanov.

Začnem odzadu. Systém realizácie 
sociálnej politiky v Ružinove bol vybu-
dovaný kvalitne. Nadviazal som naň  
a rozšíril som ho o nové aktivity. So-
ciálne iniciatívy realizujeme ako pria-

mu finančnú podporu pre mladé ro-
diny pri narodení dieťaťa, ale aj pre 
dôchodcov na prilepšenie. Okrem 
toho organizujeme relaxačné a do-
volenkové zájazdy pre ružinovské 
deti a seniorov nielen na Slovensku, 
ale i v chorvátskom Umagu. Orga-
nizujeme množstvo jednorazových 
akcií v sociálnej oblasti, ako Me-
siac úcty k starším, Vianočná ve-

čera pre dôchodcov, Deň učiteľov, 
Deň matiek a podobne. V spoluprá-
ci s kultúrnou ustanovizňou Cultus  
a Ružinovským športovým klubom 
sme pripravili vskutku vydarené pod-
ujatia: Na vlnách fantázie, Ružinov-
ská cykločasovka, Ružinovské hody, 
zabíjačkové slávnosti, Ružinovská 
kvapka krvi, ale aj koncert Lucie Bílej 
v Bratislave a Európsky pohár silných 
mužov. Všetky tieto športovo-kultúr-
ne podujatia majú i charitatívny roz-
mer, keďže sa na nich vždy vyzbiera-
jú prostriedky na pomoc napríklad  
v boji proti rakovine. Podporu špor-
tu v Ružinove realizujeme aj priamy-
mi finančnými dotáciami športovým

klubom rôzneho zamerania od šachu 
až po hokej. Do sociálnej oblasti in-
vestujeme ročne milióny korún. 

Ako to vyzerá s ochranou ze-
lene a reguláciou výstavby? V Ru-
žinove počas vášho starostovania 
niektoré stavby i vyrástli...

Do funkcie som nastúpil v januá-
ri 2007. Výstavba spadá pod staveb-

ný úrad ako prenesený výkon štátnej 
správy, ktorý sa riadi stavebným zá-
konom. Niektoré investičné aktivity 
už boli rozbehnuté v minulosti a jed-
noducho sa nedali zastaviť. Žiaľ, týka-
li sa aj zelených plôch v sídliskových 
vnútroblokoch. Ako príklad uvediem 
stavbu na Čaklovskej ulici na Štrkovci, 
alebo na Sputnikovej ulici na Ostred-
koch. Územné rozhodnutia na ne vy-
dali pred mojím nástupom. Investori 
splnili všetky podmienky stavebného 
zákona, preto nebolo možné staveb-
né konania nevypísať a neudeliť po-
volenia. S dotknutými občanmi sme 
komunikovali, pochopili to. Napokon 
sa touto stavbou zaoberali všetky 
kontrolné a nám nadriadené orgány. 

Objavili sa i nové stavby. Rád by 
som vysvetlil systém povoľovacie-
ho konania. V prvom rade si treba 
uvedomiť, ako investor získal poze-
mok. Kto mu ho predal a za akých 
okolností. Netreba zdôrazňovať, že 
vlastníkom väčšej časti pozemkov  

v hlavnom meste je práve magistrát. 
Mestská časť vlastní a má v správe len 
nepatrné množstvo pozemkov – aj 
to väčšinou len verejnú zeleň alebo 
menšie záhradné parcely. Následne 
– opäť magistrát – vydáva záväzné 
stanovisko na stavbu, a to na základe 
územného plánu Bratislavy, ktorý na-
vrhuje magistrát a schvaľujú mestskí 
poslanci. Ak investor získa súhlasné 

 Slavomír Drozd pri skládke na Malom Pálenisku; skládku odstránili a pozemok oplotili.

ÚZEMNÝ PLÁN TREBA ZMENIŤ
Slavomír Drozd: Krytú plaváreň chceme v Ružinove

ROZHOVOR

„Zelený Ružinov“ – bolo hlavné volebné heslo súčasného ružinovského starostu v komu-
nálnych voľbách v roku 2006. Voličov presvedčil predovšetkým programom, v ktorom 
presadzoval zachovanie zeleného charakteru mestskej časti v jej starých sídliskových zó-
nach, začatie procesu regulácie územia do budúcnosti – aby sa Ružinov vyhýbal chaotic-
kej, neregulovanej výstavbe a stavebnému boomu, ako aj sociálne aktivity. Nielen o pred-
volebných sľuboch sme sa porozprávali so starostom Ružinova Slavomírom DROZDOM.
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stanovisko a s ním aj ostatné podpor-
né stanoviská, napríklad hygieny, po-
lície, hasičov a podobne, začína ko-
nať stavebný úrad. V tomto konaní už 
prakticky neexistuje reálna možnosť 
stavbu zastaviť, napriek tomu, že je 
na území mestskej časti a samosprá-
va s ňou nemusí súhlasiť. V staveb-
nom konaní diskutujeme o možných 
vyvolaných investíciách pre Ružinov.

V systéme povoľovania stavieb 
má hlavné slovo magistrát. Aj tak sme 
niektoré stavby zastavili – ak sme našli 
zákonný dôvod. Investori sa odvolali 
a nás nadriadené a kontrolné orgány 
– ako krajský stavebný úrad či proku-
ratúra – vyzvali, aby sme v územnom 
respektíve stavebnom konaní pokra-
čovali. Napriek tomu všetkému mô-
žem vymenovať viacero konkrétnych 
investícií, ktoré sa nám zatiaľ podari-
lo zastaviť. Ide napríklad o výstavbu 
na Exnárovej a Teslovej ulici a v okolí 
Štrkoveckého jazera. Rovnako sme sa 
usilovali zastaviť prestavbu prievoz-
skej radnice, ale prokuratúra nás vy-
zvala, aby sme v konaní pokračovali. 
Krajský stavebný úrad v Bratislave 
zas konštatoval, že sme neoprávnene 
nezačali územné konanie týkajúce sa 
výstavby objektu Helios. 

Ale čo na to občania? Nie ste 
napokon vy ten najhorší, ktorý po-
voľuje výstavbu v Ružinove? 

Reálne si treba uvedomiť, že vý-
stavba v sídliskových zónach Ruži-
nova sa výrazne obmedzila. Na dru-
hej strane podporujeme rozvoj v tzv. 
hnedých zónach. Sú to bývalé prie-
myselné areály, podniky, fabriky, skla-
dy – najmä v lokalitách Mlynské Nivy 
západ a východ. Tu sa realizujú aj ur-
banistické štúdie, ktoré musia tento 
rozvoj regulovať – vo vzťahu k dyna-
mickej doprave, aby nedochádzalo 
pri veľkých objektoch k dopravným 
kolapsom na komunikáciách.

Významný spôsob alebo mož-
nosť, ako obmedziť výstavbu aj  
v sídliskových lokalitách Ružinova, 
je regulácia územia. O tom sme tiež 
rozprávali pred voľbami. Tento proces 
sa nám podarilo úspešne naštartovať. 
Pripravili sme tri urbanistické štúdie 
– Štrkovecké jazero, Ružinovská ulica 
a Mlynské Nivy západ, ktoré sú pred 
schválením. Rovnako sme naštarto-
vali proces tvorby územných plánov 
zón v Trnávke, v okolí Štrkoveckého 
jazera a Ružinovskej ulice. V niekto-
rých z nich sme začali proces staveb-
nej uzávery, pokiaľ nebude územie 
zregulované. Regulácia spočíva v sta-
novení podmienok na výstavbu. Na-
še aktivity sa premietli aj do konania 
magistrátu a mestského zastupiteľ-
stva. Existuje informatívny materiál  
k zmenám a doplnkom územného 
plánu Bratislavy, do ktorého sa nám 
podarilo presadiť mnohé ochranné 

návrhy. Ako príklad za všetky uvediem 
zmenu funkcie futbalového ihriska 
na Drieňovej ulici z občianskej vyba-
venosti mestského a nadmestského 
charakteru na šport, telovýchovu  
a voľný čas. Verím, že tento náš návrh 
prejde aj v mestskom zastupiteľstve. 

Znamená to, že ružinovská sa-
mospráva nie je príliš spokojná  
s platným územným plánom Brati-
slavy? Ste aj mestským poslancom 
a v hlasovaní ste ho podporili. Pre-
čo?

Proces tvorby územného plá-
nu Bratislavy trval vyše desať rokov.  
V máji 2007 som podporoval prijatie 
nového územného plánu pre hlav-

né mesto aj na základe ubezpečenia 
primátora Bratislavy o operatívnom 
postupe pri zmenách a doplnkoch 
tohto dokumentu. Žiaľ, z dnešného 
vývoja som sklamaný a rovnaký pocit 
majú i mnohí urbanisti a architekti. 
Zmeny v územnom pláne sa reali-
zujú veľmi ťažko. V územnom pláne 
sa nachádza mnoho nezrovnalostí  
a nedokonalostí. Je to živý dokument 
a treba ho zmeniť. V Ružinove si od-
dychové a parkové zóny zaslúžia dô-
raznejšiu ochranu. Na druhej strane 
treba zmeniť funkciu v bývalých prie-
myselných zónach na rozvojovú. Toto 
sú lokality, kde by sa mal Ružinov roz-
víjať. Napriek tomu, že ako poslanec 
som návrh podporil, ako starosta som 
obratom začal na magistrát posielať 
návrhy na jeho vylepšenie. A tieto 
aktivity sme podopreli vlastnými ko-
naniami, ktorými sú už spomínané 
urbanistické štúdie.

V tejto súvislosti chcem ešte po-
dotknúť, že sme miestny úrad ob-
čanom stransparentnili. Prostred-
níctvom našich médií s ľuďmi 
komunikujeme. Organizujeme verej-
né zhromaždenia občanov, mítingy  
a stretnutia. Nemáme problémy sa 
postaviť zoči-voči občanom a odpo-
vedať na ich otázky. Na webovej strán-
ke sme založili anonymné interneto-

vé fórum, kde zverejňujeme podnety  
i kritiku. Uverejňujeme všetky verej-
né vyhlášky týkajúce sa stavebných 
aktivít, hoci je to nad rámec zákona. 
V našich médiách – televízia Ružinov 
a mesačník Ružinovské ECHO – nie je 
priestor na žiadnu cenzúru. Ružinov-
čania vedia, čo sa v  mieste ich bydlis-
ka deje a kto to vykonáva. 

Napriek tomu máte v miestnom 
zastupiteľstve väčšinu poslancov, 
ktorí sú voči vám ako starostovi  
v opozícii. Ako sa vám pracuje v ta-
komto prostredí? 

Nástup do funkcie nebol jed-
noduchý. Skúsení miestni poslan-
ci mi výkon funkcie neuľahčovali. 

Skôr naopak – sťažovali. Preto počas 
úvodných 18 mesiacov to bol skôr 
politický súboj než konštruktívna 
spolupráca. V politike je komuniká-
cia nevyhnutná. Dlho sme si neve-
deli k sebe nájsť cestu. Výsledkom 
neboli pozitívne rozhodnutia a ko-
nania. Z tohto dôvodu sa napríklad 
schválil rozpočet v roku 2007 až  
v novembri. Pochopili sme, že na 
takéto prieky doplatí mestská časť  
a Ružinovčania. Museli sme začať ko-
munikovať na úrovni politických roz-
hovorov práve preto, aby sa mohli 
schvaľovať v miestnom zastupiteľ-
stve dôležité dokumenty – rozpo-
čet, jeho potrebné úpravy, program 
hospodárskeho rozvoja Ružinova, 
urbanistické štúdie, rozvojové pro-
jekty, vízie a podobne. Všetci, teda 
ja i poslanci, napokon budeme účty 
skladať občanom vo voľbách. Ako 
konkrétny príklad takejto komuni-
kácie uvediem opäť reguláciu úze-
mia. Osobne som preferoval v pr-
vej fáze formu urbanistických štúdií  
a na základe nich aj územné plány 
zón. Poslanci územné plány zón bez 
urbanistických štúdií. Obe konania 
sú pozitívom v regulácií. Tak sme sa 
rozhodli pre jeden aj druhý variant, 
a tie sa v konečnom dôsledku budú 
navzájom dopĺňať. 

Zmenila sa politická klíma  
v Ružinove potom, čo sa v Bratisla-
ve rozpadla silná SDKÚ-DS? 

Áno. Politický dialóg v Ružinove 
sa naštartoval práve po týchto uda-
lostiach v SDKÚ-DS. Ide o politický 
dialóg pri dôležitých rozhodnutiach 
o smerovaní Ružinova. K dialógu sú 
prizvaní všetci politickí predstavitelia 
našej mestskej časti. Informácie z nich 
majú médiá i verejnosť. Napokon to 
sami môžu vidieť aj na našich zastu-
piteľstvách, o ktoré je veľký záujem, 
čomu sa tešíme. V súčasnosti pôsobí 
v Ružinove šesť politických zoskupe-
ní: SMER-SD, Občiansky klub, SDKÚ-
-DS, KDH, ĽS-HZDS, Strana zelených  
a jeden nezávislý poslanec. 

Všetci v súčasnosti rozpráva-
jú o víziách. Aká je vízia Ružinova  
a aká je tá vaša? 

Ako starosta diskutujem na tú-
to tému s urbanistami, architektmi, 
odborníkmi na dopravu, expertmi, 
ktorí majú reálne predstavy o tom, 
ako by mohla Bratislava a Ružinov 
vyzerať v strednodobom i dlhodo-
bom horizonte. Ako riešiť problémy 
v doprave, komunikáciách, výstav-
be a podobne. Je to len predstava, 
takýto dokument budem však ako 
starosta podporovať. V prvom rade –  
v krátkodobom horizonte – chceme 
zabezpečiť finančné prostriedky na
rekonštrukcie budov našich základ-
ných a materských škôl. Rovnako 
chceme do roku 2015 navrhnúť ví-
ziu podpory budovania športových 
objektov – ihrísk, športových hál, 
tréningových objektov a podobne. 
Mojím predsavzatím je vybudovať 
v Ružinove športovo-relaxačné cen-
trum s krytou plavárňou a plavec-
kým bazénom s dĺžkou 50 metrov,  
v ktorom by mali miesto profesio-
nálne plavecké oddiely. Priestor by 
získali i deti, aby sa mohli učiť plávať,  
a tiež širšia verejnosť. V neposled-
nom rade by sa tam mohli organizo-
vať podujatia minimálne európskych 
šampionátov. Popri tom by sme 
radi vybudovali komplexnú špor-
tovú halu pre loptové športy ako 
hádzaná, basketbal, futsal, floorbal 
a volejbal. Budem presadzovať, aby 
sa tento komplex vybudoval ved-
ľa tréningovej hokejovej haly arény  
V. Dzurillu. Zimný štadión, plaváreň, 
športová hala, vedľa fakultná nemoc-
nica a oproti Štrkovecké jazero – bol 
by to ideálny priestor na športovo-
-relaxačné centrum Bratislavy. Takto 
si predstavujem aj finančnú solida-
ritu s menšími mestskými časťami  
v Bratislave. Vybudovať centrum, 
ktoré by malo nadmestský charakter 
– pre všetkých Bratislavčanov i pre 
návštevníkov mesta.

Ivan KRIŽAN
Foto: mrs

S Robertom Ficom pri sadení lipy v areáli Radosť počas Dňa Zeme.

