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NA OKRAJ
V poslednom
období sa čoraz
častejšie diskutuje o výstavbe v
Ružinove. Túto tému otvorila snaha investora zvýšiť povolených 17
poschodí veže polyfunkčného objektu
Retro na 31. Začalo sa konanie o zmene stavby pred dokončením – tak ako to
ukladá stavebný zákon. Napriek tomu,
že začatie zďaleka neznamená súhlas
so zvýšením, ocitol sa stavebný úrad
a ružinovský starosta S. Drozd v paľbe
kritiky, že vychádza v ústrety záujmom
investora. Obyvatelia z danej lokality
Trávnikov na neho vyvíjajú tlak, aby
konanie zastavil. Majú na to právo. Pripojili sa k nim však aj niektorí ružinovskí politici. Napísali otvorený list, stretli
sa zo starostom, otvorili túto tému na
miestnom zastupiteľstve. Netreba mať
obavy. Rozhodnutia starostu sú jednoznačné a vôbec „nejdú po ruke“ investorovi. Konanie prerušil. Na rokovaní
zastupiteľstva vyhlásil, že hľadá cesty
ako primäť investora do realizácie pôvodného projektu – napriek ich lukratívnej ponuke na revitalizáciu všetkých
zelených plôch v okolí stavby za takmer
20 miliónov korún.
Na druhej strane si treba uvedomiť,
že vplyvní investori s dobre platenými
právnikmi sa nenechajú len tak ľahko
odbiť. Svoje zámery budú presadzovať za každú cenu – aj súdnou cestou.
Najnovšie investor zámeru 9-poschodového polyfunkčného domu Helios
na Herlianskej ulici bude opäť žiadať
povolenie na stavbu. Krajský stavebný úrad rozhodol, že zamietnutie jeho
investičného zámeru ružinovským stavebným úradom je v rozpore so zákonom. Ružinov buď stavbu povolí, alebo
má investor veľkú šancu uspieť na súde
a vyhrať náhradu škody v desiatkach
miliónov korún, ktoré zaplatia de facto
Ružinovčania. Aj v tomto prípade chcel
starosta Drozd vyjsť v ústrety obyvateľom. Inak sa nebude brániť ani vlastník
radnice v Prievoze, ktorému stavebný
úrad zatiaľ nepovolil prestavbu tejto
historickej budovy. Prokuratúra vyzvala Ružinov, aby v konaní pokračoval.
A takýchto prípadov bude pribúdať.
Zastaviť stavbu z tohto pohľadu nie je
jednoduché. Samospráva musí tiež dodržiavať zákon a Ústavu Slovenskej republiky.
Maroš SMOLEC

Ružinovská kvapka krvi
RUŽINOV - Miestny úrad Bratislava-Ružinov v spolupráci so združeniami Cyklisti deťom v boji proti rakovine a Združením na pomoc detskej onkológii zorganizovali dňa 17. septembra Ružinovskú kvapku krvi. Cieľom
tejto akcie bolo získať prostredníctvom mobilnej jednotky Národnej transfúznej stanice ľudskú krv pre potreby detských onkologických pacientov.
V priestoroch miestneho úradu krv darovali nielen starosta Ružinova Slavomír Drozd, zamestnanci úradu, ale aj ružinovská verejnosť. Získalo sa
takmer 11 litrov krvi.
(mrs)
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Starosta S. Drozd odovzdal takmer pol litra svojej krvi medzi prvými.

