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Kvalita bez kompromisov.
Toyota Yaris s klimatizáciou zadarmo už za 339 900 Sk.
Yaris 1,0 Base Cool – 339 900 Sk
klimatizácia, 5-dverová karoséria, airbag vodiča a spolujazdca, posilňovač riadenia, rádio s CD prehrávačom,
elektricky ovládané zrkadlá, ABS, EBD, BA, palubný počítač, posuvné zadné sedadlá, záruka 3 roky
Ponuka klimatizácie zadarmo platí aj pre iné stupne výbavy.

Využite možnosť financovania prostredníctvom Toyota Financial Services Slovakia, s. r. o.

malýVEĽKÝ Yaris
Yaris 1,0 VVT-i 5-dv. Base Cool: kombinovaná spotreba 5,4 l/100 km; emisie CO2 127 g/km. Ponuka s klimatizáciou zadarmo platí do konca februára 2008.
Dovoľujeme si vás pozvať na predvedenie alebo testovaciu jazdu.

AWF Slovakia, s. r. o.
autorizovaný predajca a servis značky Toyota
Mierová ulica 135, 821 05 Bratislava
tel.: 02/45 52 55 73 – 5, e-mail: predaj@awf.sk

Dane za psa
sa menia

Na zápis sa treba ponáhľať

Rozvoj železníc
v Ružinove
Z Ružinova do NHL
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Mesačná splátka s dobou splácania
Výška pôžičky

5 rokov

10 rokov

15 rokov

20 rokov

50 000 Sk

1 160 Sk

720 Sk

580 Sk

100 000 Sk

2 210 Sk

1 370 Sk

1 110 Sk

990 Sk

300 000 Sk

6 510 Sk

4 010 Sk

3 240 Sk

2 890 Sk

500 000 Sk

10 780 Sk

6 650 Sk

5 360 Sk

4 790 Sk

750 000 Sk

15 860 Sk

9 660 Sk

7 730 Sk

6 850 Sk

1 000 000 Sk

20 870 Sk

12 620 Sk

10 020 Sk

8 830 Sk

430 Sk

RPMN od 9,1% do 14,78%.

✆ 02/4592 63 13, 0905 299 310, 0905 353 284
Príjmeme nových spolupracovníkov!
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Celá radnica pamiatkou?
Národnou kultúrnou pamiatkou malo byť ešte v novembri minulého roka len päť kamenných reliéfov na fasáde
budovy bývalej radnice na Radničnom námestí v Prievoze. Tak znelo stanovisko Ministerstva kultúry SR.
Mestská časť Ružinov podala voči
novembrovému rozhodnutiu rezortu kultúry rozklad. Žiadala vyhlásenie
celého objektu bývalej radnice v Prievoze za národnú kultúrnu pamiatku.
V čase uzávierky Ružinovského Echa
nám Jozef Lenhart zo sekcie kultúrneho dedičstva ministerstva kultúry
potvrdil, že svoje pôvodné stanovisko
prehodnotili a vyhlásenie celého objektu za národnú kultúrnu pamiatku
už len čaká na podpis ministra Mare-

Poslancom sa program rozvoja nepáčil
Na rokovanie januárového miestneho zastupiteľstva sa dostal návrh
Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti Ružinov. Je
to základný dokument dôležitý ako
podklad pre prípadné čerpanie peňazí z eurofondov, informuje o stave
hospodárstva a sociálnej sféry na území Ružinova a načrtáva možný vývoj
do budúcnosti. Dokument spracovala spoločnosť EUROactivity. Poslanci
s ním neboli spokojní, poukázali na
prílišnú všeobecnosť materiálu, chyby
v číselných údajoch. „Nie je tu nič, čo
by sme predtým nevedeli. Podrobnejšie sú tu síce spracované cyklotrasy,
ale chýba mi tu vízia do budúcnosti“,
povedal Miloslav Hrádek.
Poslanec Ivan Boháč poukázal na
to, že materiál by pokojne mohol byť
taký istý aj pre Petržalku. Chýbali mu
konkrétnosti a premietnutie rozvojového programu hlavného mesta do

Ružinova. Pavol Šmilňák zasa upozornil na chýbajúcich 10 percent obyvateľov v rámci štruktúry vierovyznania.

Nová ulica v Ružinove

DAŇOVÝ ÚRAD BRATISLAVA II

Ulica Pod gaštanmi. Takýto názov dostala novovybudovaná ulica, ktorá prechádza Ružinovom i Vrakuňou. Vznikla výstavbou logistického areálu
a nachádza sa medzi ulicami Na piesku a Hradská. Názov schválili poslanci
hlavného mesta i miestnych zastupiteľstiev oboch mestských častí. Názov
Pod gaštanmi nadväzuje na botanické pomenovania ulíc v tejto lokalite (Brezová, Platanová, Orchideová, Prasličková atď.)

Poslanecké stredy
Ak sa chcete stretnúť s ružinovskými poslancami a prediskutovať s nimi
svoje problémy a podnety týkajúce sa života v Ružinove, využite tzv. poslanecké stredy.
Miesto: Miestny úrad Ružinov, Mierová 21, zasadačka B 2 na prízemí
streda 15.30-16.30
Čas:
6. február
13. február
20. február
27. február

O materiáli poslanci napokon nehlasovali a spracovateľ ho musí doplniť
(mš)
a opraviť.

Ing. arch. Ivan Boháč
PhDr. Patrik Guldan
Ing. Peter Heriban
MUDr. Vladimír Ďuračka

Všetky termíny sú zverejnené na www.ruzinov.sk

Dr. Vl. Clementisa 10, P. O. Box 36,
820 09 Bratislava 29

Vás pozýva na
KONZULTAČNÝ DEŇ
k vypĺňaniu daňových priznaní
k daní z príjmov FO

Konzultačný deň sa bude konať
v dňoch 21. a 22. februára 2008
v Kongresovej sále na 2. poschodí.

21.02.2008 (štvrtok)
v čase od 09:00 do 16:00 hod.
22.02.2008 (piatok)
v čase od 09:00 do 16:00 hod.
UPOZORNENIE: Zamestnanci daňového úradu nie sú oprávnení vypĺňať
daňové priznanie za daňové subjekty. Poskytujú len základné informácie
k vypĺňaniu tlačív DP.

ka Maďariča. V prípade, že rozhodnutie nadobudne právoplatnosť, bude
musieť ministerstvo kultúry majiteľovi
budovy kompenzovať náhradu škody.
Spoločnosti PROBIOS ako vlastníkovi už totiž bolo v roku 2006 vydané
územné rozhodnutie na rekonštrukciu
a nadstavbu objektu, aby tu mohla byť
zriadená poliklinika. O budovu má teraz záujem mestská časť Ružinov.
(mš)

Otázka pre...
Čo by vás potešilo, keby sa
v Ružinove podarilo v tomto roku?
Slavomír Drozd (starosta):
Určite by som chcel, aby sa územie Ružinova zaregulovalo. Jednak
urbanistickými štúdiami a územnými
plánmi zón, na ktorých pracujeme
my , ale aj tými, ktoré platí investor.
Chcel by som, keby sa v tomto roku
podarilo urobiť prvé územné plány
zón v Ružinove.
Dušan Pekár (zástupca starostu a predseda poslan. klubu KDH):
Želám si, aby sa pohla stavba
obchodného domu Ružinov na Papánkovom námestí a aby sa podarilo
s ministerstvom zdravotníctva dohodnúť na majetkovom usporiadaní
pozemkov pod prístavbou zimného
štadióna Vladimíra Dzurillu a konečne ho uviesť do prevádzky. Takisto by
ma veľmi potešilo, keby sa podarilo
revitalizovať Park Andreja Hlinku, ale
to zatiaľ nie je reálne, keďže pozemok
patrí mestu.

Blahoželáme
V januári a februári 2008 si životné
jubileum pripomínajú:
Jozefa Borská
90 rokov
Václav Čáp
83 rokov
Irena Danielisová
86 rokov
Anna Dobrovodská
81 rokov
Jozefa Dobšovičová-Pecúšová
83 rokov
Žoﬁa Grošeková
92 rokov
Agneša Horská
84 rokov
Ľubica Chlebová
60 rokov
Jozef Macko
80 rokov
PhDr. Ondrej Majoroš
86 rokov
Vratislav Marek
80 rokov
Samuel Nosko
88 rokov
Irma Šandorová
72 rokov
Katarína Tučková
86 rokov
Anna Tullalová
68 rokov
Slovenský zväz
protifašistických bojovníkov
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Z Ružinova do NHL
Jaro Halák má na štadióne svoj dres slávy
Meno Jaroslav Halák poznajú najmä fanúšikovia ľadového hokeja. A možno aj tí, ktorí pred niekoľkými rokmi
navštevovali zápasy na ružinovskom zimnom štadióne.
Tento 22-ročný brankársky talent začínal svoju profesionálnu kariéru práve v klube HK Ružinov 99
(v bývalej Danubii). Už v dorasteneckom a juniorskom tíme bol žiariacou
hviezdou na ľadovej ploche. Zaslúžil sa o to najmä svojimi povestnými
shut-outmi. Z početných striel, ktoré
na Jara hráči za zápas vystrelili, veľakrát do brány neprešiel za 60 minút
ani jeden gól. Neskôr sa upísal prvému bratislavskému klubu HC Slovan.
Ružinovský ľad sa mu síce opúšťal
ťažko, ale pre jeho kariérny postup to
bolo viac menej nevyhnutné. V roku
2003 Haláka draftoval klub NHL Montreal Canadiens ako 271. voľbu vo

vstupnom drafte v roku 2003. Sezónu
2006/2007 začal na farme Montrealu
Hamilton Bulldogs (AHL) a so šiestimi
shut-outmi bol najlepším brankárom
celej súťaže. Po spomínaných úspešných výkonoch a zranení brankára
Cristobala Hueta bol vo februári 2007
povolaný do prvého tímu. Vo svojich
dvadsaťjeden rokoch sa tak stal štvrtým slovenským brankárom v NHL.
Vo svojej premiérovej sezóne absolvoval v NHL spolu 16 štartov, z toho
dosiahol 10 víťazstiev.
Na štadióne Vladimíra Dzurillu sa
prednedávnom konalo slávnostné vyvesovanie dresu tejto bývalej ružinovskej jednotky. Vedľa dresu Jána Filca

už visí aj veľký dres Jaroslava Haláka.
Okrem divákov, kamarátov a bývalých
Jarových spoluhráčov prišli aj rodičia
- manželia Halákovci a brat. S Jarovou
mamou Jarmilou Halákovou sme sa
porozprávali aj my.