ROZHOVOR
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Príbeh, ktorý vám vyroz-
právam, sa odohral v roku 

2005 za vlády kráľovnej komerčnej 
POPMUZIK v dňoch, v ktorých je-
den z jej kráľov, svetoznámy spe-
vák XY uzavrel manželstvo a slávil 
kráľovskú svadbu so svojím o pät-
násť rokov mladším milovaným 
druhom YX, s ktorým žil už pätnásť 
rokov v poloutajovanom partner-
stve. Obaja manželia svoju lásku 
potvrdili a pred masmediálnym 
svetom prezentovali dlhotrvajúcim 
vášnivým bozkom na ústa. Sva-
dobná hostina bola neuveriteľne 
bohatá, honosná, ba dosiaľ neslý-
chaná. Jej sláva a bohatstvo zatie-
ňovali nebo. Konala sa na francúz-
skej riviére v najluxusnejšom hoteli 
VESMÍR. Zúčastnilo sa na nej viac 
ako tisíc hostí, väčšinou podob-
ných párov i hviezdnych promi-
nentov zo sveta umenia, literatú-
ry, filmu a bohatých podnikateľov. 
Svadbu sledoval celý svet. Časť  
s obdivom a závisťou, časť s odpo-
rom a pohŕdaním.

 
„Sme rovnoprávni! Sme chráne-

ní zákonom! Aj my sme už rodina!“
Ozývalo sa z tisíc hrdiel. Ale to-

to volanie pohlcovali plamene So-
domy a Gomory, ktoré sa z južnej 
strany pomaly ale iste a nebezpeč-
ne blížili k hotelu VESMÍR. Ak ich ne-
zastaví neznáma sila alebo zázrak, 
zachváti celú riviéru ako blčiace cu-
nami. Ostane z nej len popol, ktorý 
víchrica zmetie do mora.

Šiel som na „predpolnočnú 
omšu“, ktorú nám citlivý pán farár 
múdro a ústretovo už niekoľko ro-
kov slúžil o sedemnástej hodine, 
aby nás starších ušetril polnoč-
nému prívalu výročných vianoč-
ných veriacich. Ako penzistovi mu 
dekan pridelil malý, útulný kos-
tolík „Rybárskeho cechu“ na ľa-
vom brehu Dunaja. On ho miloval  
a veriaci milovali jeho. Do kostolí-
ka chodím pešo, skratkou, Strmým 
chodníkom, ktorý spája Mudro-
ňovu s nábrežím Dunaja. Strmý 
chodník je naozaj strmý a vtedy 
bol aj skalnatý, vyjarčený, trča-
li z neho biele žabicové kamene  
a odhalené, lesklé korene stromov, 
preto chôdza po ňom nebola pre 
starších pohodlnou prechádzkou, 
ale trocha i nebezpečná. Raz som 
sa na nich aj pošmykol a našťastie 
len udrel, nič si nezlomil. Ale ak krá-
čaš pomaly, opatrne a ešte za dňa, 

môžeš mať pocit, že si na malej 
horskej túre.

Práve som zastal v prostriedku 
svahu nad kôpkou kameňov, keď 
vpravo, pri hĺbke údolia podunaj-
skej džungle, od chodníka chrá-
nenej pichľavými kríkmi, šípmi  
a mladými agátmi, ktoré svoji-
mi pichliačmi ako malými mečík-
mi odrádzali vstúpiť do nej, som 
začul hlások podobný mňauka-
niu mačaťa. Roklina, ktorá bude  

o pár rokov zastavaná kráľovský-
mi hotelmi s piatimi hviezdičkami, 
je ešte stále kráľovstvom drozdov, 
bažantov, krtkov, lasíc, strák a za-
jacov. Po veľkej povodni, keď vody 
Dunaja vyplavili na ľavý breh divia-
čicu s kŕdlikom prasiat, táto našla 
azyl v džungli rokliny. Netušila, že 
ak ju opustí, po pár sto metroch sa 
ocitne v strede mesta pred hotelom 
CARLTON, kde ju privolaní poľovní-
ci budú musieť zastreliť. Prasiatka 
väčšinou skončili pod kolesami áut 
alebo na pekáči neďalekých chatá-
rov. 

Zastal som nielen pre vyčnieva-
júce kamene, ale najmä preto, že 
som zacítil dym. Dym, nie však ten 
z čmudiacich komínov obrovských 
činžiakových víl, ktoré sa vypínajú 
nad starým mestským kameňolo-
mom a Dunajom, ale voňavý dym 
z horiacej vatričky. Ako synovi dre-
vorubača a uhliara mi dym z dreva 
príjemne vonia. Vdychujem ho ako 
tymianovo-voňavú živicu z kadi-
delnice v kostole a na chvíľku sa 
prenášam do rodných hôr v údolí 
Čierneho Hrona, ktoré sú v tomto 
čase zasypané snehom ako v roz-
právke. Ale to je len chvíľka. Opäť 
stojím uprostred svahu na Strmom 
chodníku a dym už nielen cítim, ale 
aj vidím. Prináša mi ho slabučký 
vetrík a s ním aj hlások. Keď som 
sa sústredene započúval, mal som 
dojem, že je to detský plač. Plač vy-
chádzajúci z rokliny ma nielen pre-
kvapil, ale aj znepokojil. Žeby za-
se nejaká krkavčia mať namiesto 
kontajnera odložila dieťatko v tej-
to opustenej rokline? Ale upokojil 

som sa, lebo viem, že kde je dym, 
tam je aj oheň, tam je aj teplo a kde 
je teplo, tam sú aj ľudia. Ale aj tak! 
V tomto čase, v tejto rokline ľudia? 
Chvíľku to mňaukanie počúvam, 
uvažujem, či sa mám presvedčiť, či 
to naozaj plače dieťa, alebo si ísť po 
svojom na „predpolnočnú“.

Dym sa zrazu stratil, odvial ho 
vetrík na západnú stranu k bralám 
a plač stíchol. A to ma znepokoji-
lo. Svedomie mi šepkalo: Neváhaj! 

Choď hľadať dym, ktorý si videl 
a zavoňal a detský plač, ktorý si 
počul. Máš rukavice, zohni sa po 
konár hladký ako palica a nájdi si 
vhodný vstup do džungle.

Len čo som do nej vstúpil, 
opäť som zavoňal dym a opäť po-
čul slabučké, známe mňaukanie. 
Zvedavosť ma vedie za dymom  
a hláskom. Snažím sa však ísť opa-
trne ako indiánsky stopár a sliedič. 
O chvíľku sa mi zjavil takýto obrá-
zok. Nie... to som si naozaj nevy-
myslel, aj dnes vidím ten obraz, tú-
to obdivuhodnú scénku.

Predo mnou stojí kolibka z ha-
luzí a prútia s uschnutým lístím ako 
bocianie hniezdo, vystlané polysty-
rénovými doskami a handrami, 
namiesto komína otvorená predná 
stena a namiesto dverí zavesená 
deka, odsunutá na kraj ako záves. 
Pred vchodom malá vatrička plá-
polajúca hravými jazykmi plame-
ňa. Na vatričku zboku prikladá 
halúzky sediaci muž so zarastenou 
tvárou a dlhými vlasmi. Vidím ho  
z profilu, teda nie oči, len čelo a veľ-
ký nos a oproti mne sedí ona, zdá 
sa mi, že ma aj prvá zbadala, spo-
zornela, ale tvár jej tiež nevidím, le-
bo hlavu má až nad oči a nad ústa 
zakrytú čiernou teplou šatkou či šá-
lom. Oblečený má teplý prešívaný 
kabát, obuté čižmy a na rukách dr-
ží kôpku – balík handier, z ktorého 
vychádza pokojné mrnčanie, kto-
rým sa dieťa rozpráva s matkou. Je-
ho vek? Dlhé vlasy a zarastená tvár 
nedovoľujú ho odhadnúť na prvý 
pohľad. Tridsať? A ona? Vyzerá ako 

väzenkyňa v sibírskom gulagu. On 
začal čosi opekať napichnuté na 
drevenom ražníku. Kurča? Bažant? 
Drozd alebo holub? Má to podo-
bu ošklbaného operenca. Tvár jej 
osvetľuje vatrička ako reflektor he-
rečke pri filmovaní.

Zbadali ma? Ona ma musela 
vidieť. On ma buď nevidí, alebo si 
ma nevšíma. Kto sú títo ľudia? Ako 
sa volajú? Čudáci, ktorí sa hrajú na 
svätú rodinu? So živým dieťaťom? 

Ja im narýchlo dávam mená. On: 
Jozef Bezdomovec. Ona: Mária 
Bezdomová. Čo tu robia? Utekajú 
pred biedou? A dieťa? Nie, to nie je 
Jezuliatko! To je sirota slovenská,  
o ktorú sa starajú bezdomovci.

Aby som ich nevystrašil, neu-
razil a neprekvapil, pokúsil som 
sa im nie veľmi hlasno, no zrozu-
miteľne a vľúdne prihovoriť. „Hej..! 
Dobrý večer... dobrí ľudia! Nepo-
trebujete pomoc? Zavolám sanit-
ku, takto predsa nemôžete bývať  
s dieťaťom. A na Vianoce...“

Vedeli o mne. On prestal ope-
kať, v ruke držal ražník ako zbraň, 
uprel na mňa pohľad a výraz jeho 
tváre neveštil nič dobré. Žiadne 
priateľstvo alebo vďaka za ponúk-
nutú pomoc. Ona? Usmiala sa, 
vstala aj s balíkom handier na ru-
kách, ale keď začala hovoriť, „ale 
áno...“, on ju umlčal pokynom ruky 
a neuveriteľne pokojne, no nekom-
promisne a dôrazne mi odpovedá: 
„Pomôžete nám, keď čím skôr od 
nás odídete a nikomu o nás nič ne-
poviete. Choďte si tam, kam ste sa 
vybrali!“

„Na polnočnú... do kostola...“
„Odíďte! Dajte nám pokoj! Dnes 

večer chceme byť sami. Máme veľ-
ký sviatok. Dnes sa nám narodil...“

„Ale ja vám naozaj chcem po-
môcť...“

„Poznáme: Herodesovia sa hra-
jú na samaritánov. Len čo sa poča-
lo, už jej profesor ponúkal pomoc..., 
že jej ho vezme. Pred narodením 
jej radili, aby ho hneď po narode-
ní priniesla k bráne kláštora a vlo-

LADISLAV ŤAŽKÝ

SVETLO V ROKLINE

POVIEDKA
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žila do odkladacieho okienka pre 
najdúchov ako do inkubátora, že 
ho milosrdné sestričky vychovajú 
na poriadneho človeka. Po tých-
to radcoch prišli k nám kupci, aby 
sme ho predali do zahraničia, že 
dobre zaplatia v eurách. Predali...? 
Vy ste ľudia? Máte srdce? A na čo? 
Na chov ušľachtilých otrokov ale-
bo na súčiastky pre bohaté deti? 
Herodesovia! Kupčiť... S plodom 
nášho života! Zmiznite! Všetci nám 
chcete pomôcť. Všetci! Už nech ste 
preč...! A nepokúšajte sa nám eš-
te radiť alebo pomáhať! Najlepšie 
nám všetci pomôžete, keď nám dá-
te pokoj!“ 

„Tak už choďte, človeče! A niko-
mu ani slova o nás! Nik nemusí ve-
dieť, kde sa nám narodil... alebo že 
sa nám narodil.“

„Nerozumeli ste?“ Skričal zlost-
ne a vykročil ku mne.

A šiel som. Vyprevádzalo ma je-
ho zlostné sipenie: Herodesovia.

Nebol som urazený, ale zahan-
bený. A toho, čo sa im narodil, som 
vlastne ani nevidel, ale uveril som, 
že sa im narodil a právom sa oňho 
boja. Hanbu mi zmierňuje len ich 
láska k nemu.

Aj v kostole mi hučali v ušiach 
jeho „Herodesovia“ a znelo mi to 
ako ťažké obvinenie. Myslel som na 
oboch. Na toho, čo sa narodil pred 
dvetisíc rokmi, v plienkach povité-
ho a v jasličkách uloženého, i na to-

ho, ktorého matka ohrieva pri vat-
ričke v kolibke skrytej v dunajskej 
rokline. Aj ten v jasličkách, aj ten  
v kolibke sú synmi človeka.

Dnes sa nám narodil... spieva-
me zborovo a dojímavo v kostole...

  

Keď som sa vracal z polnočnej 
hore Strmým chodníkom, už som 
sa neopovážil narušiť ich sviatočný 
pokoj, ale nezdržal som sa, aby som 
sa nadýchol a opäť zavoňal dym  
z ich vatričky, aby som sa nezahľa-
del do rokliny a neobdivoval tmu, 

ktorá jej vládla a v nej svetielko nie 
väčšie ako svätojánska muška. Vat-
rička blikala v rokline ako zornička 
na nebi, ako večné svetlo v kostolí-
ku Rybárskeho cechu pri Dunaji.

  

Túto noc som spal spánkom 
nespravodlivého, z ktorého ma bu-
dili tie najčudnejšie sny. Raz som 
dokonca pocítil, ako sa ma dotkla 
studená ruka na spotenom čele. Aj  
v tme som videl nad sebou jeho bra-
datú tvár a jej šálom pozakrúcaný 
obličaj. Hneď, len čo svitol deň, som 
vstal, narýchlo sa teplo obliekol, do 
škatule poukladal koláčiky a poná-
hľal sa Strmým chodníkom k rokli-
ne. Nezabudol som, že mi zakázal 
vrátiť sa, ale svedomie ma povzbu-

dzovalo, choď, príjmu ťa, nesmieš 
sa báť, možno ťa čakajú. 

Nečakali. Kolibka bola prázd-
na, plná haraburdia: deky, celkom 
dobrý kožuch, staršie kabáty, na 
vatričke odhodených pár suchých 
vatových plienok, vedľa nich opal-
ky z cigariet a kostičky z operen-
ca. Na boku je odložená fľaša bu-
dišskej. Vatrička ešte nevychladla  
a kamene vyžarujú teplo. Odišli 
len pred chvíľkou, akoby cítili, že 
napriek jeho zákazu sa vrátim. 
Ostal po nich len krík pri vatričke, 
ozdobený rôznymi papierikmi a 
pohárikmi z umelej hmoty. Odišli, 

či ušli? Kam? Egypt je ďaleko a na-
vyše má prebytok svojich vlastných 
„svätých rodín“. A susedné „Egyp-
ty“ slovenských bezdomovcov ne-
prijímajú. Tiež majú dosť svojich. 
Kam teda putujú? Možno domov, 
do svojho Nazaretu, v ktorom ne-
chali domček a v ňom kolísku.  
V nej najlepšie skryjú svojho syna 
pred „Herodesmi“.

Dívam sa na roklinu a sledu-
jem, ako nad ňou krúži slabučko 
pískajúca kaňa, ktorá si hľadá ra-
ňajky. Vznáša sa nad roklinou ako 
duch nad vodami.

V mysli volám za utekajúcou 
rodinou, že všetci máme svoje 
Betlehemy, svoje Nazarety a svoje 
Golgoty a všetky deti svojich He-

rodesov. Kam ujsť pred nimi? Sú  
v každej krajine, v roklinách, v pus-
tinách i džungliach. Krúžia nad 
svetom ako kŕdeľ dravcov a strieh-
nu na ľudské mláďatká.

  

P. S.
Prepašovaná tajná správa  

z archívu Slovenského štatistické-
ho úradu o INTERRUPCII.