Lepšia komunikácia úradníkov s občanmi
RUŽINOV – Pracovná doba na ružinovskom miestom úrade sa kvôli
novootvorenej kancelárii prvého kontaktu mení, pribúda množstvo komplikovaných „stránok“. Preto je potrebné, aby sa naučili lepšie komunikovať s občanmi, ktorí prišli na úrad niečo vybaviť, musia sa naučiť klásť
vhodné otázky, viesť dialóg, pracovať s problémovým klientom. „Z týchto
dôvodov sme zorganizovali školenie na tému Sociálna komunikácia a práca
s problémovým klientom a zvládanie záťažových a stresových situácií,“ povedala prednostka miestneho úradu v Ružinove Ingrid Ožvoldová.
Otváracie hodiny pracoviska prvého kontaktu:
pondelok 8:00 – 17:00, utorok 8:00 – 16:00, streda 8:00 – 16:30, štvrtok
8:00 – 14:00, piatok 8:00 – 12:00.
(kat)

Ružinovské hody prilákali v posledný septembrový víkend tisícky ľudí. Dvojdňové slávnosti priniesli bohatý kultúrny aj športový program. Stánky s
občerstvením pri Štrkoveckom jazere „okupovalo“
množstvo smädných a hladných Ružinovčanov
i cezpoľných. Medzi tohtoročné lákadlá patrilo
vystúpenie Ivana Mládka či Ivana Táslera so skupinou IMT Smile. Na svoje si prišli aj milovníci
folklóru a množstvo mladých ľudí sa zapojilo do
športových turnajov.

Na ťahu je magistrát
BRATISLAVA - Minister zdravotníctva SR Richard Raši sa 2. októbra
stretol s ružinovským starostom Slavomírom Drozdom. Témou rokovania
bola začatá kolaudácia tréningovej haly V. Dzurillu. Minister R. Raši uviedol, že Ministerstvo zdravotníctva SR (MZ SR) i fakultná nemocnica (FN)
chcú čo najskôr tento problém vyriešiť. Hala stojí na pozemkoch, ktoré
nepatria mestskej časti a sú predmetom súdneho sporu medzi bratislavským magistrátom a FN, ktorej zriaďovateľom je MZ SR. Ministerstvo, ružinovská samospráva i zástupcovia Slovenského zväzu ľadového hokeja
(SZĽH) budú vplývať na bratislavský magistrát, aby pristúpil na dohodu
o rozdelení inkriminovaných pozemkov.
Viac sa dočítate na 7. strane.
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Konanie o Retre je prerušené
TRÁVNIKY – Na zastupiteľstve Ružinova sa diskutovalo o prebiehajúcej
a plánovanej výstavbe. Najviac otázok sa týkalo navýšenia veže polyfunkčného objektu Retro zo 17 na 31 poschodí. Starosta S. Drozd prerušil toto
konanie na 60 dní a žiada od investora záväzné stanovisko magistrátu. „Ak
stanovisko nedodá, konanie preruším,“ doplnil starosta. V rámci diskusie vystúpili aj občania z Ďatelinovej ulice. Vyzvali starostu, aby nepodpísal povolenie na zvýšenie. „Nie je také jednoduché nepodpísať. Snažím sa hľadať cesty, ako stavbu nepovoliť, ale nie je to o tom, že nepodpíšem a hotovo,“ dodal.
Investor ponúkol samospráve kompenzácie do rekonštrukcie a revitalizácie
parku na Rumančekovej ulici vo výške 20 miliónov Sk.
(red)
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AKTUALITY
Ružinovskí poslanci požadujú stavebnú uzáveru
RUŽINOV - Septembrové rokovanie Miestneho zastupiteľstva Bratislava-Ružinov bolo nepredvídateľne prerušené výpadkom elektrickej
energie. Poslanci sa zišli opäť začiatkom októbra.
Napriek výpadku energie poslan- prednostka I. Ožvoldová vysvetlila,
ci prerokovali 14 bodov z celkového že návrh VZN požadoval, aby právpočtu 22. Schválili správy štátnej nické a fyzické osoby, ktoré získajú
i mestskej polície o bezpečnostnej si- od ružinovského úradu ﬁnančnú
tuácii v Ružinove a Všeobecne záväz- podporu, musia mať vysporiadané
né nariadenie (VZN) o výške príspev- všetky záväzky voči daňovému úraku na čiastočnú úhradu nákladov du, Sociálnej poisťovni, ale aj voči
v základných školách a zariadeniach miestnemu úradu. Tesne pred preškolského stravovania. Na druhej rušením rokovania poslanci SDKÚstrane bez rozpravy nepodporili VZN -DS otvorili nový bod programu: Ino podmienkach poskytovania dotá- formácia o rozostavaných stavbách
cii z rozpočtu MČ. Predkladateľka, v Ružinove. Predsedníčka klubu