Ako vnímate, že Vášmu
synovi udeľujú takúto
poctu vo forme veľkorozmerného dresu?
Je to pre nás úžasné. Samozrejme sa z toho
tešíme. Informovali sme
o tom aj Jarka, keď sa toho, bohužiaľ, nemôže zúčastniť. Tak sme tu dnes
v jeho zastúpení. Ja, manžel a syn. Tešíme sa z toho,
že tu, v Ružinove, visí jeho
dres. Začínal tu, takže sú to
určite veľké úspechy pre Jaro Halák s mamou a priateľkou
neho.
Určite sú to pre Vás silné emócie,
ako to prežívate?
Tak je to také, že zimomriavky behajú po tele! Je to pekné, tešíme sa
z toho.
Vy ste boli pri každom Jarovom hráčskom postupe. Ako
na Vás teraz pôsobí
pohľad do nedávnej minulosti?
Mám to v pamäti,
keď od malinka, ešte
ani šesť rokov nemal,
túžil byť brankárom.
Keď mal osem rokov,
dostal možnosť. Dostal sa sem do ružinovského klubu do
prípravky, tu si ho
vyhliadli. Vlastne potom krôčik po krôčiku to išlo s ním ďalej.
A tu v Ružinove bol
skutočne veľmi spokojný.

Hokejová škôlka
Hokejovú škôlku na mobilnej ľadovej ploche na Štrkovci organizuje Ružinovský športový klub v spolupráci s trénermi, ktorí sa deťom na
ľade venujú. Väčšinou sú to hráči z HK Ružinov 99. Každé víkendové
dopoludnie v čase od 10.00 do 12.00 môžu prísť všetci, ktorí sa chcú
naučiť základy korčuľovania a hokeja. Vítaní sú aj tí najmladší.
Hokejová škôlka sa začala v polovici januára a bude fungovať aj počas
februára. Poplatok je 50 Sk/hod. Keďže ľad nie je syntetický, hokejová škôlka
je závislá na chladnom počasí.

Info na tel. čísle 02/48 284 503 alebo 0905 377 040

Vedeli by ste povedať nejaký najväčší Jarov zážitok?
Každé víťazstvo bolo pre neho zážitkom, obzvlášť keď vychytal nuly, to
ho veľmi tešilo. A naopak, sklamaný
bol, keď prehrali.

Ako sa má?
Teraz sa vrátil naspäť do Hamiltonu. Je tam teraz s priateľkou, ktorá
sa o neho stará. Má o všetko naozaj
postarané, takže ja som pokojná, keď
viem, že je v poriadku. Sme spokojní
s tým, kde je.
Plánujete cestu za „veľkú mláku“?
Ani sa nejako zatiaľ nechystáme.
Možno keď bude trošku ďalej.
Na Vianoce úspešný brankár domov neprišiel pre nabitý program
a hráčske povinnosti. Rodina za Jarom
do zámoria tiež nevycestovala, ale ako
povedala Jarmila Haláková, bolo by to
krásne zažiť úžasnú atmosféru zápasu NHL. Avšak zatiaľ zostávajú doma
v Bratislave.
Pokiaľ ide o Halákovu budúcu sezónu, zatiaľ nie je jasné, kde bude hrať.
Každopádne všetci veríme, že to bude
jeden z prestížnych klubov NHL.
Lucia Palšovičová
Foto: archív rodiny Halákovcov

Ľadová plocha na Štrkovci
Mobilná ľadová plocha pri Štrkoveckom jazere je otvorená najmä v závislosti
od počasia. Ak sú podmienky priaznivé, zakorčuľovať si môžete prísť denne:
Pondelok - piatok:
10.00 – 14.30
MŠ, ZŠ, MČ Ružinov/verejnosť
15.00 – 17.30
zdarma pre verejnosť
17.30 – 22.00
prenájom amatérskym hokejovým skupinám
sobota – nedeľa:
10.00 – 12.00
hokejová škôlka
13.00 – 17.30
zdarma pre verejnosť
17.30 – 22.00
prenájom amatérskym hokejovým skupinám
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Fax: 02/48 28 42 06 • Reg. č.: OÚB-BM 38 • Redakcia si vyhradzuje právo na úpravu príspevkov.
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Dýchajme čistý vzduch
V desaťtisícoch litrov vzduchu, ktoré nám pri pokojnom dýchaní denne
prejdú pľúcami, sú i baktérie, vírusy,
dym, peľ, exhaláty...
Všetky tieto látky musia dýchacie
cesty i pľúca identiﬁkovať a preﬁltrovať.
Ak sa tak nestane, následkom sú alergické prejavy, ktoré u mnohých prerastú do
chronických zápalových ochorení dýchacích ciest až astmy.
Ovplyvniť kvalitu ovzdušia nie je
v našich silách, doma či v práci však
môžeme urobiť veľa preto, aby sme dýchali zdravší vzduch. Hoci maximálne
zredukovať počet alergénov dôkladným
čistením a zvlhčovaním vzduchu špeciálnymi prístrojmi.
ČISTIČE A ZVLHČOVAČE VZDUCHU
Pracujú na rôznych princípoch,
majú rôzne doplnkové funkcie a ich
ceny sa v závislosti od toho pohybujú v rôznych cenových reláciách. Účel
všetkých výrobkov je podobný. Zabezpečiť optimálnu vnútornú klímu na
ochranu zdravia.
Najúčinnejšia – dvojkombinácia
Id e á l na je kombinácia
moderného čističa
a zvlhčovača vzduchu, ktorá
vzduch čistí a zvlhčuje zároveň. Základom výkonnosti prístrojov je vysoký stupeň odparovania,
dobré prúdenie vzduchu a efektívna
ﬁltrácia. Používajú sa pri nich rôzne
typy vysokoúčinných ﬁltrov, napríklad elektrostatický papierový alebo
HEPA (High Eﬃcienty Particulate
Arestance) ﬁlter zložený z mnohovrstvovej siete mikrovlákien. Často
sa kombinuje aj s aktívnym uhlíkovým
ﬁltrom na pachy. HEPA ﬁltre pôvodne
vyvinuté na odstraňovanie rádioaktívneho prachu sú schopné odstrániť
až 99,7 % škodlivých látok aj menších
ako 0,3 µm. Pohlcujú látky spôsobujúce respiračné problémy – vrátane prachu, spór, peľu, baktérií i vírusov. Vo
výraznej miere uľahčujú život alergikom
a astmatikom. Zároveň znižujú riziko
náchylnosti na infekčné ochorenia!
Práčka vzduchu
Prirodzenú klímu 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 vody z diskov. Disky
umožňujú tichý chod a ľahkú údržbu
– vďaka nim nie je potrebné vymieňať
ﬁltre. Vyhovujú preto aj technicky menej zdatným. Novinkou je práčka vzduchu s ionizáciou vzduchu a vody. Na

efektívne zabránenie množeniu baktérií
využíva antibakteriálny účinok striebra.
Postriebrená antibakteriálna ionizačná
tyčinka zneškodňuje až 650 druhov baktérií a vírusov.
Trojfázový ﬁltračný systém
Pre alergikov a astmatikov je určený
komfortný čistič vzduchu s 3-fázovým
ﬁltračným systémom (umývateľný predﬁlter, HEPA ﬁlter a aktívny uhlíkový
ﬁlter) s vysokým koeﬁcientom čistenia.
Jeho čistiaci efekt zvyšuje samostatne zapínateľný ionizátor vzduchu. Čiastočky
prachu, pele, aerosóly, výkaly roztočov,
chlpy, atď. sa ionizujú – znamená to, že
získavajú záporný náboj a pod vplyvom
elektrostatického poľa sa usadzujú.
Na aké parametre sa pri kúpe čističov a
zvlhčovačov vzduchu sústrediť?
• Vyberajme si ich podľa náročnosti na údržbu, servis či podľa objemu
miestností. Progresívne typy zariadení
sú vhodné do bytov až do 100 m2/250
m3.
• Zaujímajme sa o spotrebu a hlučnosť – moderné prístroje majú oba parametre nízke – a o technické parametre

zvyšujúc komfort užívateľa (časový spínač, automatický a nočný režim, LCD
displej...).
• Nezabúdajme, v zdravom ovzduší sa
obnovuje prirodzená telesná rovnováha,
ktorá:
- posilňuje imunitný systém
- zmierňuje príznaky alergie a prie
beh astmatických záchvatov
- zvyšuje kapacitu pľúc a absorbovanie kyslíka v organizme
- znásobuje výkonnosť a produktivitu
- znižuje únavu a depresie
- zlepšuje kvalitu spánku.
Dôvodov, prečo v obytných miestnostiach vzduch čistiť, je teda viac ako
dosť! Všímajme si tiež vlhkosť vzduchu
– najmä počas vykurovacieho obdobia!
V prekúrenej miestnosti je vzduch ako
na Sahare. V zimných mesiacoch lekári odporúčajú vzduch v miestnostiach
zvlhčovať na relatívnu vlhkosť 45 až
55%.
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Trnávka má svojho mestského policajta
Od prvého januára tohto roka má mestská polícia v Ružinove novú posilu. Je ňou prvý ružinovský okrskár
mestskej polície, 41-ročný Ján Rakús. Jeho rajónom je
Trnávka.
Okrskár Ján Rakús nie je
v radoch mestskej polície úplným nováčikom. Predtým než
sa stal okrskárom na Trnávke, bol mestským policajtom
v Petržalke. Trnávka je mu
však bližšia, pretože na Trnávke býva. Bydlisko v tejto časti
Ružinova síce nebolo podmienkou na jeho prijatie do
funkcie okrskára, ale určite je
to plus. Od človeka, ktorý na
Trnávke býva, možno očakávať bližší vzťah k nej. Podnet
na to, aby svojho okrskára
mala Trnávka ako prvá z Ružinova, prišiel od ružinovských
poslancov, ale i od samotnej
mestskej polície. Trnávka je
nie len na okraji Ružinova, ale
bola tak trochu na okraji pozornosti.

Vzornejší psíčkari aj parkujúci?

Práca okrskára sa od práce ostatných mestských policajtov líši. „Venuje
sa len svojmu okrsku“, hovorí Ivan Lahučký, náčelník stanice mestskej polície v Ružinove. Dodržiavanie verejného poriadku, čistoty na verejných
priestranstvách, parkovanie i neporiadnych majiteľov psov bude kontrolovať len na Trnávke.
V čase nášho rozhovoru mal Ján
Rakús za sebou len prvú obchôdzku.
Takže o skúsenostiach zatiaľ ťažko
hovoriť. Riešil len nedovolené parkovanie na trávniku pred bytovým domom a prekvapila ho čistota okolo
kontajnerových stojísk. Aj na ňu bude
dohliadať, keďže v súčasnosti už platí
zákaz vykladania veľkorozmerného
odpadu ku kontajnerom. Jednou z jeho úloh tak bude osloviť správcu domu, ku ktorému znečistené stojisko
patrí. Je to totiž porušenie VZN o čistote a poriadku.

„Privátny“ policajt

„Môj deň, to je obhliadka rajónu
a s čím sa stretnem, to budem riešiť.