S intenzívnou interrupciou sa 
začalo už počas vojny a tesne po jej 
skončení, keď si znásilnené ženy zo 
vzdoru, urážky a poníženia dobro-
voľne dávali brať plody. Ale väčši-
na si ich ponechala s tým, že deti, 
ktoré sa narodia zo znásilnenia, za 
to nemôžu. Šlo o tisíce na jednej  
i druhej strane, na strane víťazov  
i porazených. V krajinách Sovietske-
ho zväzu sa narodilo viac ako mili-
ón Nemcov, Rumunov, Maďarov, 
Slovákov a príslušníkov iných náro-
dov, ktorých vojská obsadili soviet-
ske územia. Viac ako milión Rusov 
sa narodilo v Poľsku, Rumunsku, 
Maďarsku, na Slovensku a najmä 
v Nemecku. O niečo menej sa v Ne-
mecku narodilo Američanov (hod-
ne čiernych), Angličanov, Škótov  
a Francúzov.

Na presnej štatistike sa pracuje. 
Počet násilne počatých detí vo voj-
ne bude len povrchný. Matky otcov 
svojich detí stále taja.

Interrupcie robené vo veľkom 
v zdravotníckych zariadeniach le-
kármi-gynekológmi sa začali mno-
žiť najmä od roku 1950. Ich počet 
z roka na rok stúpal. Z tisícky sa 
vyšplhal až na štyridsaťtisíc ročne. 
Za vyše šesťdesiat rokov dosiahol 
takmer milión chirurgických zása-
hov. Dnes mohlo na Slovensku žiť 
nie päť ale šesť miliónov Slovákov, 
napočítajúc, koľko ten milión mo-
hol splodiť a vychovať detí a tie za-
sa svojich detí.

Takmer žiadna alebo zaned-
bateľná bola miera inter-

rupcie v rómskej komunite. Aj preto 
sa za posledných päťdesiat rokov 
rozmnožila dvadsaťnásobne viac. 
Slovákov nebezpečne ubúdalo – až 
do takého stupňa, že prišiel rok, keď 
ich viacej zomrelo, ako sa narodilo. 
Teda – začali vymierať.

(Nepublikovaná poviedka zná-
meho slovenského spisovateľa.)

POVIEDKA
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V zmysle zákona Národnej rady 
Slovenskej republiky č. 596/2003 Z. 
z. je starostlivosť o budovy, v kto-
rých sídlia školy a školské zariadenia, 
predmetom samosprávnej pôsob-
nosti obce. 

Európa požaduje viac
Mestská časť Bratislava Ružinov, 

vo funkcii zriaďovateľa týchto škôl 
a školských zariadení, zabezpečuje 
starostlivosť celkovo o 9 budov zá-
kladných škôl, 18 budov materských 

škôl a 3 materské školy nachádzajú-
ce sa v bytových domoch. V priebe-
hu roka 2008 sa hlavná pozornosť 
upriamila na postupné zlepšenie 
technického stavu budov a obmenu 
ich prevádzkového vybavenia. Nos-
nými úlohami boli predovšetkým re-
konštrukcie plynových kotolní v ma-
terských školách (MŠ) Velehradská, 
Šťastná, výmena podlahovej krytiny 
a obloženia telocvične v Základnej 
škole (ZŠ) Ostredková, ako aj obme-
na detských ležadiel v materských 
školách v celkovom počte 1 043 ku-
sov, keďže pôvodné ležadlá sa pou-
žívali už viac ako 25 rokov. 

„Prijatím Slovenska do Európskej 
únie nám vznikli aj nemalé povinnos-
ti v oblasti školského stravovania. Za 
účelom skvalitňovania stravovacích 
služieb a v súlade so zásadami zdra-
vej výživy sme pristúpili v tomto roku 
k významnej obmene technologického 
zariadenia kuchýň v základných a ma-
terských školách. Zabezpečovali sme 

obmenu chladničiek a mrazničiek, veľ-
kokuchynských robotov, elektrických 
pecí, sporákov, umývačiek riadu, škra-
biek zemiakov, varných kotlov a v ne-
poslednom rade aj pracovných stolov 
a umývacích drezov. Na päť ZŠ sme do-
dali konvektomaty, ktoré prispejú k ra-
cionálnej príprave stravy s významnou 
energetickou a časovou úsporou,“ vy-
svetlil pre Ružinovské ECHO Jaroslav 
Adamát z Referátu prevádzky, údržby 
škôl a školských zariadení a školské-
ho stravovania miestneho úradu.

Kompletnou rekonštrukciou 
priestorov v MŠ Stálicová a Západ-
ná sa vytvorili štyri nové triedy, čím 
sa zvýšila kapacita spolu o 90 miest.  
„Z ďalších aktivít, ktoré sme vykonali 
na tomto úseku v tomto roku, môže-
me spomenúť hlavne rekonštrukciu 
sociálnych zariadení v MŠ, opravy 
striech na ZŠ a MŠ, čiastočnú výmenu 
okien, opravu schodísk v MŠ, maľova-
nie priestorov ZŠ a MŠ, opravu elektric-
kých rozvodov v ZŠ, obmenu podlaho-
vej krytiny v školskej jedálni, ako aj 
sadovnícke úpravy areálov MŠ. Okrem 
týchto činností sme priebežne koordi-
novali a zabezpečovali odstraňova-
nie havarijných stavov, ktoré si školy 
a školské zariadenia neboli schopné 
riešiť vo vlastnej pôsobnosti,“ dodal 
J. Adamát. Z privátnych zdrojov sa 
konečne po dlhých rokoch vymenila 
strecha na ZŠ Kulíškova, z ktorej vy-
tekal životu nebezpečný azbest. 

Mestská časť Ružinov v priebehu 
roka 2008 preinvestovala na tieto ak-
tivity celkom 19 miliónov korún. 

Plány v roku 2009
Na dosiahnutie optimálneho 

technického stavu objektov škôl  
a školských zariadení bude potreb-
né v nasledujúcich rokoch vyna-

ložiť značné finančné prostriedky. 
K najzávažnejším nedostatkom mož-
no priradiť zlý stav okien, striech, 
fasád, rozvodov elektriny, vody  
a tepla, ale aj sociálnych zariadení, te-
lovýchovných zariadení a školských 
dvorov. Veľa úloh je možné očakávať 
v oblasti tepelného hospodárstva  
s cieľom dosiahnuť maximálne ener-
getické úspory na objektoch škôl  
a školských zariadení, a to pokra-
čovaním rekonštrukcie plynových 
kotolní a staníc tepla, ale aj hyd-
raulickým vyregulovaním systému 
ústredného kúrenia v budovách.

V roku 2009 plánuje ružinovská 
samospráva prioritne riešiť nedo-
statky na ZŠ Nevädzová, a to pre-
dovšetkým výmenu okien, opravu  
a náter fasády školy a hydraulické vy-
regulovanie systému ústredného kú-
renia. „Na Základnej škole Kulíškova 
plánujeme taktiež vykonať hydraulické 
vyregulovanie systému ÚK. Materská 
škola Piesočná je ako celok vo veľmi 
zlom technickom stave, a preto plá-
nujeme jej kompletnú rekonštrukciu. 
V MŠ Stálicová chceme zrekonštruo-
vať pavilón B a na Haburskej 6 vytvoriť 
novú triedu v uvoľnených priestoroch, 
a tým rozšíriť ich kapacitu,“ priblížil 
ambiciózny plán J. Adamát. Túto si-
tuáciu si plne uvedomuje aj starosta 
Ružinova S. Drozd. Na októbrovom 
zasadnutí miestneho zastupiteľstva 
jednoznačne uviedol, že „komplexné 
a čiastkové rekonštrukcie základných 
a materských škôl sú pre mňa priori-
tou. Viem, je to drahé, ale budeme mu-
sieť na to vyčleniť prostriedky vo výške 
niekoľkých desiatok miliónov korún. 
Budovy rekonštrukciu potrebujú.“

(mre)
Foto: mrs

ŠKOLY POTREBUJÚ PENIAZE 
Samospráva sa tento rok zamerala na ružinovské škôlky
Decentralizácia štátnej správy spôsobila, že samosprávy dostali do svojej pôsobnosti 
materské a základné školy. Nejde pritom len o zabezpečenie výchovného procesu, ale aj  
o starostlivosť o objekty týchto inštitúcií, ktoré sa väčšinou budovali pred tridsiatimi rok-
mi. Štát na túto agendu prispieva. Mestská časť Ružinov však investuje do rekonštrukč-
ných prác nemalé prostriedky. 

Aj budova ZŠ Drieňová čaká na nové okná a zateplenie.

V MŠ na Haburskej ulici dokončili práce na nových toaletách.
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Hlavnou náplňou referátu život-
ného prostredia Miestneho úradu  
v Ružinove je chrániť a tvoriť životné 
prostredie v oblasti zelene, odpado-
vého hospodárstva pri zaobchádza-
ní s komunálnym odpadom, chrániť 
povrchové vody a vytvárať podmien-
ky na zdravý spôsob života. Ako Ru-
žinovské ECHO informovala vedúca 
referátu Lesia Richterová, v tomto ro-
ku sa na poli ochrany ružinovského 
životného prostredia vykonalo ne-
málo aktivít. V oblasti tvorby zelene 
referát životného prostredia realizuje 
predovšetkým revitalizácie zelených 
plôch v mestskej časti. Tieto aktivi-
ty zahŕňajú komplexnú rekonštruk-
ciu sadovej úpravy na danej parce-
le. „Sú to nákladné operácie spojené  
s výrubom starých chorých a suchých 
stromov, ošetrením perspektívnych 
drevín, výsadbou nových stromov  
a krov a výmenou trávnika. Súčasťou 
revitalizácie je aj obnova chodníkov  
a spevnených plôch,“ vysvetlila vedú-
ca referátu. 

Revitalizácia zelene
V minulých rokoch sa takto oži-

vili sadové úpravy vo vnútroblokoch 
na uliciach Budovateľská, Súťaž-
ná, Velehradská, v predzáhradkách 
na uliciach Súmračná, Komárnická  
a Palkovičova. V roku 2008 k nim 
pribudol obnovený vnútroblok na 
Kulíškovej ulici a časť Gemerskej uli-
ce. „Do konca tohto roka plánujeme  
v spolupráci s nadáciou Ekopolis zre-
alizovať ešte ošetrenie a výsadbu 
stromov na Oravskej a Trenčianskej 
ulici,“ dodala L. Richterová. Okrem 
revitalizácií idú prostriedky z roz-
počtovej kapitoly referátu životného 
prostredia aj do výsadby stromov 
a verejnej zelene. Sú to náhradné 
výsadby za vyrúbané stromy. V mi-
nulom roku sa realizovali výsadby 
borovíc na Haburskej, Komárnic-
kej, Prešovskej a Sputnikovej ulici.  
V tomto roku sa podľa plánu vysadia 
ešte nové stromy a kríky na uliciach 
Svidnícká, Meteorová, Prešovská, Ľa-
nová, Planét, Kupeckého a Svätého 
Vincenta. „Problémy pri náhradných 
výsadbách vznikajú aj v otázkach 
vlastníckych vzťahov a rekonštruk-
cií zastaraných inžinierskych sietí. Ak 
parcela nie je v správe mestskej čas-
ti, potrebujeme, skôr než začneme  

s výsadbou, súhlas vlastníka parcely. 
Výsadbu nových drevín komplikujú aj 
stále sa zahusťujúce inžinierke siete.  
V ich ochrannom pásme nie je dovole-
né sadiť stromy. Tento problém máme 

konkrétne v severnej časti Sputnikovej 
ulice, kde občania požadujú výsadbu 
drevín, ktorá by ich izolovala od hluč-
nej križovatky a železnice. My by sme 
im radi vyhoveli, ale tieto požiadavky 
nemôžme v želanom rozsahu splniť, 
pretože práve v tejto časti je vedených 
niekoľko inžinierskych sietí a my v ich 
ochrannom pásme nesmieme sadiť,“ 
poukázala na niektoré komplikácie 
vedúca L. Richterová.

Iniciatívni občania
V Ružinove sa vyskytli prípady, 

keď občania iniciatívne sami vysá-
dzali stromy do verejnej zelene. Čas-

to pritom nemajú potrebné informá-
cie o inžinierskych sieťach, dreviny 
zasadia do ich ochranného pásma  
a keď príde k rekonštrukcii ale-
bo k poruche siete, je nevyhnutné 

strom vyrúbať. Potom sa sťažujú, že 
miestny úrad vyrúbal nimi zasade-
né stromy. Poslaním referátu život-
ného prostredia je zeleň v Ružinove 
chrániť. Túto povinnosť si aj jeho za-
mestnanci plnia. Každý strom treba 
v Ružinove chrániť. Vydané výrubo-
vé povolenia mnohokrát musia byť 
súčasťou stavebnej aktivity súkrom-
ného vlastníka pozemku. Ak ten spl-
ní podmienky so svojím projektom 
stanovené stavebným zákonom  
a územným plánom Bratislavy, stro-
my bývajú vyrúbané. Vždy však musí 
nahradiť ich hodnotu alebo zrealizo-
vať náhradnú výsadbu. Stromy v Ru-

žinove pritom vôbec nie sú lacné. Ich 
hodnoty sa pohybujú v desiatkach 
až stovkách tisíc korún. 

Odpad, chodníky a ihriská
„Hlavnou náplňou tejto činnos-

ti je určovanie umiestnenia stanovíšť 
pre kontajnery na komunálny odpad 
v zmysle VZN č. 6/2002 o nakladaní  
s komunálnym odpadom a drobným 
stavebným odpadom. V tejto oblasti 
riešime hlavne umiestnenie kontaj-
nerov na komunálny odpad, ktoré je 
v rozpore s cestným zákonom a tie, 
ktoré nemajú vybudované stanovište,“ 
vysvetlila L. Richterová ďalšie úlohy 
ich referátu. Častým problémom sú 
neriadené skládky odpadov. Referát 
má spracovaný „zoznam“ skládok na 
území mestskej časti, kde prevažnú 
časť tvoria skládky, ktoré sa nachá-
dzajú na súkromných pozemkoch. 
Tieto skládky sú takého rozsahu, že 
ich odstránenie predstavuje sumy 
od pol milióna do milióna korún. Ide 
o skládky najmä na Zlatých pieskoch, 
Studenej ulici, za Slovnaftom pri Bis-
kupickom ramene, ostrove Kopáč, 
pod Prístavným mostom. Skládky, 
ktoré sa nachádzajú na pozemkoch 
zverených mestskej časti sa priebež-
ne odstraňujú. Ide hlavne o skládky 
pod Prístavným mostom, na Malom 
Pálenisku, na Piesku, v Prievoze, kde 
finančné náklady na ich odstránenie
dosahujú výšku až 700 000 korún 
ročne. 

Štandardná oprava chodníkov, 
komunikácií v správe mestskej časti 
a staranie sa o detské ihriská je tiež 
úlohou referátu životného prostre-
dia. V roku 2008 sa kompletne zre-
konštruovalo päť detských ihrísk 
a priebežne sa menili hracie prvky 
podľa potreby. V roku 2008 bolo  
v mestskej časti Bratislava Ružinov 
vyčlenených na rekonštrukciu chod-
níkov a ružinovských ciest 6 milió-
nov korún. Celkovo bolo opravených 
cca 2 700 m2 výtlkov a prepadov,  
z toho zhruba 1 870 m2 ciest a 880 
m2 chodníkov. Ďalej boli riešené od-
vodnenie komunikácie na ulici Ivana 
Horvátha pred gymnáziom, opravy 
a výmeny obrubníkov, oprava scho-
dov, oprava a výmena krytu chod-
níka na Tŕňovej ulici a bezbariérové 
prechody na Vietnamskej ulici. „De-
vízou Ružinova je jeho zeleň. A my sa 
ju snažíme čo najlepšie chrániť. Urobili 
sme toho veľa. Treba si však uvedomiť, 
že Ružinov je rozsiahla mestská časť,  
a preto tie pozitívne zmeny možno nie 
sú príliš vidieť. My však postupujeme 
pomaly od jednej aktivity k druhej,“ 
dodala na záver L. Richterová. 