V. Jančošeková sa opýtala starostu
S. Drozda, aké zaujme stanovisko
k stavbe Retro na Nevädzovej ulici. „Stanovisko som už zaujal. Konanie je prerušené na 60 dní. Investor
musí dodať stanovisko dotknutých
orgánov, magistrát nevynímajúc. Ak
ich nedodá, konanie sa zastaví,“ vysvetlil ružinovský starosta. Poslanec
M. Barkol (SDKÚ-DS) sa opýtal na
nedokončenú stavbu Yosaria Plaza (bývalý OD Ružinov). Starosta
S. Drozd uviedol, že nie je úloha samosprávy vybavovať pre investora bankový úver. „Investorovi sme poslali niekoľko výziev,

aby sa o stavbu staral. Naposledy,
aby dodržiaval hygienické podmienky vo vzťahu k rozmnožovaniu
sa holubov na stavenisku,“ dodal
S. Drozd. Poslanci v ďalšej časti
schôdze poverili úrad, aby dodal na
prerokovanie čistopisy urbanistických štúdií, do ktorých zakomponujú požiadavky obyvateľov. Poslanci
tiež schválili, aby stavebný úrad začal
do 15. októbra konanie o stavebnej
uzávere v oblastiach ohraničených
územnými plánmi zón (Štrkovecké jazero a Ružinovská magistrála).
Spoločne zo starostom odsúhlasili
čo najrýchlejšie vypracovanie zadaní pre tieto územné plány zón.
(mrs)

Dulovo námestie ničia vandali
NIVY - „V roku 2000 kompletne zrekonštruovali Dulovo námestie. Odvtedy to ide s ním dolu vodou. Porozbíjané lampy, ktoré sú umiestnené
v chodníku, opadaný porozbíjaný mramor, nenatreté lavičky, stĺpiky,
všade množstvo graﬃtov a k tomu tam jazdia skejtbordisti, ktorí ničia už
tak dosť zničené okolie,“ napísal užívateľ „Hennel“ na fóre internetovej
stránky www.ruzinov.sk.
Dulovo námestie naozaj nevyzerá ako jedna z novších investičných akcií mestskej časti Ružinov. Za osem rokov tu už vidieť
opotrebovanie, spôsobené najmä
vandalizmom. Aj keď na Dulovom
námestí je nainštalovaná kamera

Obité mramorové obklady.

mestskej polície, v boji proti vandalom veľmi nepomáha. Počarbať
ﬁxkami múriky sa dá šikovne zvládnuť aj bez toho, aby to zaregistrovalo „oko kamery“. Potvrdzuje to aj
Ivan Lahučký, veliteľ mestskej polície v Ružinove: „Sprejerov sme zatiaľ
pomocou kamery nezaregistrovali.“
S pôvodcami obitého a rozlámaného mramorového obkladu majú
skúseností viac. „Už viackrát sme tu
zasahovali, keď sa objavili skejtbordisti alebo korčuliari. Vždy sú to mladiství, tak ich pošleme, nech idú skejtbordy skúšať niekam inam,“ dodáva
Lahučký. O probléme Dulovho námestia vedia aj na ružinovskom
miestnom úrade, v ktorého správe
je tento priestor.
„Dulovo námestie ničia ľudia
a inak to nebude. Niekoľkokrát sme
dali opraviť osvetlenie v chodníku za
drahé peniaze. Je to špeciﬁcké osvetlenie, na ktoré už nie sú náhradné