Chodím pešo a v letných mesiacoch
budem mať k dispozícii skúter“, vysvetľuje Ján Rakús. Väčšina služieb
okrskára bude cez deň, súčasť práce
však tvoria aj nočné obchôdzky.
Jedným z poslaní okrskára mestskej polície je byť bližšie k ľuďom.
V prípade Jána Rakúsa bližšie k obyvateľom Trnávky. Časom by si mali na
neho zvyknúť, spoznať ho a vedieť, že
je to „ich“ mestský policajt, na ktorého
sa môžu obrátiť, možno mu viac dôverovať, upozorniť na problémy, vytvoriť
si k nemu bližší vzťah.
Ján Rakús bude mať aj svoju kanceláriu so stránkovými hodinami pre
občanov. Zatiaľ k dispozícii nie je, hľadá sa vhodná miestnosť na Trnávke.
Okrskár má k dispozícii aj služobný mobilný telefón, na ktorom
ho obyvatelia zastihnú; tel. číslo je
0911 921 704. Pracovnú dobu má
zvyčajne od 7. do 15. hodiny a podľa
slov Jána Rakúsa telefón zdvíha aj mimo pracovnej doby.
M. Štrosová
foto: Mestská polícia Bratislava

Nezamrznutým fotoobjektívom

Kde: Zlaté piesky
Kedy: 5.1.2008
Koľko: -7°C
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ZÁPIS DO ZŠ

Budúci prváci idú na zápis
Zápis budúcich prváčikov doslova klope na dvere. Prinášame vám zopár praktických
rád, o ktorých sme sa porozprávali s Vierou Kováčovou, vedúcou metodiky škôl, školských zariadení kultúry a športu Miestneho úradu v Ružinove.
Čo so sebou vziať na zápis?
Zákonný zástupca dieťaťa si so sebou donesie občiansky preukaz a rodný list dieťaťa.
Dá sa zapísať na viac škôl a neskôr
si vybrať?
V prvom rade by mal rodič zapísať
svoje dieťa do školy, do ktorej školského obvodu podľa trvalého bydliska
patrí, čiže podľa rajonizácie. Riaditeľ
tejto školy je povinný dieťa zo svojho
obvodu prijať. Niektorí rodičia zapisujú svoje deti do viacerých škôl. Po ob-

držaní rozhodnutia o prijatí dieťaťa do
ZŠ by bolo etické, aby rodič riaditeľom
ďalších základných škôl oznámil, že i
napriek zapísaniu dieťaťa do ich školy sa rozhodol, že jeho dieťa bude navštevovať inú školu.
Je možné dieťa zapísať do školy mimo spádovej oblasti?
I keď platí pri zápise dieťaťa v prvom rade rajonizácia, rodič môže zapísať dieťa i do základnej školy mimo
trvalého bydliska. V takomto prípade
však rodič riskuje, že ak je predmetná

škola dostatočne naplnená „rajónnymi“ deťmi, jeho dieťa nebude z kapacitných dôvodov prijaté.
Čo má dieťa zvládnuť, aby mohlo ísť
do 1. triedy?
Musí mať 6 rokov (pri odloženej
dochádzke 7), musí byť telesne i duševne vyspelé, samostatné v oblasti
sociálnych návykov, musí mať veku
primerané motorické a komunikatívne zručnosti, musí vedieť rozlišovať
farby, poznať základné geometrické
tvary.

Ako na zápise zistia, že dieťa ešte
nie je zrelé na školskú dochádzku?
Pri zápise je prítomný učiteľ prvého stupňa a školský psychológ. Ak sa
im niečo nepozdáva v oblasti zrelosti
dieťaťa, navrhnú rodičovi návštevu
psychológa, kde dieťa absolvuje testy detskej zrelosti a iné odborné vyšetrenia. Podľa ich výsledkov sa postupuje ďalej. Rodič však môže aj sám
požiadať o odklad povinnej školskej
dochádzky.

Zápis detí do 1. ročníka ZŠ
pre školský rok 2008/2009
v Ružinove:

v piatok 8. februára 2008
v sobotu 9. februára 2008

Nultý ročník na ZŠ Vrútocká Z čoho vyberať?
Už nie škôlka, ešte nie škola

Deti, ktoré už dosiahli 6 rokov veku, ale ešte nie školskú zrelosť, teda na
prvácke učivo by zatiaľ nestačili, môžu ísť do nultého ročníka. Od školského roka 2006/2007 funguje na ZŠ Vrútocká 58 na Trnávke.
Na ZŠ Vrútocká na Trnávke majú už druhý školský rok skúsenosti s nultým ročníkom, ktorý je jediným na ružinovských základných školách. V triede je 13 detí, ktoré nesplnili testy školskej zrelosti,
sú hravé, majú narušený vývin reči, menšie zdravotné problémy alebo sú zo sociálne znevýhodneného prostredia či materskú školu nenavštevovali. Z týchto indícií môžu prameniť predpoklady
na školskú neúspešnosť a nezvládanie prváckeho
učiva. Prezentáciou v materskej škole sú rodičia
oboznámení s možnosťou umiestniť dieťa do nultého ročníka, rozhodujú sa podľa vlastného uváženia alebo na základe odporúčania špeciálneho
pedagóga a psychológa, prípadne pedagóga materskej školy.
„V porovnaní s prvým ročníkom majú tieto
deti iné predmety. Rozvíjajú si komunikačné zručnosti, grafomotorické zručnosti, formujú si základy matematických predstáv. Učia sa zmyslovej či
hudobno-pohybovej výchove. „Metódy práce sú
názorné, hravé, jednotlivé činnosti sú kratšie ako
v ostatných ročníkoch, s častejšími oddychovými
prestávkami. Využíva sa množstvo didaktických
pomôcok a didaktickej techniky, vrátane počítača.
Veľký dôraz sa kladie na výchovné predmety a základy slušného a kolektívneho správania“, vysvet-

ľuje riaditeľka školy Darina Bezáková. Od prostredia v predškolskej triede materskej školy sa nultý
ročník líši tým, že deti sú už v školskom prostredí,
na ktoré si dobre zvyknú. „Majú iný režim, rozvrh
hodín a ich činnosť pokračuje v popoludňajších
hodinách v Školskom klube .
Deti sú počas vyučovania slovne hodnotené
pochvalou. Na konci školského roka dostanú riadne vysvedčenie so slovným hodnotením“, dodáva
Darina Bezáková. Podľa doterajších skúseností deti bez problémov a so školskými návykmi prešli do
1. ročníka.

Predpoklady na prijatie do nultého ročníka
•
•
•
•
•

dieťa k 1.9. dovŕši 6 rokov
dieťa nespĺňa testy školskej zrelosti
zdravotné problémy a poruchy
sociálne znevýhodnené prostredie dieťaťa
odporúčanie od psychológa, špeciálneho pedagóga,
riaditeľa materskej školy, pediatra
• na žiadosť rodiča

V zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Ružinov je
deväť základných škôl. Všetky ponúkajú výučbu cudzieho jazyka od prvej triedy, pozornosť venujú zdravému životnému
štýlu. Športové triedy možno nájsť na ZŠ Ostredková a ZŠ Kulíškova. Na Kulíškovej majú aj špeciálnu triedu pre deti s poruchami učenia, ako sú dyslexia, dysgraﬁa či dyskalkulia.

Školy v zriaďovateľskej pôsobnosti
mestskej časti Ružinov

ZŠ Borodáčova 2 (www.borodacova.sk)
ZŠ Drieňová 16 (www.zsdrienovaba.edu.sk)
ZŠ Medzilaborecká 11 (www.zsmedzilabba.edu.sk)
ZŠ Mierová 46 (www.zsmierovaba.edu.sk)
ZŠ Nevädzová 2 (www.zsnevadzova.sk)
ZŠ Ostredková 14 (www.zsostredkovaba.edu.sk)
ZŠ Ružová dolina 29 (www.zsruzdoba.edu.sk)
ZŠ Kulíškova 8 (www.zskuliskovaba.edu.sk)
ZŠ Vrútocká 58 (www.zsvrutocka.sk)
Na území Ružinova sa okrem toho nachádzajú ďalšie školy s odlišnými zriaďovateľmi, ktorí školy ﬁnancujú
a koordinujú ich činnosť:
Špeciálna základná škola, Nevädzová 3
Gymnázium a základná škola sv. Vincenta de Paul,
Bachova 4
Základná škola Košická ako súčasť spojenej školy
Novohradská
Súkromná základná škola, Ružová dolina 29
Občianska inzercia:
• Predám garáž s jamou na Priekopoch.
Tel.: 52 92 40 06, 0902 31 75 22
• Hľadáme spoľahlivú pani na upratovanie vo ﬁrme
2-3x týždenne. Tel.: 0905 887 452
• Darujem sedaciu súpravu za odvoz. Tel.: 4333 5267,
0907 035 280
• Hľadám v Bratislave podnájom - 1 izbu pre 50 ročnú inžinierku. Tel.: 4333 5267, 0907 035 280
Zoznámenie
• 58-ročná, 178 cm vysoká, stredne štíhla Ružinovčanka hľadá priateľa s pozitívnym myslením pre voľné chvíle života.
Tel.: 0915 170 516
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TELEVÍZIA RUŽINOV

Televízia zaostrená na Ružinov
V súčasnosti Televízia Ružinov prináša na obrazovky spravodajské a publicistické relácie,
vlastné dokumentárne filmy, relácie vysielané
naživo zo štúdia s možnosťou diváckych otázok
a súťaženia o ceny. Svoje si nájdu priaznivci športu, hudby a televízia nezabúda ani na deti či už
pôvodnou reláciou z prostredia ružinovských materských škôl, alebo animovanými rozprávkami.
Pritom vlastný program pre deti nevysielajú ani
všetky slovenské celoplošné televízie. V televízii
vznikol aj obľúbený konverzačný kurz angličtiny.
Činnosť ružinovských poslancov televízia monitoruje prostredníctvom záznamov z každého zasadnutia miestneho zastupiteľstva. Súčasťou vysielania sú aj celovečerné filmy. Televízia Ružinov
je tak kombináciou lokálnych informácií, ktoré sa
týkajú života v Ružinove, a plnoformátového vysielania. TVR vysiela prostredníctvom káblových
rozvodov UPC.

• SVET RUŽINOVA sa nasadzuje do vysielania
každý týždeň. Redaktori v približne 15-minútovej
relácii mapujú aktuálne dianie v Ružinove, reagujú
na podnety občanov. Prinášajú aj užitočné informácie, na ktoré sa obyvatelia často pýtajú – napr. ako
vybaviť prenajatie parkovacieho miesta či na koho
sa obrátiť v prípade potreby orezania stromu pri bytovom dome. Svet Ružinova je odrazom života na
sídlisku. Reláciu pripravujú piati redaktori.
• TV ŠPORT vo vysielaní nasleduje reláciu Svet
Ružinova. Keďže Ružinov výrazne žije športom,
o ktorom sa zvyčajne zo športových relácií „veľkých“
televízií nedozviete, redaktorka a moderátorka Lucia Palšovičová mapuje zápasy najmä ružinovských
klubov. V TV Športe si diváci nájdu, čo sa deje v hokejbale, hokeji, futbale, zápasení, ﬂorbale, volejbale, ale aj exotickej capoeire či „mozgovom športe“,
akým je šach. Nový TV Šport prichádza do vysielania každý týždeň.
• RUŽINOVSKÝ DENNÍK sa vysiela od pondelka
do piatku o 18.30. Krátka spravodajská relácia prináša to najaktuálnejšie z Ružinova, ale i celej Bratislavy. Mnohé témy redaktori ďalej rozvíjajú vo Svete
Ružinova.
• NEVIDENÉ PRÍBEHY patria medzi typ pôvodnej
tvorby, ktorý by ste lupou hľadali vo vysielaní iných
slovenských televízií. Pätnásťminútové dokumentárne ﬁlmy reprezentujú autorské videnie života

Televízia Ružinov sa zrodila už v roku 1996. Odvtedy sa jej program rozšíril
a širokým záberom svojich relácií patrí medzi najväčšie lokálne televízie na
Slovensku. V každom vydaní Ružinovského Echa vám budeme prinášať informácie o tom, čo pre obyvateľov Ružinova, Podunajských Biskupíc a čiastočne aj Vrakune Televízia Ružinov vysiela a kto vysielanie pre vás pripravuje.
ľudí, ktorí patria k Ružinovu. Ľudí, ktorí tu žijú, pracujú alebo tu vyrástli. Pod scenár a réžiu sa podpisuje Ladislav Munk. Nevidené príbehy majú na konte
celoslovenské ocenenie Samospráva a Slovensko
bez bariér za rok 2007, premietali sa aj na celosvetovom festivale dokumentárnych ﬁlmov v Jihlave.
Nové Nevidené príbehy prichádzajú do vysielania
TVR každý druhý týždeň.