(mrs)
Foto: archív

Vybrané aktivity Referátu životného prostredia 
v roku 2008 

1.  Rekonštrukcia detského ihriska na Kaštieľskej ul.
2.  Realizácia detského ihriska na Vietnamskej ul.
3.  Rekonštrukcia detského ihriska na Kupeckého ul.
5.  Rekonštrukcia detského ihriska Biocentrum 
6.  Revitalizácia vnútrobloku na Budovateľskej ul. 
7.  Revitalizácia vnútrobloku na Gemerskej ul.
8.  Opravy chodníka na Tŕňovej ul. 
9.  Realizácia parkovísk zo zatrávnených tvárnic v počte – 6 miest 
10.  Náhradná výsadba drevín do verejnej zelene 
11.  Podujatie rozdávanie muškátov a závesných kvetináčov na Štr-

koveckom jazere 
12.  Realizácia infotabúľ Ekologické cyklojazdy 
14. Bezpečnostný rez aleje na Trenčianskej a Oravskej ul. – stredový 

pás zelene 1. etapa
15.  Rekonštrukcia kanalizácie na Trebišovskej ul.
16.  Parkovacie plochy na Družicovej a Zimnej ul.

CHRÁNIME ZELEŇ RUŽINOVA
Pozitívne zmeny nie vždy udrú občanom do očí ako prvé
Životné prostredie je to najdôležitejšie, čo človek žijúci vo veľkomeste potrebuje. Kvalita 
jeho života je pridaná hodnota bývania. Aj preto je Ružinov stále vyhľadávanou lokalitou 
na bývanie. Množstvo verejnej zelene, parky, sady, relatívne nízka hustota obyvateľstva sú 
lákadlom pre ľudí, ale aj investorov. Ako však mestská časť chráni túto pridanú hodnotu? 

Jedna z oddychových zelených plôch.
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V duchu tohto rozhodnutia mest-
ská časť ďalšie parkovacie miesta  
v tomto roku neprenajímala. Od pre-
vzatia tohto listu mestská časť so súhla-
som krajského dopravného inšpektorá-
tu povolila vyhradené parkovanie iba 
zdravotne ťažko postihnutým osobám 
– bez výnimky,” vysvetlila Alena Ko-
čišová z Referátu územného a regio-
nálneho rozvoja miestneho úradu. 
Podľa zaužívaných pravidiel obča-
novi, ktorý mal prenajaté parkovacie 
miesto na jeden rok, sa tento prená-
jom automaticky predĺžil do ďalšieho 
roka, ak prejavil záujem a zaplatil daň. 
V tejto súvislosti sa mnohí Ružinovča-
nia obrátili na samosprávu, ako bude 
postupovať v otázkach prenájmu ich 
parkovacích miest. “Ak záujemca pre-

javí záujem o prenájom už prenajatého 
parkovacieho miesta aj v roku 2009, 
bude mu vyhovené. Prenájmy sa teda 
v Ružinove nerušia. Nebudú sa prenají-

mať nové parkovacie miesta,” vysvetlila  
A. Kočišová. 

V roku 2008 získala mestská časť na 
výbere tejto formy dane vyše 4,2 mili-

óna korún. Od fyzických osôb 1,7 mili-
óna a do podnikateľských spoločností 
2,5 milióna. V tejto súvislosti je možné 
rozhodnutie vôbec neprenajímať par-
kovacie miesta revidovať. Existuje vôľa, 
že KDI KR PZ a MČ Ružinov sa do kon-
ca dohodnú na percentuálnom určení 
možnosti prenajímania parkovacích 
plôch na verejných komunikáciách  
a parkoviskách. To percento by sa 
mohlo pohybovať v rozpätí od 10 do 20 
percent. Aj tak sa vždy od 15. novem-
bra do 15. marca nepovoľujú vykresľo-
vania vyhradených parkovacích miest 
počas zimného obdobia na parkovacie 
státia. Pre kompletnú informáciu uvá-
dzame, že sadzba dane za trvalé parko-
vanie osobného motorového vozidla 
na vyhradenom priestore verejného 
priestranstva mimo stráženého parko-
viska je podľa Všeobecne záväzného 
nariadenia (VZN) o miestnych daniach 
5,– Sk za 1 štvorcový meter na deň za 
osobné motorové vozidlo vo vlastníc-
tve právnickej alebo vo vlastníctve 
fyzickej osoby – podnikateľa, spolu  
20 075,– Sk ročne a 2,– Sk za 1 štvorco-
vý meter na deň za osobné motorové 
vozidlo vo vlastníctve fyzickej osoby  
8 030,– Sk za rok.          (ik)

Foto: mrs

VYHRADENÉ PARKOVANIE NEKONČÍ
V Ružinove túto možnosť využíva 618 záujemcov
V mestskej časti Ružinov je formou dane zo zaujatia verejného priestranstva prenajatých 
618 parkovacích miest pre fyzické i právnické osoby. Vzhľadom na pretrvávajúcu nepriaz-
nivú situáciu v statickej doprave, Krajský dopravný inšpektorát (KDI KR PZ) v Bratislave 
upozornil mestskú časť ešte v máji tohto roka, že nebude súhlasiť so zriaďovaním ďalších 
vyhradených parkovacích miest na pozemných komunikáciách v správe mestskej časti  
s výnimkou zdravotne postihnutých občanov a pre potreby verejnej a štátnej správy. 

Napriek tomu sa v roku 2008 
podarilo zrealizovať dlhodobo plá-
novanú komunikáciu na Farebnej 
ulici. „Rekonštrukcia komunikácie sa 
zrealizovala od Teločvičnej ulice po 
Rovnú v celkovej dĺžke 286 a v šírke 
6 metrov. Komunikácia je zaradená, 
ako obslužná komunikácia funkč-
nej triedy C3 šírky pri obojsmernej 
premávke. Súčasťou komunikácie je 
aj parkovisko s kapacitou siedmich 
parkovacích miest pozdĺž areálu ma-
terskej školy slúžiace na verejné účely 
a spevnené plochy vjazdov k priľah-
lým nehnuteľnostiam. Rovnako sa 
vybudovalo odvodnenie vozovky cez 
uličné vpuste, ktoré sú zapustené do 
verejnej kanalizácie,“ uviedol pre Ru-
žinovské ECHO pracovník Odboru 
investícii a regionálneho rozvoja 
Vladimír Lištiak. Podarilo sa tiež do-
budovať cyklistickú trasu Bajkalská 
– lávka Prístavného mosta – Nové 

prístavisko, čím sa zlepšila cykloma-
gistrála pre bratislavských cyklistov. 
Tu priložil ruku k dielu aj magistrát, 
ktorý vybudoval novú trať od Tren-
čianskej ulice po Dulovo námestie, 
ktorá sa má v budúcnosti predĺžiť 
cez vybudované centrum Twin City 
až do historického centra hlavného 
mesta. 

V rozpočte mestskej časti na rok 
2009 sa počíta s viacerými investič-
nými aktivitami. Koncom roka sa 
odovzdali projekty pre stavebné po-
volenie na rekonštrukciu komuniká-
cie Kľukatá a Kovorobotnícka a kri-
žovatky Gagarinova – Ondrejovova, 
a samozrejme, dostavba tréningovej 
haly a možno i hotela, ktorý je zatiaľ 
zakonzervovaný. „Investičné akcie si 
vyžadujú miliónové sumy. Preto ich 
realizujeme podľa možností rozpoč-
tu,“ dodal na záver V. Lištiak. 

(mr)

NOVÁ FAREBNÁ ULICA
Investičné aktivity si vyžadujú miliónové sumy
Rekonštrukcia tréningovej hokejovej haly arény V. Dzurillu 
je najväčšia investičná aktivita, do ktorej sa ružinovská sa-
mospráva v posledných rokoch pustila. Začala sa ešte v ro-
ku 2006 a do dnešného dňa nie je úplne dokončená. Hoke-
jová hala, curlingová plocha, chladiace zariadenia, šatne, 
reštaurácia si spolu vyžiadali už vyše 150 miliónov korún. 
Je logické, že takáto rozsiahla investícia pohltila prostried-
ky na iné investičné akcie.

Zasadnutie OSN v Bratislave
V dňoch 17. – 19. októbra 2008 sa konalo v po-

radí už ôsme Bratislavské modelové zasadnutie 
OSN – BratMUN 2008, ktoré tradične organizo-
vali študenti medzinárodného programu Interna-
tional Baccalaureate na Gymnáziu Jura Hronca  
v Ružinove. Tento rok sa konferencie zúčastnilo 
136 študentov zo Slovenska, Poľska a Bosny a Her-
cegoviny v 53 delegáciach zastupujúcich jednotlivé 
krajiny OSN.

Ani tento rok by sa BratMUN nemohol usku-
točniť bez morálnej podpory Nadácie Novohrad-
ská, ako aj bez finančnej a materiálnej pomoci zo
strany sponzorov. Za spoluprácu ďakujeme najmä 
Bratislavskej teplárenskej, a.s.

Za morálnu podporu taktiež ďakujeme Minis-
terstvu zahraničných vecí SR a UNDP, Rozvojové-
mu programu OSN na Slovensku.

Linda Görfölová

INZERCIA

Vyhradené parkovanie chcú mať čo najbližšie k domu.



Ostražitosť je namieste nie pre-
to, že obchodníci budú chcieť využiť 
zmenu meny na svoje „obohatenie“. 
Len pri ostražitosti sa však môžeme 
vyvarovať prípadným nesprávnym 
výdavkom pri nákupe.

Omyly sa stávajú
Ľudia za pokladnicami našich 

obchodov majú väčšinou už dnes ro-
boty tak akurát; nová mena ich zaťaží  
o sto percent navyše. Môže sa im stať, 
že sa pomýlia a výdavok vypočítajú 
zle. Nikto z nás pritom nechce nechať 
v obchode viac peňazí, než stojí to-
var, ktorý nakúpil. A ani naopak, nik 
z nás sa nechce obohatiť na úkor po-
kladníčky, ktorá sa pri vydávaní eur za 
nákup platený v korunách pomýlila  
a vydala viac. Preto musíme byť všetci 
ostražití. A trpezlivosť je zase potreb-
ná preto, že všetci budeme ostražití  
a pozornejší. Pri pokladnici si rad-
šej dôkladne skontrolujeme blok, 
či sumy sedia. Budeme to robiť my, 
budú to robiť pokladníčky a budú 
to robiť aj ľudia, ktorí platia za svoj 
nákup pred nami. Preto je v tom-

to prípade celkom na mieste zdô-
razniť, že obchod nie je zmenáreň  
a kto má viac korún v hotovosti, 
mal by si ich uložiť na účet v ban-
ke alebo si ich tam aspoň ísť zame-
niť za eurá a nestresovať s tým ob-
chodníkov. Korunové mince nám  
v komerčných bankách zamenia do 
júna 2009, bankovky počas celého 
budúceho roka. Po týchto termínoch 
sa treba obrátiť na Národnú banku 
Slovenska.

Viac mincí
Konverzný kurz, ktorým sa 

koruny prepočítajú na eurá, je 
30,1260 Sk/1 EUR. To znamená, že 
jedna koruna má hodnotu približ-
ne troch centov. Najmenšia minca 
– jeden cent – bude predstavovať 
dnešných 30 halierov. To znamená, 
že si zaň veľa nekúpime. Budeme 
si musieť zvyknúť na to, že mince 
v našich vreckách majú oveľa väč-
šiu hodnotu než doteraz a bude 
ich oveľa viac. Najmenšia bankovka  
v eurozóne predstavuje 5 eur, čiže 
vyše 150 korún. Najväčšia minca 

zas 2 eurá – 60 Sk. Všetko nasved-
čuje tomu, že bankomaty nebudú 
s bankovkami v hodnote 5 eur pra-
covať. Najmenší výber z bankoma-
tu teda bude mať hodnotu 10 eur, 
dnešných tristo korún.

Zdražovanie a „zdražovanie“
Najbežnejšou fámou spojenou 

so zavedením eura je zdražovanie. 
Nemci a Rakúšania si dokonca pre-
menovali spoločnú menu na te-
uro od slova teuer – drahý. Ľudia  
v týchto krajinách si pamätajú, koľ-
ko stáli tovary a služby v markách 
a šilingoch a prepočítavajú si ceny  
v eurách do starých mien. Je to po-
dobné, ako keby sme na Slovensku 
zvaľovali vinu za to, že zápalky už 
nestoja 0,20 Kčs ale 2 Sk, na sloven-
skú menu. Dá sa predpokladať, že 
aj keby ostala menovou jednotkou 
koruna československá, zápalky by 
za tých pätnásť rokov zdraželi na 
dve koruny.

Snímka: Wikipédia

RADÍME / EURO 23

Orientačné ceny
Pripravili sme orientačnú tabuľku cien tovarov a niektorých služieb, aby 

ste si mohli zvyknúť, koľko čo stojí. Sumy sú výrazne zaokrúhlené už v koru-
nách a aj prepočet sme sa usilovali priniesť čo najviac zaokrúhlený – kde sa 
to dalo, tak na celé eurá.

približná cena 
v korunách 

približná cena 
v eurách

elektrina/domácnosť 800 27

teplo 1 GJ 700 23

platby do fondu opráv 1000 33

káblovka 500 17

telefón 500 17

chlieb 30 1

mlieko 20 0,66

rožok 1,50 0,05

lístok na MHD 
(od 1. 1. 2009) 15 0,50 (od nového roka 

sa upravuje)

dvojizbový byt 3 000 000 100 000

S NOVOU MENOU VO VRECKU
Zavedenie eura namiesto slovenskej koruny od januára 2009 môže ľuďom spôsobiť prob-
lémy. Existuje iba jedna rada, ako sa vyrovnať s prípadnými nepríjemnosťami, ktoré pre-
chod na novú menu so sebou prinesie: ostražitosť a trpezlivosť. Najmä v období od 1. do 
16. januára, keď sa bude dať platiť v korunách, ale výdavok bude v eurách.








 
 

 
 



Menový očistec
Územie Slovenska je z pohľadu množstva použitých menových jednotiek 

za posledných sto rokov nočnou morou každého účtovníka. V roku 1908 tu 
platila rakúsko-uhorská koruna. Po vzniku Československa ju nahradila nová 
mena – koruna československá. Najprv sa staré cisárske bankovky kolkovali 
a veľmi rýchlo sa v Prahe vytlačili nominály novej meny. Cez vojnu na území 
dnešného Slovenska platili okrem koruny slovenskej aj ďalšie meny – nemecká 
ríšska marka a nemecká penzijná marka (na územiach, ktoré po viedenskej 
arbitráži okupovala nemecká ríša), maďarské pengő a na Kysuciach a Orave 
chvíľu aj poľský zlotý. V čase prechodu frontu sa k tomu pridali aj sovietske 
ruble. Po skončení vojny si nová štátna moc posilňovala svoj vplyv v hospodár-
stve zavedením staronovej koruny československej, ktorá nahradila slovenskú 
aj protektorátnu menu. Československu sa vyhla hyperinflácia, ktorú zažili 
v povojnovom Maďarsku (v najhoršom kurze stál jeden dolár neuveriteľných  
4 696 000 000 000 000 000 000 000 000 000 pengő). Československá vláda 
však našla v roku 1953 iný spôsob, ako zobrať ľuďom ich úspory. Nazvala ho 
menová reforma. Názov meny sa však nemenil, iné boli len bankovky vytlače-
né v tajnosti v ZSSR. Potom nastalo obdobie relatívneho menového pokoja, 
ktoré sa skončilo až v roku 1993 zavedením slovenskej koruny. Po sto rokoch 
sa vraciame do iného veľkého spoločného menového priestoru.      (hll)

Štáty eurozóny:
Belgicko, Cyprus, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Írsko, Luxembur-

sko, Malta, Nemecko, Portugalsko, Rakúsko, Slovensko (od 1. 1. 2009), Slovinsko, 
Španielsko, Taliansko.

Okrem eura v EÚ platia aj tieto meny:
britská libra, bulharský lev, česká koruna, dánska koruna, estónska koruna, 

gibraltárska libra, lotyšský lats, litovský litas, maďarský forint, poľský zlotý, ru-
munský lei, slovenská koruna, (do 1. 1. 2009), švédska koruna

Euro platí aj v:
Monaku, San Maríne, Vatikáne

Stranu pripravil Vojtech HOLLAN
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1/ Z každého nákupu si zoberte po-
kladničný blok a doma si ho uložte 
tak, aby ste ho v prípade reklamácie 
našli. Pokladničný blok je niečo ako 
zmluva o uskutočnenom obchod-
nom vzťahu. Reklamácia bez neho 
nemá opodstatnenie. Iba ak by ste 
kúpu uskutočnili prostredníctvom 
platobnej karty. Potom by ste mohli 
kúpu dokladovať výpisom z banko-
vého účtu. O spôsobe reklamovania 
od nadobudnutia účinnosti nove-
ly zákona o ochrane spotrebiteľov  
1. novembra 2008 sme priniesli in-
formáciu v predchádzajúcom čísle. 
Pre prípadné použitie pokladnič-
ného bloku v období, v ktorom je 
možné uplatniť reklamáciu, sa treba 
poistiť vyhotovením jeho xeroxovej 
kópie. Na mnohých pokladničných 
blokoch vybledne po pár mesia-
coch tlačený text. Nečitateľný do-
kument stráca hodnotu dokladu.

2/ To isté platí aj o záručnom liste, 
ktorý je súčasťou bielej i čiernej 
techniky a iných špecifických vý-
robkov. Tie podliehajú osobitné-
mu záručnému režimu. Pri predaji 
je predávajúci povinný záručný list 
potvrdiť.

3/ Možnosť uplatniť si reklamáciu sa 
vzťahuje aj na výrobky, ktoré sa 
predávajú so zľavou, označované 
ako výpredaj. Ak predajňa dala zľa-
vu na výrobky pre ich poškodenie, 

ktoré nemá vplyv na ich funkčnosť, 
a spotrebiteľ – vedomý si poškode-
nia – výrobok zakúpi, nemá nárok 
poškodenie reklamovať. Možnosť 
reklamovať sa vzťahuje aj na spot-
rebné výrobky kupované na trho-
viskách. Predajcovia sú povinní vy-
dať pokladničný blok. 

4/ Obozretnosť je na mieste aj pri 
kupovaní výrobkov v akciových 
cenách. Nie každá cena v akcii je 
výhodná. Niektorá predajňa výro-
bok predáva v riadnej cene, ktorá 
je nižšia ako tá, za ktorú ho iná pre-
dajňa ponúka v akcii. 

5/ Kúpa odevu alebo obuvi, ktorých 
veľkosť sa vyberá odhadom, ob-
darovaného nepoteší, ak je svetrík 
úzky, topánky tlačia a podobne. 
Rovnako to môže byť aj s farbou, 
či modelom daného výrobku, kto-
rými darca nevystihol vkus ob-
darovaného. Upozorňujeme, že  
v predajni nie sú povinní bezchyb-
ný tovar z takéhoto dôvodu vyme-
niť. Je to iba dobrá vôľa predajcov, 
ak na výmenu pristúpia. Odporú-
čame dohovoriť si prípadnú vý-
menu odevu či topánok už pri ich 
kupovaní. Ústretoví predajcovia na 
to určite pristúpia. Zásada, že tovar 
nemá byť používaný, je pre korekt-
ného spotrebiteľa samozrejmou. 

6/ Výrobky objednané prostredníc-
tvom zásielkového predaja, ktoré 

poskytujú zásielkové obchodné 
subjekty, je možné do siedmich 
dní vrátiť bez udania dôvodu.  
I pri tejto výmene platí, že tovar by 
nemal niesť znaky opotrebovania  
z nosenia či používania. 

7/ Obozretnosť pri kúpe znamená aj 
nájsť si čas na dôkladné prezretie 
výrobku a jeho súčastí. Pri ich ku-
povaní v sieti supermarketov na to 
máme možnosť, veď si ich priamo 
vyberáme z regálu. Často nejde  
o výrobnú chybu, ale o neopatrné 
zaobchádzanie spotrebiteľov, ktorí 
tovar prezerali pred nami. Nefunkč-
né zipsy na odevoch a kabelkách, 
chýbajúce gombíky na kabátoch, 
pokrčené či chýbajúce stránky  
v knihách, chýbajúce časti v bale-
ných výrobkoch – to všetko sa pri 
reklamáciách pripisuje nesprávne-
mu používaniu. Dokázať, že niečo 
bolo poškodené už po prinesení 
tovaru domov, je veľmi ťažké.

8/ Darček za korunu je na prvý pohľad 
lákavá ponuka. V praxi to znamená 
využiť notoricky sa opakujúce po-
nuky na kúpu mobilných telefó-
nov. Za ponukou sa však skrývajú 
aj povinnosti. Najmenej na rok, nie-
kedy na dva. Tie sú podrobne roz-
písané v zmluve, ktorú pri takejto 
na prvý pohľad výhodnej kúpe 
dostane každý spotrebiteľ podpí-
sať. Zo skúsenosti vieme, že zhon, 
dlhé rady a netrpezlivosť odradia 
spotrebiteľa od podrobného pre-
čítaniu si textu zmluvy, ktorá má 
rozsah dvoch, troch strán textu tla-
čeného malými písmenkami. Nuž 
a po niekoľkých mesiacoch môžu 
nastať problémy. Na to, ako predísť 
nepríjemnostiam pri využití ponúk 
telekomunikačných operátorov, 

upozorňuje aj Telekomunikačný 
úrad SR, ktorý vykonáva štátny do-
hľad nad trhom. Jeho upozornenie 
uvádzame samostatne.

9/ Možnosť kúpiť darček bez finanč-
nej hotovosti je ďalšia lákavá po-
nuka obchodu. Inak vyjadrené, ide  
o kúpu a dlh, ktorý spotrebiteľ bu-
de splácať dohovorenými splátka-
mi. Mnohé obchodné reťazce dá-
vajú túto možnosť s bonusom, že 
splácanie nie je úročené. Iné ma-
jú úročenie zakotvené v zmluve. 
Opäť, ako v predchádzajúcom ná-
kupe za korunu, je potrebné nájsť 
si čas na prečítanie povinností, kto-
ré určuje zmluva.

10/ Uzatvorenie, teda podpísanie 
zmluvy na kúpu akéhokoľvek to-
varu, služby na splátky a najmä 
rýchlej pôžičky od nebankových 
subjektov treba urobiť nielen 
po dôkladnom oboznámení sa  
s jej celým textom a najmä s pod-
mienkami, ale aj s premyslením si 
svojich finančných možností splá-
cania. Osobitne upozorňujeme 
na prečítanie ustanovení, ktoré 
určujú spôsob splácania, poplatky  
a sankcie za omeškanie splátok. Sú 
známe prípady, keď nevedomosť 
spotrebiteľov o možných postu-
poch pri domáhaní sa pohľadáv-
ky (vypožičanej čiastky) zo strany 
poskytovateľa pripravila viacerých 
spotrebiteľov o byt či dom. 

11/ V predvianočnom čase, viac ako 
počas zvyšku roka, prichádzajú po-
zvánky na prezentačné zájazdy. Pri 
výlete do termálnych kúpeľov, náv-
števe historickej pamiatky či regió-
nu sa popri občerstvení prezentujú 
rôzne výrobky. Je na každom spot-
rebiteľovi, či sa rozhodne prezen-
tované výrobky kúpiť. Teda, či ak-
ceptuje ich cenu, ktorú uhradí buď 
v hotovosti, alebo podpíše zmluvu 
o odoslaní výrobku na dobierku. 
Upozorňujeme, že organizátori 
nemôžu účastníka zájazdu nútiť 
ku kúpe, prípadne podmieniť jeho 
dopravenie späť domov tým, že si 
výrobok zakúpia. Na predaje mimo 
obchodného priestoru, medzi kto-
ré patria aj prezentačné zájazdy, sa 
vzťahuje zákon na ochranu spotre-
biteľa a Obchodný zákonník.

NEPREMENŤE RADOSŤ NA STAROSŤ
Informovaný spotrebiteľ nebude mať po Vianociach problémy 
A je to tu opäť. Nákupný ošiaľ motivovaný zháňaním darčekov pre tých, ktorých chceme 
potešiť. Pri širokej ponuke trhu, ktorá cez dômyselne prepracovanú reklamu výrobcov, 
obchodníkov a dodávateľov služieb prichádza za nami priamo do bytu, nie je problém 
nájsť inšpiráciu. Stačí zvážiť vlastné finančné možnosti, poznať vkus a potrebu obdarúva-
ného a šup s darčekom pod stromček. Niekedy sa radosť z neho zmení na starosť. Tej sa 
však pri obozretnosti dá predísť. Dobré rady, s ktorými prichádzame, odporúčame nielen 
pozorne si prečítať, ale pri nákupoch si na ne aj spomenúť. 

Ešte stále je potrebné reklamovaný výrobok priniesť do predajne v obale 
– škatuli, v ktorej bol kúpený? Ak sa pod stromčekom objaví viac darčekov 
tohto druhu, mám obavu, kde budeme dva roky škatule skladovať.

M. Koštiaľová, Súmračná ul., Ružinov

– Novela zákona na ochranu spotrebiteľov č. 250/2007 je účinná od 1.novem-
bra tohto roku a nestanovuje podmienku priniesť reklamovaný výrobok do pre-
dajne v pôvodnom obale. Aby sa skládky škatúľ z práčok, chladničiek, televízorov, 
počítačov a podobne odstránili z priestorov pivníc a pivničných chodieb, treba tú-
to informáciu šíriť medzi susedmi. 

OTÁZKY A ODPOVEDE

JEDINÁ OTÁZKA

Romanovi Vavrovi,  
hovorcovi Telekomunikačného 
úradu SR (TÚ SR)

V predvianočnom období súkromní po-
skytovatelia telekomunikačných služieb ma-
sírujú verejnosť reklamnými kampaňami. Čo 
by ste spotrebiteľom v tejto súvislosti odpo-
rúčali? 

„Telekomunikačný úrad SR upozorňuje spotrebiteľov, aby bez dôkladné-
ho uváženia a poznania podmienok nepodpisovali zmluvy s poskytovateľ-
mi telekomunikačných služieb. Podľa skúsenosti TÚ SR spotrebitelia s nimi 
najmä v predvianočnom období podpisujú zmluvy bez zváženia povinnos-
tí, ktoré z nich vyplývajú. Pred uzavretím zmluvy o pripojení s podnikom je 
potrebné nielen dôkladne si prečítať zmluvu, ale aj dôkladne sa oboznámiť 
so všeobecnými podmienkami služby a s tarifou – t. j. cenníkom. V žiadnom 
prípade nie je možné spoliehať sa na informácie z reklamnej kampane ani na 
ústne informácie predavačov, lebo tie sú neúplné a obvykle upozorňujú len 
na benefity danej služby.“ Stranu pripravila Jana MIKLOVIČOVÁ

(združenie občianskej sebaobrany)
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Pozor na prekúrené byty!
Dajte vzduchu napiť

Pociťujete často únavu? Ste náchylní na ochorenia horných dýchacích 
ciest? Máte suchú pokožku? Na vine môže byť suchý a znečistený vzduch.

Vetranie vlhkosť vzduchu v miestnosti nerieši
Nedostatočná vlhkosť vzduchu sa prejavuje najmä v zimných mesiacoch  

a počas mrazov, keď naše byty vykurujeme, ba až prekurujeme. Takto sa vzduch 
v miestnosti stáva suchým. Preto vetráme krátko a v častejších intervaloch. Ani 
otváranie okien nepomôže však upraviť vlhkosť vzduchu v miestnosti na potreb-
nú hodnotu, skôr naopak. Do miestnosti vetranej pri vonkajšej teplote – 10 oC 
sa dostane len jedna desatina potrebného množstva vodnej pary, zvyšok musíme 
dodať.

Suchý vzduch je agresívny
Saje vlhkosť z okolia – či už z rastlín alebo nábytku, ale hlavne z našej po-

kožky a slizníc. Pokožka je papierovo krehká, tvoria sa nám vrásky. Zvlhčovaním 
vzduchu možno tomu predísť. Je potrebné ponúknuť mu dostatočné množstvo 
vody, aby dosiahol požadovanú hladinu vlhkosti. Lekári odporúčajú 45 až 55 %. 
Napríklad pri vonkajšej teplote – 5 oC je potrebné do menšieho bytového či kan-
celárskeho priestoru vykúreného na 23 oC dodať 8 až 10 litrov vody! A toto už 
nemôžeme urobiť uterákom na radiátore! Optimálnu vnútornú klímu pre ochra-
nu vlastného zdravia dosiahneme nainštalovaním zvlhčovača vzduchu. Zároveň 
tým predídeme kašľu, zápalu prínosných dutín, zápalu priedušiek a mnohým 
ďalším respiračným, ale aj kožným ochoreniam.

Vklad do zdravia
Vybrať si môžeme zo skutočne bohatej ponuky zvlhčovačov - s filtrom a ven-

tilátorom, klasické parové na báze teplej pary, odparovače na princípe studené-
ho odparu, ultrazvukové s demineralizačným filtrom alebo diskové zvlhčovače
– pračky vzduchu.. V boji proti suchému vzduchu sú najúčinnejšie kombinácie 
s čističkami vzduchu, vybavené HEPA (High Efficienty Particulate Arestance)
filtrom. HEPA filtre, pôvodne vyvinuté na odstraňovanie rádioaktívneho prachu,
sú schopné odstrániť až 99,97 % škodlivých častíc, aj menších ako 0,3 mikro-
metra. Pohlcujú látky spôsobujúce respiračné problémy, vrátane prachu rôzneho 
pôvodu, spór, baktérií i vírusov. Zároveň znižujú riziko náchylnosti na infekč-
né ochorenia. Prirodzenú klímu pre dospelých i deti zabezpečí aj diskový čistič  
a zvlhčovač vzduchu. Vďaka diskom nie je potrebné vymieňať filtre, ide o akúsi
práčku vzduchu. Zariadenie pracuje na princípe prirodzeného odparovania vo-
dy z diskov,  na rozdiel od parového zvlhčovača nemôže nadmerne „prevlhčiť” 
vzduch – malo by byť teda zapnuté celoročne.