• HI ENGLISH! ako konverzačný kurz angličtiny
vzbudil medzi Ružinovčanmi veľký záujem o výučbu angličtiny prostredníctvom televízneho kurzu.
Pochádza z dielne Televízie Ružinov, lektorkou a autorkou scenára je Zuzana Kordovaníková. Diváci sa
pravidelne pýtajú na to, kde nájdu texty k jednotlivým lekciám a kde získať DVD s celým kurzom.
• TRALALA je výnimočným programom pre deti
a ich rodičov. Dvojica Tral a Lala prichádzajú medzi deti v ružinovských materských školách i do
základnej umeleckej školy a svojským humorom
vysvetľujú rôzne záhady. Deti ich spoločne s nimi
skúmajú a prichádzajú na vlastné poznatky. Rodičia zároveň vidia, ako to v materskej škole funguje
a čo všetko tu deti robia. Janka Sovičová ako Lala
a Boris Bačík ako Tral majú s deťmi veľké skúsenosti – sú vyštudovaní bábkoherci a hrajú v bábkovom divadle.

• RELAX je oddychovou piatkovou talkshow s Karin Jančichovou Majtánovou a Romanom Bombošom. Vysiela sa naživo každý piatok o 16.30. Relax
– to sú hostia v štúdiu, videoklipy, živé vystúpenia
hudobníkov a súťaže o ceny. Knihy či vstupenky na
kultúrne podujatia potešia každého. Stačí zatelefonovať.

• ERGO moderuje Sandra Vychlopenová. Raz do
mesiaca naživo, v stredu o 17. hodine, si do štúdia
pozýva hostí, s ktorými sa venuje predovšetkým
zdraviu, školským či sociálnym problémom. Hostia
odpovedajú na divácke otázky.
• GARDE s Magdou Stolárovou je vyhradené pre
ženy. O móde, kozmetike, svadbe, podnikaní, materskej dovolenke a mnohých iných témach Magda naživo diskutuje so svojimi hosťami, väčšinou ženami.
Garde – to je aj súťaž o ceny a divácke otázky. Čas
vysielania – raz do mesiaca v stredu o 17. hodine.
• DEBATA je priestorom pre vyjadrenie názorov
ružinovského starostu a poslancov miestneho zastupiteľstva. Diváci majú možnosť spýtať sa ich alebo upozorniť na problémy Ružinova. „Ostrí“ bývajú
nie len politickí hostia, ale aj diváci. Debata s moderátorkou Miroslavou Štrosovou sa vysiela zvyčajne

po zasadnutí miestneho zastupiteľstva – v stredu
o 17. hodine.
• OTÁZNIKY sa opäť objavili vo vysielaní TVR
s novým moderátorom Jarom Kurpelom. Na muške je polícia, trestné činy či priestupky v Ružinove.
Otázniky uzatvárajú štvoricu relácií vysielaných naživo zo štúdia v stredu o 17.00.
• HITMIX je hudobná relácia pre mladých
a všetkých, ktorí si radi pozrú videoklipy. Sprievodcom relácie je moderátorka Radka, ktorá divákom
prináša aj aktuálne novinky zo života hudobníkov.
Diváci môžu na tvr@tvr.sk hlasovať o najlepší videoklip. Vyžrebovaný výherca získava CD.
• NA OKRAJ je nasledovníkom Galimatiášu. Spoločenské akcie chodí „vymetať“ Jaro Kurpel. Do
sveta šoubiznisu, ale nie len tam, prináša mužský
pohľad. Spolu s kameramanom Mišom Veselským
občas vedú zaujímavý dialóg.
• CELOVEČERNÉ FILMY môžete v TVR sledovať
niekoľkokrát za týždeň. Drámy, komédie, katastroﬁcké ﬁlmy... aký ﬁlm a kedy ho televízia vysiela,
nájdete na www.tvr.sk
• DOKUMENTÁRNE FILMY si takisto obľúbili
mnohí diváci televízie Ružinov. V súčasnosti môžete
sledovať Prírodné krásy Európy.

!!! Kompletný program Televízie Ružinov nájdete v prehľade priamo vo vysielaní alebo na www.tvr.sk !!!

TELEVÍZIA RUŽINOV

Televízny kurz angličtiny HI ENGLISH!
Keďže diváci Televízie Ružinov a čitatelia Ružinovského Echa neustále prejavujú
veľký záujem o konverzačný kurz angličtiny HI ENGLISH!, ktorý vysiela Televízia
Ružinov, chceme vám aj naďalej prinášať texty k lekciám, ktoré uvidíte v danom
mesiaci.
Lesson 22 - At the Airport
Lekcia 22 - Na letisku
What is the best way of getting to the airport? Aký je najlepší spôsob, ako sa dostať na letisko?
Well, you can catch the bus or take a taxi. - Nuž,
môžeš ísť na autobus alebo si vziať taxík.
How much will it be from there if I take a taxi? Do
you know? - Koľko to bude odtiaľto stáť, ak si vezmem
taxík? Vieš?
I think it’s about 200 crowns. But it will be more
convenient if you have heavy luggage. - Myslím, že je
to okolo 200 korún. Ale bude to pohodlnejšie, ak máš ťažkú batožinu.
How long will it take if I go by bus? - Ako dlho to
bude trvať, ak pôjdem autobusom?
It depends on the traﬃc. If there is a traﬃc jam,
you will be late. - Závisí to od dopravy. Ak bude (dopravná) zápcha, prídeš neskoro.
At The Check-in Counter - Pri pulte na odbavenie
cestujúcich
Can I have your ticket and passport Madam, please? - Môžem dostať váš cestovný lístok a pas, prosím?
Yes, here you are. - Áno, nech sa páči.
Do you have any check-in luggage? - Máte nejakú
batožinu na odbavenie?
Yes, two pieces. They’re quite heavy. I hope they’re
not overweight. If they are, will I have to pay anything
extra? - Áno, dva kusy. Sú vcelku ťažké. Dúfam, že nemajú
nadváhu. Ak majú, budem musieť zaplatiť niečo navyše?
They’re just under the maximum weight. Where
would you like to sit? - Sú presne pod maximálnou váhou. Kde by ste rada sedeli?
I will take a window seat, if it´s possible. And I forgot to ask before. Will it be a problem if I order one vegetarian meal, please? - Vezmem si sedadlo pri okne, ak je
to možné. A zabudla som sa predtým opýtať. Bude to problém, ak si objednám jedno vegetariánske jedlo, prosím?
One vegetarian meal. No problem. I wish you a
good ﬂight, Madam. - Jedno vegetariánske jedlo. Žiaden
problém. Želám vám príjemný let, pani.
VOCABULARY
to catch the bus - ísť autobusom (vziať si autobus)
to take a taxi - vziať si taxík
to know - vedieť (znalosti, vedomosti)
convenient - pohodlný, výhodný, vhodný
heavy - ťažký (váhou)
luggage - batožina
journey - cesta
to take (time) - trvať (o čase)
to depend on - závisieť od
traﬃc - doprava (dopravný ruch)
traﬃc jam - dopravná zápcha
passport - pas
check-in - odbavenie, registrácia, kontrola
counter - pult, prepážka
piece - kus
overweight - preťažený, nadváha
under - pod
to order - objednať
vegetarian - vegetariánsky
meal - jedlo
ﬂight - let
to wish - želať, priať

Lesson 23 - Keep in contact
Lekcia 23 - Zostať v kontakte
I found a new job in New York and have to move
there. - Našla som si prácu v New Yorku a musím sa tam
presťahovať.

I heard about it. That’s great! But I’m going to miss
you. - Počul som o tom. Je to úžasné! Ale budem ťa postrádať. (Budeš mi chýbať.)
I don´t want our friendship to drift apart. I would
like to keep in touch with you, too. - Nechcem, aby sa
naše priateľstvo rozpadlo. Rada by som s tebou tiež zostala v kontakte.
Don’t forget to drop me a line when you settle
down. - Nezabudni mi napísať zopár riadkov, keď sa usadíš.
Trust me. I won’t. I’ll keep you posted. - Ver mi. Nezabudnem. Budem ťa priebežne informovať.
Do you have my address? - Máš moju adresu?
Yes, I have your e-mail address. And a telephone
number. - Áno, mám tvoju e-mailovú adresu. A telefónne
číslo.
All right! I look forward to hearing from you soon. Good luck! - V poriadku! Teším sa, že sa ozveš. Veľa
šťastia.
VOCABULARY
to move - hýbať, presťahovať sa
to miss - chýbať, postrádať
friendship - priateľstvo
to drift apart - rozísť sa, odcudziť sa, prestať si rozumieť
to keep in touch - byť v styku s (udržiavať spojenie)
to drop a line - napísať pár riadkov
to settle down - usadiť sa
to trust - veriť, dôverovať
to keep somebody posted - informovať niekoho
priebežne / pravidelne
good luck - veľa šťastia

Lesson 24 - Flat or House?
Lekcia 24 - Byt alebo dom?
I live in a three-room ﬂat. What about you? - Bývam v trojizbovom byte. A čo ty?
We moved in a house a year ago. It´s a detached
house. - Presťahovali sme sa do domu pred rokom. Je to
samostatne stojaci dom.
It means it isn´t joined to any other house, is it?
- Znamená to, že nie je spojený so žiadnym iným domom,
však?
Correct. There are many semi-detached and terraced houses in the area. - Správne. V oblasti je viacero
„dvojdomov“ alebo domov v radovej zástavbe.
I like living in a ﬂat. There is a living-room, a kitchen, two bedrooms, a bathroom with a toilet. - Mám
rada bývanie v byte. Je tam obývačka, kuchyňa, dve spálne, kúpeľňa s toaletou.
I would miss open space. I enjoy sitting on the
porch. - Chýbal by mi otvorený priestor. Rád sedím na
verande.
Do you also have a shed? - Máte aj kôlňu?
Yes. And a loft, too. My mum stores all the old
clothes and furniture there. - Áno. A tiež povalu. Moja
mama tam skladuje všetko staré oblečenie a nábytok.
For the storage we have a cellar. - Na skladovanie
máme pivnicu.
VOCABULARY
ﬂat – byt
detached house – samostatne stojaci dom
semi-detached house – dom spojený s ďalším domom
terraced house – dom v radovej zástavbe
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area – oblasť
living-room – obývačka
kitchen – kuchyňa
bedroom – spálňa
hall – predsieň, chodba
bathroom – kúpeľňa
porch – veranda
shed – kôlňa
loft – povala
attic – podkrovie (dá sa tam aj bývať)
to store – skladovať
furniture – nábytok
cellar – pivnica