Pocit sviežosti, lepší zdravotný stav a celková lepšia kondícia nás presvedčia, 
že nejde o zbytočne vynaloženú investíciu. Pekný dizajn zvlhčovačov a minimál-
na hlučnosť iba umocnia celkový dojem z príjemne osviežených priestorov. Prí-
stroje sa navyše vyznačujú vynikajúcim pomerom úžitkových vlastností a ceny. 

Niekedy je menej viac...
Pretože väčšina z nás trávi asi tri štvrtiny času v uzatvorených priestoroch, 

lekári odporúčajú – a to nielen v rizikových skupinách alergikov – urobiť všetko, 
aby sme dýchali zdravší vzduch. Neprekurovať byty na teplotu vyššiu ako 23 oC a 
v byte nahradiť krátke rukávy dlhými je pre organizmus oveľa prospešnejšie ako 
tlmiť obranný mechanizmus liekmi. Agresivita vzduchu narastá totiž so zvyšujú-
cou sa teplotou – preto je dobré mať ju spolu s vlhkosťou v byte pod kontrolou. 

Ak zvlhčovač nemá zabudovaný vlhkomer, súčasne so zvlhčovačom sa odpo-
rúča zabezpečiť si aj kvalitný vlhkomer (na sledovanie relatívnej vlhkosti vzduchu) 
spolu s teplomerom (vlhkosť vzduchu závisí od teploty).
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Skládky vystriedajú zdravotníci

SME | 11.11.2008 | 20; Bratislava | Dagmar Gurová
Čitateľ Martin K. sa pozastavil nad Plynárenskou uli-

cou, kde sa budovy bývalej školy majú zmeniť na dom a am-
bulancie. Problémové pozemky s budovami bývalej školy  
v Trnávke mesto predáva. Z okolia bývalej strednej zdravotníckej 
školy na Vietnamskej by mohli zmiznúť čierne skládky. Pozemky 
aj so stavbami od mesta kupuje súkromná spoločnosť. 

V zanedbaných budovách, z ktorých ostal takmer len skelet, sa cez deň hra-
jú deti. Večer ich obývajú bezdomovci. Kupcu alebo nájomcu hľadalo mesto 
dlhšie. Mal sa starať aj o pozemok a okolie budov. Na zanedbaný areál vid-
no z okien blízkych domov. Obyvatelia sa opakovane sťažovali na neporiadok  
a neprispôsobivých ľudí. Mestská časť v minulosti obyvateľom odkazovala, že 
zodpovedný je magistrát. Hovorca Ružinova Maroš Smolec povedal, že mesto 
viackrát žiadali o nápravu. Majiteľ pozemkov a budov by sa však mal čoskoro 
zmeniť. „V súčasnosti je už kúpna zmluva medzi mestom a spoločnosťou pripra-
vená na podpis,“ hovorí Mária Račková z magistrátu.

Predaj schválili mestskí poslanci ešte v júli. V dôvodovej správe k materiálu 
sa hovorí, že spoločnosť plánuje objekty prebudovať.Mali by tu byť súkromné 
sociálne služby s domom pre seniorov a zdravotnícke zariadenie s ambulancia-
mi. Ráta sa s priestorom na vzdelávanie stredného zdravotníckeho personálu.

Neporiadok a bezdomovci sa spájali tiež s blízkym CO krytom. Smolec ho-
vorí, že ten už je na pozemku, ktorý pravdepodobne patrí štátu. Situáciu pri bý-
valej škole nezlepšilo ani to, že v jednej z budov sídlia štátni policajti. Porušo-
vanie čistoty a rušenie nočného pokoja podľa nich majú riešiť mestskí policajti. 
Hovorca mestskej polície Peter Pleva povedal, že hliadky lokalitu kontrolujú. 
Podobné problémy sú aj v iných častiach Ružinova – v parčíku A. Hlinku alebo 
na Radničnom námestí. 

Materské a základné školy by sa 
v Ružinove nemali rušiť. „Detí je toľ-
ko, že ich kapacitu naplnia,“ povedal 
starosta Slavomír Drozd (Smer). Bu-
dovy škôl a škôlok potrebujú väčšie 
opravy, ale peňazí nie je dosť. Po-
slankyňa Eva Guldanová (KDH) upo-
zornila, že školy majú 40-ročné sto-
ličky a stoly, neopravené rozvody 
kúrenia. Tento rok by miesta v škôl-
kach nestačili pre všetky prihlásené 
deti, niektoré preto rozširovali. „Tam 
kde môžeme, robíme rekonštrukcie,“ 
povedal Drozd. „Priestory sme získa-
li aj zo skužobných bytov. Umiestnili 
sme všetky deti, ktoré sa nedostali do 
škôlok v 1. kole.“ Celkovo by Ružinov 
potreboval aspoň 50 miliónov. Ako 
príklad dal Drozd školu na Nevädzo-
vej, kde by len výmena okien vyšla 
na milióny. Na Ostredkovej majú 
problém s vetraním na chodbách aj 

v telocvični. Veľa okien je napevno 
uzavretých. Tak isto je na tom škola  
v Ružovej doline. Okná nemôžu 
otvárať, mohli by vypadnúť z pántov. 
Na Medzilaboreckej cez prehnité  
a prasknuté rámy zateká. Školy ma-
jú tiež problém s výmenou nábytku  
a rozvodmi pre kúrenie. Najviac 
peňazí dávajú na energie. V každej 
sa minulý školský rok robili opravy, 
prispievali rodičia, sponzori aj mest-
ská časť. Obmieňalo sa aj zariadenie 
škôlok. Na Pivonkovej to boli okná. 
V elokovanej triede na Nevädzovej 
opravili časť zatekajúcej strechy,  
v triede na Astrovej hygienické za-
riadenia. Do škôlky na Bancíkovej 
kúpili sporáky a detské matrace. 
Valentín Mikuš (OK) navrhol, aby 
nevyhnutné opravy robili naďalej  
a ešte každý rok kompletne obnovi-
li jednu školu či škôlku.

Školy majú zatvorené okná
SME | 10.11.2008 | 14; Bratislava | dagu
V budovách ružinovských škôlok a škôl sa cez rok robili opra-

vy. Na väčšie rekonštrukcie chýbajú peniaze. Detí v Ružinove pri-
búda. Každý mesiac na miestnom úrade vítajú 70 až 90 novoro-
dencov. 

Záhradnícka si to na rok zopakuje
SME | 19.11.2008 | 20; Bratislava | Dagmar Gurová
Počas opráv povrchu pôvodnej Záhradníckej sa doprava pre-

sunie do nového dvojpruhu. Prerobená Záhradnícka by mala byť 
priaznivejšia pre chodcov. Je tam viac semaforov a priechodov. 
Nová dvojpruhová komunikácia na Záhradníckej už funguje. Ofi-
ciálne premávku spustili včera. Za posledného pol roka sa vybu-
dovala aj nová električková trať v strede štvorpruhu. Chodníky 
prerábali a opravovali na bezbariérové, pribudli semafory aj za-
stávky MHD.

„Rekonštrukcia bola dôležitá 
vzhľadom na chodcov,“ povedal pri-
mátor A. Ďurkovský. Dodal, že po-
trebovali bezpečne vyriešiť aj ľavé 
odbočenie v smere z centra do Jé-
gého ulice. Peších je v tejto čas-
ti Záhradníckej veľa. Prechádzajú 
hlavne medzi blízkym trhoviskom 
a zastávkami. Počas prerábky to 
načas museli zvládnuť bez svetiel. 
Vchádzali medzi autá po celej šír-
ke rozširovanej cesty. Prebiehali 
cez nedokončené koľaje. Riadené 
priechody sú už teraz pri salezián-
skom kostole. Ďalší je na mieste 
dočasného červeného priechodu  
a dreveného mostíka, ktorým sa po-
čas prác prechádzalo na Jégého.

Vybudovali a prerobili sa sema-
fory na križovatkách s Miletičovou, 
Jégého a Mraziarenskou. „Autá z Ru-
žinova budú plynule pokračovať až  
k svetelnej križovatke s Jégého ulicou  
v dvojpruhu a bezkolízne s električko-
vou traťou, ktorú museli križovať sme-
rom ku križovatke s Miletičovou,“ pove-
dala hovorkyňa mesta E. Chudinová. 

Na križovatke s Miletičovou cestári 
včera ešte pôsobili mierny chaos. 
Kreslili pruhy na pôvodnej ceste. Ku-
žele, ktoré vyznačovali obmedzenie, 
si vodiči často všimli, až keď sa už ne-
mali kam zaradiť.

Otvorenie dvojpruhu ukončilo 
prvú etapu rozširovania Záhradníc-
kej v úseku Miletičova – Líščie Ni-
vy. Na ďalšie obmedzenia sa vodiči  
a chodci majú pripraviť v budúcom 
roku. Jazdiť sa bude len po novej 
časti, obojsmerne. Chudinová pove-
dala, že na pôvodnej ceste sa obnoví 
povrch, urobia nové obrubníky, od-
vodnenie, ochranné zábradlie. Zre-
konštruovať sa má aj vodovodné po-
trubie pod komunikáciou.

Druhá etapa by sa mala začať na 
jar. Termín závisí aj od počasia.Ten-
to rok sa práce začali 20. mája.Celá 
stavba má stáť 160 miliónov korún 
(5,3 milióna eur). Na prvú etapu mi-
nuli 155 miliónov korún (skoro päť 
miliónov eur). Zhotoviteľa, Združe-
nie Záhradnícka, vybrali vo verejnej 
súťaži.

Kríza brzdí stavbu
SME | 18.11.2008 | 25; Bratislava | Dagmar Gurová
Obchodné centrum Yosaria Plaza by malo stáť do leta budú-

ceho roka. Na rozobratej budove bývalého obchodného domu 
Ružinov sa už dlho nič nemení. Spoločnosti Yosaria Plaza sa aj na-
ďalej nedarí zohnať peniaze na rovnomenné obchodno-zábavné 
centrum.

Problémy s úverom zastavili stavbu už na začiatku, teraz vraj súvisia  
s finančnou krízou. Je otázne, či bude centrum hotové v termíne. Staveb-
ný úrad by ho totiž nemusel opätovne predĺžiť. Ružinovčania sa zatiaľ 
sťažujú na premnožené holuby a zdevastované okolie objektu. Vo fóre 
mestskej časti o ňom písali ako o Hirošime. Oplotený areál s obrovskými 
mlákami je to, čo vidia z okien okolitých domov.

„Podľa vývoja rokovaní sme v tomto čase už mali čerpať úver,“ hovorí za 
investorskú firmu Ivan Líška. „Konzorcium bánk hneď po vnútornom schvá-
lení nášho projektu zastavilo financovanie úplne všetkých možných banko-
vých produktov z dôvodu finančnej svetovej krízy. Teraz čakáme, kedy toto
opatrenie zrušia.“ V máji ešte povedal, že stavať by mohli začať už aj toto 
leto.

Neukončenie stavby v plánovanom termíne už v minulosti firmu stá-
lo 50-tisíc na pokute. Stavebník má platné stavebné povolenie. Nové ob-
chodné plochy by teraz mal dokončiť do júla 2009. Starosta Ružinova Sla-
vomír Drozd pred poslancami povedal, že ak sa platnosť povolenia skončí 
a situácia sa nezmení, nepredĺži ho. „Nebol by to dobrý signál voči obyvate-
ľom Ružinova,“ reagoval Líška. Dodal, že starosta sa často informuje o ak-
tuálnom stave. „Sám si určite uvedomuje, že toto obchodné centrum uvítajú 
všetci. Preto mu treba pomôcť.“ 

Stavenisko je oplotené. Líška povedal, že tam funguje stála strážna 
služba, žiaden problém zatiaľ nemali. S nedokončenou stavbou sa však 
spája veľa sťažností. Ľuďom prekážal okrem holubov aj prach. „Ohľadom 
Yosaria Plaza sme posielali veľa výziev z dôvodu nebezpečenstva, premno-
ženia holubov a podobne,“ odpovedal Drozd poslancom ešte v septembri. 
Hovorca Ružinova  povedal, že investor zrejme proti holubom niečo robil, 
na úrad už sťažnosti nedostávajú. Líška však tvrdil, že zhromažďovanie 
holubov na stavenisku zaznamenali len nedávno. „Chceme to riešiť, ale tre-
ba na to odborníkov.“ Yosaria Plaza patrí k stavbám, o ktorých vývoji by sa 
ružinovskí poslanci mali dozvedieť pravidelne na každom zastupiteľstve.
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Zvonček zvoní, sú Vianoce. Manželia Tkáčovci voj-
dú do obývačky, hľadia na vianočný stromček, ale 
aj na luster s obesenou babičkou. 
- Teda, Marka, taký krásny darček som od svokry 
naozaj nečakal! 

• Najkrajšie Vianoce sú vtedy, keď napadne 
hodne snehu a darčekov. 

Manželia Novákovci prišli na novoročnú lyžovač-
ku. 
- Koľko tu máte nového snehu? - zaujíma sa pani 
Nováková.
- Desať centimetrov. 
- A starého?
- Toho mám po krk!

- Na Vianoce kúpim borovičku. 
- Máš pravdu. Smrek hneď opadne. 
- Aj to. A nedá sa piť. 

Povzdychne si pán: 
- Ach áno! Vianoce boli dlhé roky sviatkami pokoja 
a dobrej vôle, a potom nejaký záškodník vymyslel 
zháňanie darčekov!

Podľa vyhlásenia vlády s platnosťou od 1. ja-
nuára každý dôchodca dostane k dôchodku  
i darček. 
- Áno? Čo to bude? 
- Whiskas, lebo i tak majú život na kočku! 

SILVESTROVSKÝ HUMOR

- Dežo, nebol si včera na Silvestrovskej zábave? 
- Bol, ale ja som to nebol! 

- Pán Karafiát, vraj ste veľmi urazili na Silvestra
vášho suseda. 
- Keď sa ma pýtal na jeho oblek, povedal som 
mu len, že také typy ako je on, patria do pre-
zervatívu. 

Suseda na Silvestra pohrýzol jeho vlastný pes. Vra-
cal sa triezvy domov a pes ho nespoznal. 

- Lojzo, chcem, aby sa ti k Novému roku všetko 
splnilo tak, ako si to želáš. 
- Miro, ja mám jedno želanie. 
- Aké? 
- Aby som bol nemeckým dôchodcom a žil tu, 
na Slovensku. 

Na Silvestra pred polnocou v hoteli. 
- Haló šéfe! Prečo u vás nejazdí výťah? 
- Jazdí, ale vy ste v telefónnej búdke! 

- Mamička, keď je toho Silvestra, mohol by som 
si srknúť trochu vínka? 
- Kdeže, chlapče, stal by sa z teba debil. Len sa 
pozri na svojho otca... 
    
Vincko vraví na Silvestra: 
- Nechal som pitie.
Fero na to: - A kde? 

VINŠ DO NOVÉHO ROKU
Sviatky máme za sebou, neistú budúcnosť 
pred sebou. 

- Na Silvestra budeme ma veľkú psinu... 
- Naozaj? My morku.  

- Kvôli silvestrovskej zábave som si dala ostrihať 
vlasy. Dúfam, že už teraz nebudeš o mne hovoriť, 
že vyzerám ako stará baba... 
- Pravdaže nie, drahá. Veď teraz už vyzeráš ako sta-
rý chlap. 

- Nie, nie. nie! - odmieta dvorenie vydatá žena. 
- Celý rok som bola manželovi verná. 
- To by sa ešte dalo napraviť, pani, veď nový rok 
sa začne až o hodinu. 