Lesson 25 - Relationships
Lekcia 25 – Vzťahy
What relationship do you have with your sister?
- Aký máš vzťah so svojou sestrou?
We used to ﬁght a lot when we were kids. Now
when we have grown up, we get on very well. - Zvykli
sme sa veľa biť, keď sme boli deti. Teraz, keď sme vyrástli,
vychádzame spolu veľmi dobre.
I have no brother or sister. But my parents are my
friends. My mother is a warm-hearted woman. My
father is energetic and cheerful. - Ja nemám brata ani
sestru. Ale moji rodičia sú mojimi priateľmi. Moja mama je
dobrosrdečná žena. Môj otec je energický a veselý.
My parents brought me up in a liberal way. They
have always trusted me. - Moji rodičia ma vychovali liberálnym spôsobom. Vždy mi verili.
I also have very open relationships with my
friends. If there is a problem, we have heart to heart talks about what is troubling us. - Mám tiež veľmi otvorené vzťahy s mojimi priateľmi. Ak sa vyskytne
problém, máme úprimné rozhovory o tom, čo nás trápi.
I am not quarrelsome either. I like to face up to
any diﬃcult situation. And what is your boyfriend like? - Ani ja nie som hádavý. Rád čelím hocijakej zložitej
situácii. A aký je tvoj priateľ?
He is very caring and aﬀectionate. I am head over
heels in love with him. - Je veľmi starostlivý a milujúci.
Som doňho až po uši zamilovaná.
How do you put up with the distance in between
you? - Ako sa vysporiadavaš s diaľkou medzi vami?
Well, it doesn´t putt us oﬀ at all. It is certainly not
a reason to break up. And you have a new job. How are
you doing there? - Nuž, vôbec nás to neodrádza. Určite
to nie je dôvod na rozchod. A ty máš novú prácu. Ako sa
ti tam darí?
I have to spend there all the weekends to catch up
on my work. - Musím tam tráviť celé víkendy, aby som
dobehol prácu.
I hope things work out for you. - Dúfam, že sa veci
vyriešia.
VOCABULARY
relationship – vzťah
to ﬁght – biť sa, hádať sa
to grow up – vyrásť
to get on with somebody – vychádzať s niekým
warm-hearted – dobrosrdečný, láskavý
cheerful – veselý
energetic – energetický
to bring up – vychovávať
to trust – veriť
heart to heart talk – úprimný, srdečný rozhovor
quarrelsome – hádavý
to face up to – čeliť (niečomu)
caring – starostlivý
aﬀectionate – milujúci, nežný
to be head over heals – strmhlav
to put up with – vysporiadať sa
to put oﬀ – odradiť, odložiť (aj časovo - schôdzku)
to break up – rozísť sa (ukončiť vzťah)
to catch up on – dobehnúť, dohnať (prácu, učivo)
to work out – vyriešiť, vydariť sa
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Dynamická bytová výstavba v Ružinove so sebou prináša zvýšený záujem o materské školy.
Tie sa rozhodne nemôžu
sťažovať na nedostatok
detí.
Aj keď podávanie prihlášok do
materských škôl bude od 3. do 31.
marca, skúmanie možností, kam dieťa umiestniť, sa začína už podstatne
skôr. Detí je veľa a najvyťaženejšie
škôlky ani zďaleka nemôžu prijať toľko detí, koľko je prihlášok. Rodičia
tak v mnohých prípadoch musia zvoliť inú škôlku, ako si pôvodne vybrali.
Mestská časť Ružinove je zriaďovateľom siedmich materských škôl ako
právnych subjektov so štrnástimi
elokovanými triedami, teda vybrať
sa prakticky dá z 21 škôlok.
Na otázky o prihlasovaní do materských škôl v Ružinove odpovedala Viera Kováčová, vedúca metodiky škôl,
školských zariadení kultúry a športu
Miestneho úradu v Ružinove.
Kedy sa podávajú prihlášky?
Prihlášky do materských škôl na
ďalší školský rok sa v zmysle platnej legislatívy podávajú v termíne 1. do 31.
marca kalendárneho roka (pozn. red.:
keďže 1. marec vychádza tento rok na
sobotu, podávanie prihlášok sa začne
3. marca)
Podávajú sa prihlášky aj v elokovaných pracoviskách?
Väčšinou áno. Závisí to od interných pokynov riaditeľky. Ale i keď rodič podá prihlášku na elokovanom
pracovisku, rozhodnutie o prijatí/neprijatí dieťaťa vydáva vždy iba riaditeľka.

ZÁPIS DO MŠ

Kapacita je obmedzená
O materské školy je veľký záujem
Čo je potrebné k podaniu prihlášky?
Rodič obdrží prihlášku, ktorá obsahuje aj časť určenú detskému pediatrovi. Túto časť
vypĺňa a potvrdzuje
priamo na prihláške
príslušný detský lekár, ktorého dieťa navštevuje. Škôlky majú
vypracované interné
kritériá prijatia dieťaťa do predškolského
zariadenia.
Dá sa prihlásiť do
ktorejkoľvek škôlky
v Ružinove alebo
rozhoduje bydlisko?
Pri
zapisovaní
dieťaťa do škôlky v
Ružinove neplatí rajonizácia, teda rodič
si môže vybrať škôlku podľa svojich potrieb. Pri prijímaní sa
však uprednostňujú
deti, ktorých rodičia
majú trvalý pobyt v
Ružinove, mimoružinovské deti môže
riaditeľka zobrať iba v prípade nenaplnenia tried.
Ktoré deti sú uprednostňované pri
zápise?
Sú to tzv. predškoláci a deti s odloženou školskou dochádzkou.
Od akého veku deti prijmú do MŠ?
Materské školy v zmysle legislatívy zapisujú deti od 3 rokov veku. Vo
výnimočných prípadoch, ale iba ak

Zoznam materských škôl
MŠ Bancíkovej 2 www.nasaskolka.sk
- elokované triedy: Exnárova 6 a Šťastná 26
MŠ Miletičova 37
- elokované triedy: Gemerská 4
MŠ Piesočná 2 www.piesocna2zapadna.edupage.org
- elokované triedy: Rádiová 52 a Západná 2
MŠ Prešovská 28
- elokované triedy: Palkovičova 11/A www.mspalkovicova.sk
MŠ Pivonková 9
- elokované triedy: Astrová 5, Nevädzová 12 a Šalviová 5
MŠ Stálicová 2
- elokované triedy: Haburská 4, Haburská 6 (www.habarka.sk)
a Medzilaborecká 4
MŠ Velehradská 24
- elokované triedy: Budovateľská 10 a Tekovská 7 a 9

je dieťa primerane samostatné a tiež
iba na doplnenie počtov v triedach,
môžu riaditeľky prijať dieťa 2 a pol
ročné.

Treba sa poponáhľať pri podávaní
prihlášok?
Pri podávaní prihlášok sa deti zapisujú v takom poradí, v akom rodičia do-

Do kedy MŠ rozhodne o prijatí a neprijatí?
O prijatí/neprijatí dieťaťa do MŠ
vždy rozhoduje riaditeľka. V prípade
prijímania detí k začiatku školského
roka vydá rozhodnutie spravidla do
30. apríla.

ručili prihlášky. Riaditeľka MŠ následne
podľa poradovníka prijme a umiestni
deti v závislosti od kapacitných možností predškolského zariadenia. Čiže rodičia, ktorí skôr prihlášku podajú, majú
väčšiu šancu, že ich dieťa bude umiestnené.

Treba sa ponáhľať
Veľký záujem o zápis do materskej školy nám potvrdila vedúca MŠ Habarka na Haburskej 6, Katarína Malovcová: „Rodičia sa o podávaní prihlášok informujú už od začiatku januára. Už nám ich telefonovalo snáď aj sto, prijať však
môžeme maximálne 20 detí. Pritom už teraz vieme, že mnohé, ktoré by mali
od septembra škôlku navštevovať, tu majú súrodencov, takže tie prijímame
prednostne, aby rodičia nemuseli jedno dieťa nosiť do škôlky sem a druhé inde. Mladšie ako trojročné deti neberieme a deti, ktoré bývajú mimo Ružinova,
tiež nie. Už teraz viem podľa skúseností z predchádzajúcich rokov, že rodičia
budú 3. marca pred dverami čakať už o šiestej ráno, aby mohli byť prví a vziať si
prihlášku. Väčšinu však nebudeme môcť uspokojiť.
Zvýšený nápor na kapacitu škôlky zaregistrovali aj v MŠ Piesočná na Trnávke. Podpísalo sa pod neho dokončenie veľkého obytného súboru Slnečný
dvor, kam sa nasťahovalo mnoho mladých rodín. Riaditeľka Jarmila Hergottová
hovorí, že takisto im denne telefonujú rodičia, ktorí sa informujú o možnostiach prijatia. „Prihlášky rozdáme všetkým záujemcom až v marci, najlepšie je
však prísť čo najskôr. Predpokladám, že do školy v septembri odíde asi 40 detí, takže asi 40 ich budeme môcť prijať“, vysvetľuje riaditeľka. Pri zápise musia
uprednostniť predškolákov a deti s odloženou školskou dochádzkou, na deti
s trvalým bydliskom mimo Ružinova sa zrejme nedostane. Ak bude záujem, na
Piesočnej aj v elokovanom pracovisku na Západnej môžu otvoriť triedu pre deti od 2 a pol roka.
Dvojstranu pripravila M. Štrosová
Foto: M. Veselský

ˇ
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V Ružinove
vznikli rozprávky
ČAROVNÉ ROZPRÁVKY. Útla knižka pre deti a ich rodičov.
Pred uplynulými Vianocami uzrela svetlo sveta v Ružinove.
„Bolo to na Mikuláša a ja som varila v kuchyni. Zrazu sa pri okne mihol
tieň a vonku som zbadala za oknom
položenú červenú knihu. O pár sekúnd
zazvonila pri dverách moja susedka a
kamarátka Soňa“, tajomne odhaľuje
prvé chvíle knihy Čarovné rozprávky
Eva Raková.
Eva Raková z Ružinova je autorkou desiatich rozprávok, ktoré sa
zrodili už pred pár rokmi. O tom, že
jej kamarátka Soňa Soyková knihu
vydala, vôbec nevedela, bolo to mikulášskym prekvapením. Obe však
po vydaní knihy túžili už dávnejšie
a podarilo sa to po nájdení sponzorov. Splnil sa im tak sen urobiť niečo
pre deti.
Eva Raková sa pôvodne zaoberá výrobou umeleckého keramického šperku. Rada však píše aj básne.
Myšlienka napísať rozprávky vznikla vtedy, keď pred pár rokmi viedla

výtvarno-keramický krúžok v materskej škole na Astrovej ulici. Malé deti chcela zaujať, a tak si začala
vymýšľať krátke príbehy o Večernici
parádnici či Pavúčikovi šikovníčkovi.
S deťmi si potom každý príbeh dotvárali kreslením, vystrihovaním a
modelovaním. A tak sa postupne
zrodila kniha. Okrem rozprávok obsahuje aj detailný návod na to, ako si
napríklad z hliny urobiť Chrumkožrúta a ako by mal taký Chrumkožrút
asi vyzerať. Deti si k rozprávke môžu
nakresliť aj šarkana, farebnú pavučinku i portrét. Každá rozprávka je
ešte doplnená kresleným vtipným
príbehom. Text je písaný veľkými
písmenami, aby si s ním ľahko poradili deti, ktoré sa učia čítať.
Text a foto:
M. Štrosová