Na Silvestra čakali u BoIerázov rodného otca. Veče-
ra už o bola vysušená a hlava rodiny stále neprichá-
dzala. Už bolo osem, a nič. Odbila deviata a stále 
nič. Pani Bolerázová už začala byť nepokojná. O pol 
desiatej začala slziť. O desiatej sa už strachovala: 
- Len aby sa nič zlého tatkovi nestalo! 
Syn Hugo vyzeral z okna, a zrazu radostne zvolal:  
- Sláva, otec už ide! Už s ním zahýnajú za roh.  

- Kde budete tráviť Silvestra? 
- Ako vždy. Ja doma pri televízore a muž pri po-
sune - z krčmy do krčmy. 

- Rád by som vedel, ako oslavujú Silvestra Škóti. 
- Škótsky. Zoberú fľašu od drahej whisky, nalejú do 
nej čaj a po polnoci robia napitých. 

- Celý rok si napitý, ale na Silvestra vždy triez-
vy. Prečo?  
- Som zásadový, do Nového roku vždy s čer-
stvou hlavou!
 
Vraví jeden policajt druhému: 
- Vypočítal som si, že tento rok padne Silvester na 
piatok... 
- Panebože, - zalamentuje druhý. Dúfam, že nie zá-
roveň na trinásteho! 

- Vaše želanie do nového roku? - pýta sa redak-
tor horára.   
- Aby sa ľudia v lese správali ako zvieratá! 
 
Na silvestrovskej zábave sa zhovárajú dvaja hos-
tia: 
- Sleduješ, koľko je tu mladého mäska? 
- Áno, lenže ja mám so sebou svoju starú šunku. 

Otrávený šéf vinárne hovorí: 
- Na tohtoročnom Silvestri nevidím nič mimo-
riadne. Máme síce plné sklady vína, ale netečie 
voda!



KRÍŽOVKA 28



INZERCIA29

Dobrý správca ponúka viac 
ako len bežné služby 

Na trhu s bývaním je množstvo správcovských spoločnos-
ti, ktoré so správou ako takou, vybavovaním nenávratných do-
tácií či výhodných úverov nemajú dostatočné skúsenosti. Pre-
to výber správcovskej spoločnosti, ktorá sa bude o bytový dom 
skutočne starať, je naozaj ťažký. Oveľa ťažšie je však dosiahnuť 
spokojnosť u väčšiny obyvateľov. Sme radi, že výsledky Správy 
domov SBD Bratislava II, s.r.o. a spokojnosť klientov Správy 
domov SBD Bratislava II, s.r.o. hovoria v náš prospech.

Zlepšovanie tepelno-technických charakteristík bytových 
domov je jedinou formou, ako sa obyvatelia bytových domov 
môžu brániť proti neustále sa zvyšujúcim nákladom na tepel-
nú energiu, ktorá je rozhodujúcim nákladom bývania. Zatep-
lenie obvodových konštrukcií, ale aj hydraulické vyváženie 
sústavy ústredného kúrenia s termostatickými hlavicami 
na radiátoroch a montáž pomerových rozdeľovačov vyku-
rovacích nákladov pre jednotlivé byty prinášajú obyvateľom 
úspory na nákladoch spotreby tepla. „Naša štatistika hovorí 
cca o 40 – 50 % úsporách, a reálne môžu byť tieto hodnoty aj 
vyššie, v závislosti od správania sa obyvateľov bytového do-
mu”. hovorí Ing. Miloš Ceconík, konateľ spoločnosti Správa 
domov SBD Bratislava II, s.r.o.. Takáto úspora predstavuje pri 
terajších cenách tepla cca 6 až 9 tisíc Sk na priemerný byt za 
rok. So stúpajúcimi nákladmi na kúrenie, stúpa paradoxne aj 
výška úspory.

Na zlepšenie tepelných vlastností má nárok každý byto-
vý dom. Ak sa vlastníci bytov dohodnú na tom, že chcú dom 
zatepliť, musia sa rozhodnúť ako budú zatepľovanie financo-
vať. Len málo bytových domov má potrebné vlastné finančné
prostriedky na celú revitalizáciu.

Podľa slov Ing. Ceconíka je postup ako zateplovať, alebo 
všeobecnejšie ako modernizovať dom, daný zákonom 182/93 

zbierky O vlastníctve bytov a nebytových priestorov. Ten definu-
je fond prevádzky, údržby a opráv, ktorý slúži práve na financo-
vanie údržby, opráv a zveľaďovania domu. „Každý vlastník bytu 
v dome má právo a povinnosť zúčastňovať sa na schôdzi vlast-
níkov bytov, na ktorej môže hlasovať aj o použití fondu údržby  
a opráv a o tom, v akej výške sa bude tvoriť. Má právo a 
povinnosť hlasovať o tom, či sa dom zateplí a či si na jeho 
financovanie vlastníci zoberú úver... O všetkom – o zateple-
ní, vyregulovaní aj spôsobe financovania musia rozhodnúť
vlastníci.“

Spoľahlivý partner pre váš domov
Správcovská spoločnosť, SPRÁVA DOMOV SBD BRA-

TISLAVA II, s.r.o. je jednou z najväčších správcovských spo-
ločností v Bratislave. Má za sebou mnohoročné skúsenosti so 
správcovstvom bytov, vybavovaním štátnych dotácií a úverov 
pre bytové domy. Naším cieľom je neustále zvyšovať kom-
fort bývania našich klientov. Že sa nám to darí, dokazujú 
aj mnohé úspechy.
• Máme rozpracovaných 20 projektov nad 1 milión korún v 

úhrnnej hodnote 160 miliónov Sk. Spravíme všetko preto, 
aby tieto projekty, ktoré sa budú realizovať v rokoch 2009 
až 2010 boli financované s prispením štátnych dotácií aj 
s prispením dotácií Európskej únie tak, ako sme to robili 
aj doteraz.

• V tomto roku sme získali pre domy v našej správe až 8 
dotácií na odstraňovanie systémových porúch z Minis-
terstva výstavby a regionálneho rozvoja (MVRR) vo výške 
16 miliónov Sk, a 10 nenávratných dotácií vo výške 10,5 
milióna Sk, na zlepšenie energetickej efektívnosti byto-
vých domov. Tieto dotácie poskytuje Európska banka pre 
obnovu a rozvoj (EBRD). 

Až 6 bytových domov v našej správe dostalo obidve tie-
to dotácie súbežne. A to domy Lotyšská 2 – 8, Podzáhradná 
45 – 49, Sklenárová 38 – 40, Hraničná 65 – 69, Palkovičova 1 
a Palkovičova 15.

Pre ďalšie 4 bytové domy v našej správe sme vybavili 
nenávratné dotácie z Európskej banky pre obnovu a rozvoj 
(EBRD): Slatinská 32 – 36, Hronská 8 – 10, Hronská 2 – 6 a 
Rajčianská 2 – 6.

Pre ďalšie 2 bytové domy v našej správe sme vybavili 
nenávratné dotácie z Ministerstva výstavby a regionálneho 
rozvoja (MVRR): Rezedová 2 – 8 a Podzáhradná 15 – 19.

Dotácie, ktoré sme žiadali od Európskej banky pre ob-
novu a rozvoj (EBRD) pre obnovu bytových domov nám boli 
v plnom rozsahu schválené, čím sme sa stali najúspešnejšou 
správcovskou spoločnosťou v Bratislave. „Spolu s dotáciami 
z Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja (MVRR) sme 
vybavili v roku 2008 dotácie v celkovej výške až 26,5 milió-
nov Sk.“ hovorí Ing. Miloš Ceconík, konateľ spoločnosti Sprá-
va domov SBD Bratislava II.

V predchádzajúcich rokoch sa nám v spolupráci s vlast-
níkmi bytov podarilo komplexne zatepliť aj bytové domy na 
Jégeho 5, Palkovičovej 3 na Korytnickej 8 a Mierovej 2-4 s do-
táciami od MVRR. Zateplovanie prebieha aj na bytových do-
moch na Sečovskej 4 -12 a Svidníckej 7 – 13. Čiastočne sme 
zateplili viac ako 15 bytových domov.

Za rok 2006 sme vybavili pre našich klien-
tov dotácie v celkovej výške 6,629 miliónov Sk. V ro-
ku 2007 sa nám podarilo komplexne zatepliť 5 by-
tových domov, realizovať hydraulické vyregulovanie  
s termostatickými ventilmi a regulačnými hlavicami v 40-tich 
a montáž pomerových rozdeľovačov vykurovacích nákladov v 
15-tich bytových domoch. 

Ku koncu roku 2008 naša spoločnosť eviduje 17 byto-
vých domov, na ktorých sa realizovali alebo stále realizujú 
zateplovacie práce. Z toho až 11 zateplení sa týka tohto ro-

ku, čo svedčí o stúpajúcom charaktere v získavaní dotácií 
a v samotnej realizácií zateplenia bytových domov v našej 
správe.

Dobrý správca vám pomáha 
lepšie bývať

Dobrý správca sa od bežného odlišuje predovšetkým in-
dividuálnym prístupom k potrebám svojich klientov. SPRÁVA 
DOMOV SBD BRATISLAVA II, s.r.o. prináša svojim klien-
tom vždy nadštandardné riešenia spĺňajúce ich individuálne 
potreby. Vďaka nášmu profesionálnemu tímu, novej organi-
začnej štruktúre a odborným poznatkom vám vieme ponúknuť 
viac ako iné spoločnosti. Disponujeme vlastnými revíznymi 
technikmi, údržbármi, stavebnými inžiniermi a certifikovaný-
mi inžiniermi tepelného hospodárstva, takže vieme promptne 
a odborne riešiť aktuálnu situáciu. 

Ako jedna z mála správcovských spoločností má-
me špecializovaných zamestnancov na prevádzkové ob-
hliadky. Ide o návštevy a kontroly bytových domov v na-
šej správe v pravidelných intervaloch raz za 10 dní. Títo 
zamestnanci sa venujú obhliadkam a ich úlohou je sledovať a 
následne v súčinnosti s technickými a ekonomickými správ-
cami každého bytového domu odstraňovať všetky závady  
a nedostatky. Tieto činnosti a služby sú na rozdiel od iných 
správcov pre nás štandardom a sú v cene v poplatkoch za sprá-
vu.

Ako správcovská spoločnosť sa staráme nielen o bežné 
potreby obyvateľov bytového domu, ale predovšetkým sa sna-
žíme skvalitniť ich bývanie. Sme solídnym partnerom s dobrou 
reputáciou, ktorý sa svojim klientom snaží prinášať výhodné 
riešenia šité priamo na mieru. Robíme maximum preto, aby 
naši klienti platili minimum. 

Veríme, že ste, prípadne budete s našimi službami spo-
kojní a nebudete ľutovať, že ste si vybrali správcu, ktorý v 
sebe spája skúsenosť, profesionalitu a šikovnosť a má za se-
bou reálne výsledky.

Mgr. Jakub Smoliga
PR a marketing

Nie je správca, ako správca

V prípade akýchkoľvek otázok, postrehov, či návrhov nás kontaktujte:
tel. č. 02/48274 kl. 509/227, mobil 0903 450 737, email: smoliga@spravasbdii.sk

Bytový dom Lotyšská 2 – 8, 64 bytov     
dotácia z MVRR: 1 091 000 Sk, dotácia z EBRD:  1 640 000 Sk
celkové náklady: 10 504 693 Sk, úver Tatra banka: 8 200 000 Sk

ukončenie projektu v roku 2008      

Bytový dom Sklenárová 38 – 40,56 bytov 
dotácia z MVRR: 1 052 000 Sk, dotácia z EBRD:  600 000 Sk

celkové náklady:  5 274 601 Sk, úver Tatra banka: 3 000 000 Sk
predpokladané ukončenie projektu v roku 2008

Bytový dom Podzáhradná 45 - 49, 80 bytov 
dotácia z MVRR: 3 260 000 Sk, dotácia z EBRD:  1 000 000 Sk
celkové náklady: 8 842 896 Sk, úver Tatra banka: 5 000 000 Sk

ukončenie projektu v roku 2008

Bytový dom Palkovičova 15, 50 bytov     
dotácia z MVRR: 1 762 000 Sk, dotácia z EBRD: 1 134 000 Sk
celkové náklady: 8 237 718 Sk, úver Tatra banka: 5 673 000 Sk

ukončenie projektu v roku 2008
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ŠK Slovan Bratislava, šachový 
klub má bohatú históriu. Kedy sa 
začali písať dejiny toho dnešného 
šachového klubu Slovan a aké boli 
jeho začiatky ? 

Šachový klub Slovan Bratisla-
va v súčasnej podobe občianskeho 
združenia existuje od apríla 1994, 
avšak jeho zrod možno datovať už 
od februára 1891, kedy zásluhou 
učiteľa Viktora Exnera,vznikol pred-
chodca ŠK Slovan – Bratislavský ša-
chový klub. Treba si pripomenúť aj 
niečo z dávnej histórie. Po vzniku 
prvej republiky, v roku 1924, nasta-
la fúzia Bratislavského šachového 
klubu so Šachovým klubom Breyer, 
ktorý založili ešte v roku 1921 pod 
pôvodným názvom šachový krúžok 
Obilného ústavu. O čulosti vtedajšie-
ho šachového života svedčí i fakt, že 
klub mal v tom čase vyše 400 členov 
– pre porovnanie – dnes máme v klu-
be priemerne 80-90 členov, čím sa 
zaraďujeme medzi najväčšie šacho-
vé kluby Slovenska. Mimochodom, 
prvým predsedom zlúčeného klubu 
sa stal známy politik a viacnásobný 
minister v pred i povojnovej vláde 
Dr. Vavro Šrobár.

Politické zmeny zrejme neo-
bišli ani šachový klub po reorga-
nizácii športu a telovýchovy po 
udalostiach z roku 1948 ? 

Rôzne politické reorganizácie 
neobišli ani šachistov. Podobne ako 
u futbalistov i z ŠK Bratislava vznikol 
postupne Sokol NV (Národný výbor) 
Bratislava resp. po roku 1955 ŠK TJ 
Slovan ÚNV Bratislava. V roku 1961 
vznikol Slovan Dimitrov, a to tým, že 
zlúčili TJ Slovan ÚNV a TJ Dimitrov. Ne-
skôr vznikla TJ Slovan ChZJD (1965), 
kde sme boli jedným zo 17 oddielov. 
Od roku 1992 sme samostatný práv-
ny subjekt – občianske združenie Ša-
chový klub ŠK Slovan Bratislava.

 
Pokiaľ je známe, tak ŠK Slovan 

Bratislava, šachový klub s výnim-
kou jednej sezóny, je pravidelným 
účastníkom najvyššej domácej sú-
ťaže – extraligy Slovenskej repub-

liky. Akými najväčšími úspechmi 
sa môžete popýšiť? 

Družstvo získalo v ére samo-
statnosti Slovenskej republiky štyri 
tituly Majstra Slovenskej republiky 
– v sezónach 1995/1996, 1998/1999, 
2000/2001 a 2001/2002. Popri šty-
roch zlatých medailách si klub do 
svojej vitríny prilepšil piatimi strie-
bornými a siedmimi bronzovými 
medailami. K týmto úspechom treba 
pripočítať i historický titul majstra 
Československa v roku 1963 a aj v se-

zóne 1969/1970. Práve od roku 1969 
sa začala písať kapitola celoštátnej 
československej šachovej ligy i vyni-
kajúce dve druhé a dve tretie miesta 
vo vtedajšej federálnej lige. 

Aké ambície majú šachisti zo 
Slovana v tejto sezóne ?