H�adáme vhodných kandidátov na pozície:

Predava�/pokladník

Zástupca vedúceho predajne

novootváraná predaj�a BRATISLAVA Gagarinova

Váš profil:
• ukončené stredoškolské vzdelanie
• schopnosť prevziať zodpovednosť
• analytické a komunikačné schopnosti
• pozitívny postoj k obchodu
• schopnosť motivovať a viesť tím
• ochota k fyzickej práci
Príprava na budúce úlohy:
V rámci nášho niekoľkotýždenného
tréningového programu Vás pripravíme na Vaše budúce úlohy: metódou
„Learning-by-doing“ Vám poskytneme
dôkladné zapracovanie, pri ktorom
Vás individuálne povedie skúsený
kolega, ďalej sa zúčastníte našich
rozsiahlych interných školiacich programov.

Pracovná náplň:
• zastupovanie vedúceho predajne
v dobe jeho neprítomnosti
• vedenie a motivácia personálu
• administratívna činnosť súvisiaca
s prevádzkou predajne
• v prípade potreby práca na pokladni
a doplňovanie tovaru na predajnej
ploche
Čo ponúkame:
• od začiatku zaujímavý plat
• Prepracovaný systém zapracovania
• príjemná atmosféra v motivovanom
tíme
• isté zamestnanie v rýchle
sa rozvíjajúcej spoločnosti

Váš profil:
• základné vzdelanie / vyučenie /
SŠ vzdelanie
• skúsenosť z obchodu vítaná,
ale nie podmienkou
• ochota k fyzickej práci
Príprava na budúce úlohy:
V rámci nášho dvojtýždňového tréningového programu Vás pripravíme
na Vaše budúce úlohy a poskytneme
Vám dôkladné zapracovanie, ktoré
prebieha pod vedením skúseného kolegu – interného trénera.

Pracovná náplň:
• práca na pokladni
• doplňovanie tovaru na predajnú
plochu
Čo ponúkame:
• od začiatku zaujímavý plat
• prepracovaný systém zapracovania
• príjemná atmosféra
v motivovanom tíme
• isté zamestnanie v rýchle
sa rozvíjajúcej spoločnosti
• možnosť skráteného úväzku
• osemhodinové zmeny
• 2 dni v týždni voľné

Pokiaľ sme Vás zaujali, môžete nás kontaktovať:
• prostredníctvom nášho regionálneho vedúceho predaja: 0911101243
• na niektorej z našich predajní
• na adrese: LIDL Slovenská republika v.o.s., Púchovská 12, 914 41 Nemšová, job@lidl.sk, tel.: 326544101

www.lidl.sk
zast_prod_Blava205x134.indd 1

22.1.2008 10:12:17
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Dobrý správca ponúka viac ako len bežné služby
Nájsť v súčasnosti dobrého správcu, ktorý sa o bytový dom skutočne stará nie je
ľahké. Ako si vybrať z množstva správcov toho správneho? Ak vsadíte na dlhoročné
skúsenosti, novú organizačnú štruktúru a profesionalitu, môžete mať správcu, ktorý
vám poskytne služby aj nad rámec povinností vyplývajúcich zo zákona. Rozhodnutie o
tom, akého správcu budete mať je totiž len na vás, obyvateľoch bytových domov.

SPOĽAHLIVÝ PARTNER PRE VÁŠ DOMOV

Dobrého správcu s odbornými znalosťami, množstvom skúseností a profesionálnym
prístupom si zaslúži každý bytový dom a každá rodina žijúca v ňom.
SPRÁVA DOMOV SBD BRATISLAVA II, s.r.o. je 100% dcérskou ﬁrmou Stavebného bytového družstva Bratislava II. a zároveň jednou z najväčších správcovských bytových
spoločností. Máme za sebou mnohoročné skúsenosti so správcovstvom bytov, vybavovaním štátnych dotácií a úverov pre bytové domy. Našim cieľom je neustále zvyšovať komfort
bývania našich klientov. Že sa nám to darí, dokazujú aj mnohé úspechy.
Len za rok 2006 sme vybavili pre našich klientov dotácie v celkovej výške 6,629 miliónov Sk, pričom ostatné správcovské spoločnosti v tom istom obvode vybavili spolu dotácie za 5,573 miliónov Sk, čiže podiel SPRÁVY DOMOV SBD BRATISLAVA II, s.r.o. na
pridelených dotáciách je
viac ako 50 %. V súčasnosti máme rozpracovaných Spotreba tepla a úspory tepla v číslach
16 projektov nad 1 milión Korytnická XX (identický byt. dom na Korytnickej ulici,
korún v úhrnnej hodnote nezateplený), Bratislava
65 miliónov a 19 projekMESIAC
GJ
Sk
DPH
Sk s DPH
tov pod 1 milión korún. V
82
32 9631,19
39 226
Október 2006
roku 2007 sa nám podarilo
248
99 9201,19
118 905
November 2006
komplexne zatepliť 5 by302
121 5831,19
144 684
December 2006
tových domov, realizovať
Január 2007
321
124 2381,19
147 843
hydraulické vyregulovanie
262
101 5441,19
120 837
Február 2007
s termostatickými ventilmi
244
94 4061,19
112 344
Marec 2007
1459
574 654683 839
SPOLU
a regulačnými hlavicami v
40-tich a montáž pomerových rozdeľovačov vykuro- Korytnická 8 (zateplený bytový dom), Bratislava
vacích nákladov v 15-tich
MESIAC
GJ
Sk
DPH
Sk s DPH
bytových domoch. Navyše
32
12 9481,19
15 408Október 2006
sme vybavili štátne dotácie
151
60 7411,19
72 282November 2006
pre ďalšie dva bytové domy
180
72 4571,19
86 224December 2006
vo výške 1,7 mil. Sk a štyJanuár 2007
186
72 1161,19
85 818ri úvery prostredníctvom
128
49 756-1,19
59 210Február 2007
Tatra banky. V roku 2008
102
39 5431,19
47 056Marec 2007
779
307 561365 998SPOLU
sme už podali 8 žiadostí o
dotácie vo výške 12,5 mi- Zateplený dom šetrí za 6 mesiacov zimy: 317 841- Sk
lióna Sk a pripravujeme Šetrenie na jeden priemerný byt za 6 mesiacov: 6112- Sk ( 52 bytov )
podanie ďalších 3 žiadostí.

SERIÓZNOSŤ, INDIVIDUÁLNY PRÍSTUP A PARTNERSTVO

Dobrý správca sa od bežného odlišuje predovšetkým individuálnym prístupom k potrebám svojich klientov. SPRÁVA DOMOV SBD BRATISLAVA II, s.r.o. prináša svojim
klientom vždy nadštandardné riešenia spĺňajúce ich individuálne potreby. Máme skúsenosti so správcovstvom starších domov, ale aj novostavieb, čo potvrdzuje aj polyfunkčný
dom Glória na Záhradníckej ulici, ktorý je v našej správe. Vďaka nášmu profesionálnemu
tímu, novej organizačnej štruktúre a odborným poznatkom vieme ponúknuť našim klientom viac ako iné spoločnosti. V snahe okamžite riešiť problémy našich klientov, disponujeme vlastnými revíznymi technikmi, údržbármi, stavebnými inžiniermi a certiﬁkovanými
inžiniermi tepelného hospodárstva, takže vieme promptne a odborne reagovať na aktuálnu situáciu.
„V súčasnosti sme v rokovaní s konzultačnou ﬁrmou ENVIROS s.r.o., ktorú sme oslovili s konkrétnymi žiadosťami o nenávratné dotácie
až do výšky 20% z celkových nákladov na zlepšenie
tepelno-technickej charakteristiky bytových domov.
Dotácie poskytuje Európska banka pre obnovu a rozvoj (EBRD) aj prostredníctvom našej partnerskej
banky (Tatra banka).“ hovorí konateľ spoločnosti
Ing. Miloš Ceconík. „Dokážeme vybaviť nielen dotácie na zateplenie domov, ale aj výhodné bankové
úvery. Máme nadštandardné vzťahy s dodávateľmi
tepla, na základe ktorých sa snažíme vybaviť pre naše bytové domy lepšie ﬁnančné podmienky. Robíme
všetko preto, aby sme pomocou zlepšovania tepelno-technických charakteristík bytových domov znížili
náklady našich klientov na tepelnú energiu a zároveň zvýšili komfort ich bývania.“

Korytnická 8, vpravo Hronska 6-8

DOBRÝ SPRÁVCA VÁM POMÁHA LEPŠIE BÝVAŤ

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. Sme presvedčení, že zlepšovanie tepelno-technických charakteristík
bytových domov je jediná forma, ako sa obyvatelia domov môžu brániť proti neustále sa
zvyšujúcim nákladom na tepelnú energiu, ktorá je rozhodujúcim nákladom bývania. Zateplenie, ale aj vyregulovanie s termostatickými hlavicami na radiátoroch a montáž pomerových rozdeľovačov vykurovacích nákladov pre jednotlivé byty prinášajú obyvateľom
úspory na spotrebe tepla /naša štatistika hovorí cca o 40 – 50 % úsporách, reálne môžu byť
tieto hodnoty aj vyššie, v závislosti od správania sa obyvateľov bytového domu/. Takáto
úspora predstavuje pri terajších cenách tepla cca 5 až 7 tisíc Sk na priemerný byt za rok.
Na zlepšenie tepelných vlastností má nárok každý bytový dom. Vo väčšine prípadov sa
dá vybaviť na dom nenávratná dotácia. Mnohé správcovské spoločnosti s tým však nemajú
veľa skúseností. My vám pomôžeme nielen s vybavením nenávratnej dotácie, ale aj výhodným úverom a celkovým preﬁnancovaním úprav bytového domu.
Ako príklad toho, čo všetko dokážeme pre vás spraviť, môže poslúžiť projekt bytového
domu na Korytnickej 8, kde v roku 2006 prebehli tieto akcie:
- vyváženie ústredného kúrenia s termostatickými hlavicami na radiátoroch,
- montáž pomerových rozdeľovačov vykurovacích nákladov na vykurovacie telesá,
- komplexné zateplenie bytového domu.
Na uvedený dom
sme vybavili dotáciu 1,3
milióna Sk a úver vo výške 2 milióny Sk. Zvyšok
predstavovali
vlastné
zdroje bytového domu
z fondu prevádzky, údržby a opráv.
Už za prvé vykurovacie obdobie evidujeme
zníženie pôvodných nákladov na dodávku tepla
až vo výške 55 %, čo činí
úsporu už za ostatnú zimu 317 000 Sk. Na jeden
priemerný byt v tomto bytovom dome je podiel úspory vo výške 6 112,- Sk. Táto čiastka
spolu s úsporami v nasledujúcich zimách postačuje na to, aby sa úver aj s úrokom splatil
výlučne z usporených peňazí za teplo. Pre lepšie porovnanie môžete v tabuľke vidieť náklady za jedno vykurovacie obdobie na Korytnickej 8 a náklady identického bytového domu
na Korytnickej ulici, na ktorom neprebehli žiadne úpravy.