Najvyššie – medailové. V minu-
lej sezóne nám prekĺzol extraligový 
titul medzi prsty doslova v hodi-
ne dvanástej, nešťastným záverom 
v poslednom kole. Zlato nakoniec 
putovalo do Košíc a nám ostalo len 
striebro, keď sme zaostali o jeden 
bod. V tejto sezóne to bude v 12-
-člennej extraligovej konkurencii 
opäť nesmierne náročne.

Šachový klub organizuje via-
cero významných medzinárod-
ných turnajov, z nich si osobitú 
zmienku zaslúži predovšetkým 
najväčší turnaj na Slovensku vo 
Vysokých Tatrách – Open Tatry, 
ktorý v nadväznosti na Tatranský 
pohár si tento rok zapísal už svoju 
54. kapitolu. Hrajú vo vašom klu-
be aj reprezentanti Slovenska?

Z radov klubu vyrástla celá plejáda 
vynikajúcich šachistov v praktickom, 

korešpondenčnom i kompozičnom ša-
chu, česko-slovenských či slovenských 
reprezentantov. I v terajšom kádri Slo-
vana máme trojicu hráčov, ktorá bu-
de hájiť reprezentačný dres Slovenska 
v novembri na nastávajúcej Šachovej 
Olympiáde (ŠO) v Drážďanoch: medzi-
národný veľmajster GM Ľubomír Ftáč-
nik, držiteľ historického striebra Česko-
slovenska zo ŠO Luzern 1982 a juniorsky 
vicemajster sveta, GM Ján Markoš – rov-
nako mládežnícky majster Európy, me-
dzinárodný majster IM Peter Vavrák,  
z radov Slovana vyrástol i kapitán žen-
skej reprezentácie GM Igor Štohl. Farby 
klubu háji i Jozef Franzen, vicemajster 
sveta v korešpondenčnom šachu ICCF. 
V minulosti u nás pôsobil i ďalší koreš-
pondenčný veľmajster Alois Lanč, ktorý 
prednedávnom získal z Majstrovstiev 
sveta ICCF bronzovú medailu. V klube 
máme i viacero šikovných juniorských 
a mládežníckych reprezentantov, ako 
aj najstaršieho 82-ročného seniora.  
V klube však nepôsobia len tzv. profesio-
náli, príležitosť zahrať si kráľovskú hru 
má každý i začínajúci šachista – amatér,  
i v tejto sezóne sme prihlásili do ligo-
vých súťaží od najvyššej extraligy až po 
tú najnižšiu bratislavskú mestskú 5. ligu 
šesť oddielov- Slovan A až Slovan F.

A ešte na záver posledná otáz-
ka: kde vás môže nájsť prípadný 
záujemca o túto hru? 

Nových záujemcov o šachovú 
hru radi privítame v klube počas pra-
videlných klubových stretnutí každý 
štvrtok v Dome kultúry Cultus, Súťaž-
ná 18, od 17. do 21. hodiny, následne 
takmer každý piatok a cez víkendy 
prebiehajú jednotlivé ligové súťaže. 
Bližšie informácie o klubovej činnos-
ti možno nájsť i na našej klubovej 
stránke www.slovan-bratislava.com.

Ľubomír CHRIPKO
Fotografie: autor

ĎALŠÍ SLOVAN V RUŽINOVE
Organizovaný šach v Bratislave funguje už vyše 117 rokov
Športový klub Slovan začína prejavovať záujem o mestskú časť Ružinov. Pre opravu zim-
ného štadióna O. Nepelu už na ružinovskom ľade korčuľujú krasokorčuliari zo Slovana. Je 
predpoklad, že aj hokejový Slovan sa presťahuje na dve sezóny k Štrkoveckému jazeru. 
Ružinovčania sa môžu pýšiť touto historickou športovou značkou už dlhšie, a to Šacho-
vým klubom (ŠK) Slovan – rovnako bohatým na históriu, tradíciu či výsledky ako jeho 
známejší menovci. Priamo v srdci ružinovského kultúrneho diania – v priestoroch Domu 
kultúry Cultus na Súťažnej ulici našiel svoj nový domov. Ružinovské ECHO pri tejto príle-
žitosti oslovilo predsedu klubu Gustáva ŠTURCA, ktorý v rokoch 1998 – 2001 pôsobil aj vo 
funkcii predsedu Slovenského šachového zväzu. 

Priebeh šachového turnaja v Cappelle la Grande.

Gustáv Šturc pri zápase.
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Pádla do rúk chytili opäť a zača-
li trénovať. Konkrétne na plavárni  
v Slovnafte. „Od olympiády sme boli 
iba 10 krát na vode, čo je dosť málo, 
a teraz už začíname zimnú prípravu. 

Okrem bazénu, kde trénujeme pád-
lovanie a dojazďovanie, nás čakajú 
aj suché tréningy v posilňovni a te-
locvični. Hráme aj ľadový a pozemný 
hokej. Chystáme sa tiež na bežecké 
sústredenia na snehu,“ vymenúva 
športové aktivity Pavol Hochschor-
ner. Dlho sa však na Slovensku ne-
zdržia, pretože už čoskoro sa začnú 
prvé preteky. „Vo februári odchá-
dzame do Austrálie, kde budú dva 
preteky. Tých sa zúčastníme skôr 
tréningovo. Ideme na tam, ako kaž-
dý rok, na mesiac na také rozjazde-
nie sa pred sezónou. Na jar už za-
čínajú domáce kvalifikácie a v lete
svetové poháre, majstrovstvá Eu-
rópy a majstrovstvá sveta,“ hovorí 
Peter Hochschorner. 

Kde sú zlaté medaily?
Bratia Hochsornerovci svoje 

vytýčené ciele dosiahli. Aj napriek 
svetovým a olympijským úspechom 

majú na pláne úspešné zdolávanie 
stále ďalších pretekov. „Každý rok 
pribúdajú nové ciele. Pripravujeme sa 
na ďalšie a ďalšie preteky. Samozrej-
me by sme chceli vydržať do olympi-

ády v Londýne, kde by sme sa určite 
chceli postaviť na štart a pretekať. 
Musíme urobiť všetko preto, aby po-
slúchalo najmä zdravie a aby sa nám 
darilo,“ dúfa Peter. Ak ste si mysleli, 

že ešte stále horúce zlaté medaily 
bratov Hochschornerovcov sú zam-
knuté niekde vo vitríne, mýlili ste 
sa. Pre „zvedavcov“ ich nosia stále 
so sebou, keďže sa zúčastňujú rôz-
nych prezentácií. „Ešte stále nemajú 
svoje miesto, a sú v kazetách,“ usmie-
va sa Pavol. 

Pádla vystriedali tehly
Peter a Pavol poňali zaslúžený 

oddych po tohtoročnej olympiáde 
v Pekingu po svojom. Odpočinok 
absolvovali pracovne, pretože do-
končujú domy. Nie je žiadnym ta-
jomstvom, že títo sympatickí muži 
sú vyučení stavbári a tak si domy 
stavajú doslova vlastnoručne „Naše 
povolanie je stavbár. Čiže tehly, fúri-
ky s maltou a podobné veci,“ veselo 
rozpráva Pavol. Vzťah bratov na tré-
ningoch a v súkromí sa líši. „Sem- 
tam si na seba zakričíme, ale len  
v rámci tréningu. V súkromí to medzi 
nami klape. Keď sme boli mladší, sme 
sa trošku aj pobili. Otec nám dokonca 
robil boxerský ring, aby sme sa vybili 
tam,“ spomína Pavol. Aj keď sa ne-
chce, alebo prípadne to nejde, sú si 
navzájom oporou a zároveň hnacím 
motorom. O takzvanom „ťahúňovi“ 
v kajaku sa nedá hovoriť. „Snažíme 
sa navzájom povzbudzovať, keď sa 
nám nechce trénovať. Hlavne sme si 
vedomí toho, že to robíme pre seba  
a keď niečo zanedbáme, nám to 
uškodí, nikomu druhému,“ hovorí Pe-
ter. A zrejme aj to je jedna z ingre-
diencií, ktorá je dôležitým krokom  
k svetovým úspechom aké dosahu-
jú bratia Hochschornerovci. 

Lucia PALŠOVIČOVÁ
Foto: autorka

ZLATÍ BRATIA HOCHSCHORNEROVCI
Zimná príprava sa pre slovenských olympionikov začala naplno
Jedni z najznámejších bratov na Slovensku sú dvojičky Peter a Pavol Hochschornerovci. 
Aj keď spoločný výzor nemajú, spája ich, okrem pokrvného puta, jeden kajak. Bez neho 
si to už evidentne nedokážu predstaviť. V súčasnosti sú držiteľmi troch olympijských me-
dailí. Len nedávno celé Slovensko držalo päste pri ich olympijskej jazde pekingským vod-
ným kanálom. Odvtedy ako zajazdili najlepší čas, uplynuli už tri mesiace, počas ktorých si 
dopriali zaslúžený odpočinok. 

Oddych v bazéne v Slovnafte.

Dvojičky v plnom nasadení.
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Novovybudované ihrisko je  
k dispozícii nielen hotelovým hos-
ťom, ale aj Ružinovčanom. 

Predstavitelia hotela majú  
v pláne taktiež ponúknuť priestor na 
usporadúvanie športových akcií ško-
lám, združeniam či klubom. V prípade 
záujmu si ho môžu vopred rezervovať. 
Okrem športoviska im sú k dispozícii 
aj novovybudované šatne a sprchy.

Prísť si zašportovať je možné 
každý deň, večer je pre športovcov  
k dispozícii aj umelé osvetlenie.

City Hotel Bratislava tak preme-
nil nevyužívaný trávnatý priestor 
na atraktívne športovisko a urobil  
službu nielen sebe, ale hlavne špor-
tovo naladeným Ružinovčanom.

(kk)

Nové multifunkčné ihrisko
POŠEŇ – Ružinov je športu naklonený, športoví nadšenci majú k dis-
pozícii nové moderné ihrisko s umelým trávnikom. City Hotel Brati-
slava vybudoval na svojom pozemku moderné multifunkčné ihrisko, 
ktoré bude slúžiť na futbal, tenis, hádzanú a mnohé ďalšie športové 
aktivity.

„Tento cieľ sa nám podarilo spl-
niť, keď sme obsadili 3. miesto s troj-
bodovým odstupom na prvú priečku, 
na ktorej je družstvo Bernolákova,“ 
zhodnotil pre Ružinovské ECHO pr-
vú časť sezóny tréner FC Ružinov 
Štefan Czafik. Konkurencia vo vrch-
nej časti tabuľky je veľká, preto je 
tréner po jesennej časti s umiestne-
ním klubu a výkonmi svojich hráčov 
spokojný. „Rád by som sa poďakoval 
všetkým hráčom za solídny prístup  
k povinnostiam a k reprezentácii klu-
bu FC Ružinov, ako aj samotnej mest-
skej časti Ružinov. Tiež ďakujem vede-
niu a našim najvernejším fanúšikom 
za ich podporu.“

Postupové ambície
Ružinovskí futbalisti majú v prie-

behu mesiaca december potrebnú 

prestávku na regeneráciu psychic-
kých a fyzických síl. Opäť sa stretnú 
začiatkom januára, kedy sa hráčom 
začína náročná cieľavedomá jede-
násťtýždňová príprava na jarnú od-
vetnú časť sezóny. Okrem tréningo-
vého rozsahu odohrá do začiatku 
majstrovskej súťaže až 14 príprav-
ných zápasov. Štefan Czafik dúfa, že
zodpovedná zimná príprava sa im 
vráti v podobe dobre odohratých 
zápasov a po skončení jarnej sezóny 
sa budú pohybovať na čele tabuľky. 
„Káder chlapcov je zohratý a mladý, 
verím že po absolvovaní celého obje-
mu prípravy sa nám spoločnými sila-
mi podarí dosiahnuť postup do 2..ligy.“ 
Marcovým odštartovaním jarnej čas-
ti ligy sa medzi klubmi ašpirujúcimi 
na postup začína trinásťzápasový 
súboj o prvú priečku. Malé bodové 

 III. liga  

1. Bernolákovo 29

2. Dunajská Lužná 28

3. FC Ružinov 26

4. Stupava 26

5. PŠC Pezinok 25

6. Plavecký Štvrtok 24

7. Réca 20

8. TJ Trnávka 20

9. FC Lamač 17

10. Lozorno 15

11. Blatné 8

12. Čunovo 7

13. FK Jablonec 7

14. GFC Griňava 6

rozdiely medzi tímami v prvej polo-
vici tabuľky dávajú šancu na postup 
každému, preto vládne v klube FC 
Ružinov optimizmus. Všetci veria  
v skoré zlikvidovanie bodového roz-
dielu a vo vytúženú miestenku do 
druhej futbalovej ligy. 

Trnávka v strede
Ďalším zástupcom Ružinova 

v 3. lige je klub TJ Trnávka, ktorý 
sa nachádza v celkovej tabuľke na 
8.mieste o skóre za Récou. „Náš cieľ 
bol umiestniť sa v tabuľke čo najlep-
šie, maximálne do toho 7. – 8. miesta, 
čo sa nám aj podarilo. Bodový rozdiel 
medzi súpermi v prvej polovici tabuľky 
však nie je taký veľký, aby sme po jar-
nej časti nemohli figurovať na vyšších
priečkach,“ zhodnotil pre televíziu 
Ružinov tréner Ján Neshyba.

Tak isto ako hráčov FC Ružinov, aj 
futbalistov z Trnávky čaká zaslúžená 
pauza, zimná príprava im začne za-
čiatkom budúceho roka. Trnávka po-
čas trinástich kôl jesennej odohrala 
viaceré dobré zápasy, v derby do-
konca porazila domáci FC Ružinov. 

Katka KOSTKOVÁ

FC RUŽINOV DO DRUHEJ FUTBALOVEJ LIGY
Tréneri sú so svojimi zverencami po jeseni spokojní
STARÝ RUŽINOV –Bratislavská tretia futbalová liga seniorov má za sebou trinásť kôl je-
sennej časti sezóny 2008/2009 a to je ten správny čas na bilancovanie. Našu mestskú časť 
v 3. lige reprezentuje futbalový klub FC Ružinov. Do sezóny vstupoval s cieľom dosiahnuť 
čo najlepšie umiestnenie v tabuľke medzi štrnástimi účastníkmi.

Plocha taktiež slúži pre ružinovské 
materské a základné školy a prenajať 
si ju môžu rôzne amatérske skupiny. 
Čo je však najpodstatnejšie, okrem 
vyhradených hodín na spomínané 
činnosti, ľadová plocha je zdarma  
k dispozícii všetkým Ružinovčanom.

Do prevádzky sa mala spustiť za-
čiatkom decembra. „Pravdepodobné 
otvorenie mobilnej ľadovej plochy bolo 
naplánované na 6. decembra, ale keď-
že klimatické podmienky nám to zatiaľ 
neumožňujú, mobilná ľadová plocha 
sa posúva na neskôr. Pre jej bezproblé-
mové fungovanie potrebujeme mať kli-
matické podmienky okolo bodu nula“ 
povedala pre Ružinovské ECHO Kris-
tína Kövešová z Ružinovského špor-
tového klubu. 

(kk)

Mobilná ľadová plocha aj tento rok
ŠTRKOVEC - Ružinovčania si už zvykli na mobilnú ľadovú plochu, ktorá 
sa každú zimu nachádza v Areáli hier Radosť na Štrkovci. Pod vedením 
odborných trénerov sa na nej pravidelne organizuje hokejová škôlka 
pre najmenších korčuliarov. 