NAJLEPŠÍ PARTNER PRE VAŠE BÝVANIE

Myslíme si, že úlohou správcovskej spoločnosti je starať sa nielen o bežné potreby svojich klientov, ale predovšetkým sa snažiť skvalitniť ich bývanie. Nie každý správca má tento
názor. Možno ste aj vy nespokojní so svojim správcom. Vždy máte možnosť ho vymeniť.
Vyberte si správcu, ktorý v sebe spája skúsenosť, profesionalitu a šikovnosť a má za sebou
reálne výsledky.
Viac o spoločnosti: SPRÁVA DOMOV SBD BRATISLAVA II,s. r. o.
Strojnícka 8, 827 01 Bratislava, Slovenská republika
www.spravasbdii.sk
V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte: Mgr. Jakub Smoliga,
tel. č.02/48274 kl.509/227, mobil 0903450737 email: smoliga@spravasbdii.sk
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My sa nevzdávame
Vyše štyridsať rokov býva na Štrkovci. Tu sa zrodili všetky jej knižné diela – zbierky poviedok, novely, romány, ale aj rozhlasové dramatizácie a televízna inscenácia. Okolitý
svet vníma pozornejšie, načúva cudzím trápeniam a svoju empatiu vie umelecky stvárniť v pútavých príbehoch. V najnovšom románe Svet, ktorý nepoznám opäť načiera do
horúcich problémov našej súčasnosti. Spisovateľka a scenáristka Daniela Příhodová
(1941).
Čo vás v našej spoločnosti až natoľko škrie, že vás to provokuje k písaniu?
Vždy ma inšpirovalo to choré a negatívne, možno som chcela upozorniť
na niektoré desivé prejavy spoločnosti, ako je kriminalita, napríklad pseudopodnikanie a čierny obchod, a tiež
aj na bezmocnosť občana voči kriminálnym živlom. Do tohto tematického
okruhu by som mohla zaradiť svoje
predchádzajúce romány Nechajte ma
žiť! a Zákon v nás.
Svet, ktorý nepoznám nie je teda
vaša prvá kniha s kriminálnou zápletkou. Prečo ste zvolili práve tento žáner?
Vo svete i u nás je veľa agresivity, ale paradoxne aj apatie. Brutalita
rastie a pritom jej veková hranica klesá čoraz nižšie. Pripadá mi to varujúce, no a román je vlastne žáner, kde je
možné hľadieť na tento spoločenský
jav z viacerých uhlov, ale i hľadať jeho
korene. Kulisu môjho nového románu Svet, ktorý nepoznám tvorí príbeh
nenarodeného dieťaťa, ktoré ale chce
ostať a spoznať tento svet, ktorý ho
odvrhol, a tak prostredníctvom zdanlivo neprítomného pozorovateľa čitateľ
spoznáva vlastné jadro románu. Matka
sa rozhodne pre potrat vo chvíli, keď sa
jej prvorodený syn zapletie do vraždy.
Nad zmareným životom mladého narkomana visí otáznik. Kto to naozaj urobil a prečo?
Predstavivosť je jeden z dôležitých nástrojov píšuceho autora.
Ako sa vám však s takou presvedčivosťou podarilo ponoriť sa do situácií, v ktorých ste sa nikdy neocitli a vykresliť prostredie, aké ste
na vlastnej koži nikdy nezažili?
Alebo nebodaj, išlo o vlastnú skúsenosť?
Moje oporné body pri literárnej
tvorbe, sa nachádzajú v realite, v zažitej či odpozorovanej skúsenosti. Sú
to akési piliere, ktoré však pevne držia
celú stavbu ﬁktívnej drámy. Umelecká
tvorba, ak chce povedať čosi navyše,
musí sa vedieť odľahčiť od reality, ale
aj zvýrazniť, na čo chce autor upozorniť. V tomto konkrétnom prípade ide
o javy, ktoré sú pre našu spoločnosť
škodlivé.

Jednou z postáv je
aj seriózna novinárka. Keďže odmieta písať bulvár,
žije sa jej veľmi ťažko. Má podľa vás
literatúra vplyv na
morálku?
Ak by sa v našich
podmienkach literatúra (myslím najmä
na umeleckú) čítala
s takým záujmom,
s akým sa pozerá
televízia, určite by
mala vplyv. Lebo čo
je obzvlášť žalostné,
toľko agresívnych ﬁlmov či slaboduchého bulváru už zaiste
zanechalo svoju pečať vo vedomí mladistvých i maloletých každodenných
divákov televízie. Aj
keď sa my, spisovatelia, nevzdávame,
ťažko je možné konkurovať tejto presile.
A najmenší záujem
je práve o pôvodnú
literatúru, akoby sa
pod zväčša skromnou väzbou (z nedostatku ﬁnančných
prostriedkov)
nemohol skrývať pútavý príbeh. Zrejme si takto vyberajú aj
viacerí kníhkupci, ktorí poznajú vkus
a záujem svojich čitateľov. Pri takomto
šírení slovenskej literatúry mnohí
kníhkupci i čitatelia zďaleka nepoznajú diela súčasných slovenských spisovateľov, najmä ak je aj náklad z ﬁnančných dôvodov nízky.
Bezdomovcom sa takmer všetci vyhýbame. Vy si všímate aj túto kategóriu ľudí. Chceli ste verejnosti pripomenúť aj tento spoločenský jav?
Keby to bolo v mojej moci, každý
človek by musel mať strechu nad hlavou. Podľa mňa je to kritérium, ktorým
sa posudzuje morálna a ľudská vyspelosť každej spoločnosti. Áno, máte pravdu, chcela som upozorniť na
niektoré kruté javy, s ktorými nemôžem súhlasiť.

Ste autorkou aj humorne ladenej
knižky s množstvom groteskných situácií Rozvádzajte sa, je to krásne!.
Akú prestávku si človek musí dať,
aby prešiel na celkom iný žáner?
Moja satirická poviedková zbierka mi znie ako dávna pieseň. Mala
úspech a väčšinu poviedok som zdramatizovala pre rozhlas. Je to však len
iná forma kritického pohľadu na svet,
takže prechod k vážnejšiemu žánru
bol prirodzený, navyše iróniu, zavše
i sarkazmus, som si ponechala.
Dnes ste už na dôchodku, no i počas
produktívneho veku ste boli v slobodnom povolaní. Uživilo vás písanie kníh?
Keď mám porovnávať s dneškom,
kedysi bývali honoráre „serióznejšie“ a navyše boli samozrejmosťou,
aj napriek tomu musím povedať, že

som mala šťastie, lebo ma podporoval manžel. Bez jeho pochopenia, neviem...
Na Štrkovci bývate vyše štyridsať
rokov. Spomeniete si ešte, ako toto sídlisko vyzeralo v jeho začiatkoch?
Prisťahovali sme sa na samom
začiatku jeho výstavby. Ešte si pamätám vôňu novostavby a čerstvo
natretých vstavaných skríň. Na čo si
s nostalgiou spomínam, to boli štyri
dostupné potravinové samoobsluhy,

a keď sa v posledných rokoch začali vytrácať, čiže postupne meniť na
niečo iné - keďže zrejme prehrali svoj
konkurenčný boj so supermarketmi
– chýbali mi. Udržali sa dve, zúžený
personál jednej z nich bojuje o prežitie a dúfa ako ja.
Spomínam si aj na trhovisko na
Herlianskej ulici, aké bývalo kedysi.
Našťastie sa zachovalo doteraz. Býva
tam rušno a svojou polohou vedľa síce neveľkého obchodného centra mi
trhovisko pripadá ako pulz sídliska.
S niektorými trhovníkmi zarovno starnem, no prichádzajú aj noví a začleňujú sa do tejto veľkej „rodiny“, ktorá
je tak trocha aj moja. Nemajú ľahký život, ale po desaťročia vytrvali, a preto
si ich vážim. Je to kúsok aj môjho sveta, moja, možno aj nová inšpirácia.
Anna Sláviková
Foto: archív D.P.
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Dane z nehnuteľností
Daňové priznanie len v prípade zmeny
31. januára je posledným termínom na podanie daňového priznania
k dani z nehnuteľností. Táto povinnosť sa však týka len tých, u ktorých
nastala zmena v súvislosti s vlastníctvom bytu, domu či pozemku.
Daňové priznanie k dani z nehnuteľností musia do 31. januára 2008
podať tí vlastníci pôdy, pozemkov,
záhrad, domov, bytov, garáží či chatiek, u ktorých nastala v roku 2007, t.j.
k 1. januáru 2008 zmena v súvislosti
s vlastníctvom nehnuteľnosti. Ide
napríklad o nadobudnutie bytu, rodinného domu, pozemku alebo inej nehnuteľnosti, nadstavbu, zmenu ornej
pôdy na stavebný pozemok, vydanie
stavebného povolenia, kolaudáciu
stavby a pod.
Najčastejším prípadom, kedy sa
daňové priznanie na rok 2008 nepodáva, je ukončenie 5-ročnej lehoty na oslobodenie od dane u prvých
vlastníkov bytov, avšak len v prípade,
ak už podali daňové priznanie a v ňom
požiadali o oslobodenie od dane. Konkrétne lehota na oslobodenie sa končí
u tých prvých vlastníkov bytov, ktorí nadobudli byt v roku 2002, v roku
2003 podali daňové priznanie k dani
z nehnuteľností a 5-ročná lehota na
oslobodenie od dane im plynula v období rokov 2003-2007, t. j. 31. decembra 2007.

Ak ste minulý rok kúpili nehnuteľnosť, daňové priznanie v tomto roku
podávate len v tom prípade, ak už ste
zapísaní na liste vlastníctva.
Dane sa oproti predchádzajúcemu roku prakticky nezmenili. Všetky
sadzby dane sú uverejnené vo VZN hl.
mesta Bratislavy 10/2007 (www.bratislava.sk).
Vybrané sadzby dane za nehnuteľnosti na území Ružinova:
• 10 Sk za každý aj začatý m2 podlahovej plochy bytu,
• 20 Sk za každý aj začatý m2 nebytového priestoru
• 10 Sk za stavby na bývanie a drobné
stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu,
• 10 Sk za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre
vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane
stavieb na vlastnú administratívu,
• 30 Sk za stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na
individuálnu rekreáciu,
• 40 Sk za samostatne stojace garáže
a samostatné stavby hromadných
garáží a stavby určené alebo používané na tieto účely, postavené mimo
bytových domov,
• 90 Sk za priemyselné stavby, stavby

slúžiace energetike,
stavby slúžiace stavebníctvu, stavby
využívané na skladovanie
vlastnej
produkcie vrátane
stavieb na vlastnú
administratívu,
• 161 Sk za stavby na
ostatné podnikanie
a na zárobkovú činnosť, skladovanie a
administratívu súvisiacu s ostatným
podnikaním a zárobkovou činnosťou,
• 55 Sk za ostatné stavby vyššie neuvedené
Zníženie dane z nehnuteľností:
• o 50% - pozemky občania starší ako 70 rokov (pozemky slúžia výhradne na ich potrebu)
• o 50% - stavby na bývanie a byty občania starší ako 70 rokov, občania
so ZŤP alebo držitelia preukazu ZŤP
alebo držitelia preukazu ZŤP s potrebou sprievodcu ako aj prevažne
alebo úplne bezvládnych občanov
(stavby na bývanie a byty slúžia na
ich trvalé bývanie)
• o 50% - garáže a nebytové priestory v bytových domoch, slúžiace ako
garáže - občania so ZŤP alebo dr-

žitelia preukazu občana ZŤP alebo
držitelia preukazu občana ZŤP s potrebou sprievodcu ( garáže slúžia
pre motorové vozidlo používané na
ich dopravu)

Vlastník nehnuteľnosti, ktorý
dovŕšil 70 rokov v priebehu roka
2007, resp. k 1.1.2008 a chce si
uplatniť zníženie dane, musí o to
požiadať na daňovom pracovisku
magistrátu ako správcu dane.

SPRÁVCOM DANE JE UŽ HLAVNÉ MESTO A DAŇOVÉ PRACOVISKO SA NACHÁDZA LEN
NA BAZOVEJ ULICI 6. NA MIESTNY ÚRAD V RUŽINOVE BY STE CHODILI ZBYTOČNE.

Dane za psa sa menia
Za niektorých sa platí viac

Dane za psov chovaných v Ružinove sa v roku 2008
menia. Zmenu pocítia najmä niektorí starší ľudia.
ľudia nad 60 rokov, ktorí psov chovajú
v bytoch.

Zmenou zákona o miestnych daniach sa už sadzba dane za psa nevyrubuje na daňovníka, čiže majiteľa psa,
ale na psa samotného. V praxi to znamená, že už nie je špeciálna sadzba dane pre podnikateľov chovajúcich psov
ani pre dôchodcov. Viac zaplatia najmä

Daň za psa v roku 2008:
• 1 200 Sk, za jedného psa chovaného v bytoch a nebytových priestoroch bytových
domov a polyfunkčných objektov
a v objektoch slúžiacich na podnikanie
• 500 Sk, za jedného psa chovaného v rodinných domoch, rekreačných
a záhradkárskych chatách, domčekoch
na individuálnu rekreáciu a pod.
Majiteľ alebo držiteľ psa starší ako
60 rokov zaplatí 50% z hore uvedených
sadzieb, t.j.:

• 600 Sk za jedného psa chovaného v bytoch a nebytových priestoroch
bytových domov a polyfunkčných
objektov a v objektoch slúžiacich na
podnikanie
• 250 Sk za jedného psa chovaného v rodinných domoch, rekreačných
a záhradkárskych chatách, domčekoch
na individuálnu rekreáciu a pod.
Daň sa neplatí za psa:
• chovaného na vedecké účely a
výskumné účely,
• umiestneného v útulku zvierat,
• so špeciálnym výcvikom, ktorého
vlastní alebo používa občan s ťažkým
zdravotným postihnutím

• ktorého vlastníkom alebo držiteľom je fyzická osoba, ktorá je držiteľom preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu
občana s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu.
Za psa sa začína platiť daň, keď dovŕši 6 mesiacov. Do 30 dní potom treba
správcovi dane, teda miestnemu úradu
v Ružinove, odovzdať vyplnené tlačivo
ako oznámenie daňovej povinnosti. Na
miestnom úrade však treba psa aj zaregistrovať, a to po 90 dňoch, ktoré sa sústavne zdržiava na území mestskej časti. Potom mu vydajú známku, ktorú pes
nosí na krku. Daň sa však začína platiť
až od spomenutých 6 mesiacov.
V roku 2008 bude miestny úrad
v Ružinove rozosielať platobné výmery na daň za psa. Zaplatiť ju treba
do 30 dní od prevzatia platobného
výmeru.
Text a foto: M. Štrosová
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Rozvoj železníc sa dotkne aj Ružinova
V centre pozornosti Trnávka a Ostredky

V Bratislave sa pripravuje veľký rozvoj železničnej siete. Vyplýva z plánovaného prepojenia medzinárodných železničných koridorov v rámci projektu TEN-T 17 a napojenia letiska M. R. Štefánika na železničnú sieť. Trate budú prechádzať aj cez Ružinov.
nika, ktoré sa nachádza
na území Ružinova a letisko sa po železnici spojí s viedenským letiskom
Schwechat. Železničná
sieť zároveň nadviaže na
budúcu električkovú trať
z centra mesta do Petržalky. Železnica sa tak má
stať dôležitým dopravným prostriedkom v rámci Bratislavy.
Celý projekt pozostáva z troch hlavných stavieb – elektriﬁkácie trate
Marchegg-Devínska Nová
Ves, ďalej napojenia trate
Kittsee - stanica Bratislava Petržalka na ústrednú nákladnú stanicu na
Domkárskej v Ružinove
a letisko M. R. Štefánika,
treťou stavbou je spojenie Bratislavy-Predmestia
s ﬁliálkou a cez tunel pod
Dunajom pokračovať do
Petržalky.
Na úrovni Hornbachu má nová koľaj smerom na letisko vojsť pod zem
Projekt je zložitým
stavebným dielom, ktorý si vyžaduje
Bratislavou prechádzajú dva vý- Komplikovaná stavba
znamné železničné koridory IV a V.
TEN T-17 je projektom prepojenia presnú koordináciu s plánovanou výKoridor IV spája Berlín, Prahu, Bratisla- trasy Paríž-Štrasburg-Štutgart-Viedeň- stavbou jednotlivých investorov. Zjedvu, Budapešť, Thesaloniky a koridor -Bratislava, ktorý si vyžaduje dobu- nodušene sa dá povedať, že v rámci
V tvorí trasa Venezia- Terst/Koper- dovanie železničnej trate aj na úze- Bratislavy prepojí jestvujúcu železnič-Ljublana-Budapešť-Užhorod-Ľvov. mí Bratislavy či už zdvojkoľajnením nú trať s novovybudovanými traťami
Súčasťou koridoru V je vetva Brati- jestvujúcich úsekov alebo vybudova- a systémom mestskej hromadnej doslava-Žilina-Košice-Čierna nad Ti- ním novej trate. Zároveň sa na želez- pravy. Nové trate vzniknú pridaním
sou.
ničnú sieť napojí aj letisko M.R. Štefá- ďalšej koľaje k existujúcim koľajam,

Trať medzi Trnávkou a Ostredkami

zdvihnutím novej trate na estakády
a vyhĺbením tunelov, čím sa trať zavedie pod zem. Medzi plánovanými
novými zastávkami možno spomenúť
Tesco- Lamač, Bratislava-Slovany (ide
o územie popri Račianskej ulici, kde sa
začína intenzívna výstavba), Bratislava-Filiálka (za Istropolisom), Bratislava-Nivy (v blízkosti autobusovej stanice),
Bratislava-centrum (pri novostavbe
SND) a ďalšie zastávky v Petržalke na
koľajovej trati, ktorá sa má stavať ako
združená investícia Železníc SR a mesta, a ktorá má byť napojená do tunela
po jeho dobudovaní.
Dotknutý Ružinov
Ružinova sa projekt dobudovania
železnice takisto dotkne významným
spôsobom. „Od existujúcej stanice
Bratislava-Nové Mesto sa dobuduje
druhá koľaj popri súčasnej trati, ktorá
vedie pozdĺž Trnávky a Ostredkov, križuje Ivánsku cestu a vznikne nová odbočka na letisko. Nové zastávky majú
pribudnúť v blízkosti Martinského
cintorína a pri Hornbachu. Približne
na úrovni Hornbachu trať vojde pod
zem a bude pokračovať až do novej
podzemnej železničnej stanice na letisku“, vysvetľuje Peter Hrapko, vedúci
oddelenia prípravy projektov železničnej infraštruktúry Ministerstva dopravy SR. Táto trasa sa zároveň napojí
na trať smerom na Ústrednú nákladnú
stanicu pri Domkárskej, pokračujúcu
do Petržalky.

V blízkosti podjazdu na Trnávku bude zrejme zastávka vlakov
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Výrez z dopravno-urbanistickej štúdie, variant 1
„Násyp, po ktorom vedie súčasná
trať popri Trnávke a Martinskom cintoríne, je pripravený na vybudovanie
druhej koľaje. Násyp sa len mierne
rozšíri a bude sa tu musieť vybudovať
protihluková stena. Zároveň s vybudovaním zastávky je v pláne pri Hornbachu postaviť podchod, ktorý by spájal
železničnú zastávku s Hornbachom, aj
s konečnou električiek na Ružinovskej
ulici. Práve toto prepojenie v súčasnosti chýba a obyvatelia prebehujú cez
koľajnice, aby sa dostali do Hornbachu,
prípadne do nákupného centra Avion“,
pokračuje Peter Hrapko.

Ďalšia z nových tratí sa Ružinova dotkne na jeho okraji, a to pod zemou a na úrovni Karadžičovej ulice. Ide
o trať, ktorá povedie z Rače, cez mesto
a popod Dunaj do Petržalky. Trať sa za
jestvujúcou stanicou Bratislava-Predmestie dostane pod zem a spod zeme
vyjde až v Petržalke. Na tejto trase sú
plánované zastávky Slovany, stanica
Filiálka, zastávky Nivy (pod Twin City
v blízkosti plánovanej novej autobusovej stanice), Bratislava-Centrum, Petržalka-Centrum a trať sa napojí na trasu
idúcu cez existujúcu stanicu Bratislava-Petržalka až do rakúskeho Kittsee.

Do ôsmich rokov
Celý tento systém bude financovaný z Operačného programu Doprava 2007–2013 a musí byť podľa
podmienok financovania z Európskej únie vybudovaný do roku 2015.
Celkové náklady sa odhadujú na približne 500 miliónov eur, z čoho EÚ
poskytne na vytvorenie železničnej
infraštruktúry maximálne 85 % z celkových nákladov a štát zafinancuje
zvyšok.
Projekt sa nachádza v štádiu projektovej prípravy, bola spracovaná
a prerokovaná EIA (posúdenie vply-

vov na životné prostredie) na niektoré
stavby a v súčasnosti sa prerokováva
dopravno-urbanistická štúdia, ktorá je
potrebná aj na zmenu územného plánu Bratislavy.
Presné trasovanie jednotlivých
tratí tak zatiaľ nie je deﬁnitívne a posudzuje sa viacero variantov.

Miroslava Štrosová
Štúdiu poskytlo MDPaT SR
Foto: Mišo Veselský