Okrskár na Trnávke skončil
TRNÁVKA - Veliteľ mestskej polície v Ružinove Ivan Lahučký bol začiatkom
roka veľmi rád, že sa mu podarilo zohnať muža, ktorý od 1. januára nastúpil
do radov mestskej polície ako okrskár či tzv. pochôdzkar na Trnávke. Okrskár
Ján Rakús vtedy prezradil, že prácu si vybral preto, lebo rád pomôže ľuďom,
ak je to v jeho silách.
Ján Rakús už od prvého októbra točne včas vedieť, povedal mi, že muv radoch mestskej polície nepracuje. sí splácať hypotéku. Aj keď ﬁnančné
Odišiel sám do inej mestskej orga- podmienky v mestskej polícii sú od jari
nizácie, kde mu ponúkli vyšší plat. lepšie, mladým ľuďom to stále nestačí,“
„Jediný dôvod, pre ktorý odchádzam, skonštatoval veliteľ Ivan Lahučký. Zású peniaze, nestačia mi na živobytie,“ roveň dodal, že náhradu za okrskára
prezradil Ján Rakús počas svojej po- nemá, keďže zatiaľ nenašiel nikoho
slednej obchôdzky. „Dal mi to dosta- vhodného.

Poškodené lavičky a graﬁty na Dulovom námestí.

veci. Porozbíjaný mramor bol tiež
niekoľkokrát opravovaný za drahé
peniaze,“ znie stanovisko Vladimíra
Lištiaka z referátu územného a regionálneho rozvoja miestneho úradu v Ružinove.
Ustrážiť úplný poriadok na Dulovom námestí zatiaľ teda nevie
nikto. Ako sa vyjadril hovorca ružinovského starostu Maroš Smolec, mestská časť by chcela na čis-

tenie problematických verejných
priestranstiev a udržiavanie poriadku najať dôchodcov, akýchsi strážcov poriadku. Podobne tak urobila
v prípade detského ihriska na Svidníckej ulici, kde sa o poriadok stará
práve jeden zo seniorov, ktorý sa na
takúto brigádu sám prihlásil. Ihrisko je odvtedy čistejšie.
Miroslava Štrosová
Foto: autorka

Deväť mesiacov strávených na
uliciach Trnávky okrskár zhrnul: „Psičkári sú tu poriadni. Pokiaľ ide o tvorcov
nelegálnych skládok odpadu pri kontajneroch či pri odľahlých garážach,
prichytiť sa mi nepodarilo nikoho, ľudia
sú vždy šikovnejší a vedia, kde sa práve
nachádzam aj vďaka mobilným telefónom.“ Jeho samého nedávno okradli.
Zatiaľ čo bol na jednom konci Trnávky, na tom druhom, kde má dom, mu
ukradli z garáže bicykel. „Okrskár bol
veľmi nápomocný najmä v lete, kedy
sme ho nasadzovali na Zlaté piesky,
aby tam strážil poriadok,“ zhodnotil
Ivan Lahučký.

Okrskár by si mal s obyvateľmi lokality, v ktorej sa pohybuje, vytvoriť
aj priateľský vzťah. Ján Rakús prezradil, že niektorí ľudia si na neho zvykli,
zdravili ho. Škoda, okrskár mestskej
polície, ktorého teritóriom bola Trnávka, k prvému októbru skončil. Ružinovský veliteľ Ivan Lahučký hľadá
jeho nástupcu a verí, že sa s pomocou ružinovského miestneho úradu
podarí vyriešiť aj to, aby mal okrskár
aspoň malú kanceláriu s hygienickým
zázemím priamo na Trnávke. Zatiaľ
takáto kancelária k dispozícii nie je.
Miroslava Štrosová
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Opravy garáži sa začali

Začatá práca na fasáde po inštalácií polystyrénu, aký sa bežne používa pri
zatepľovaní fasád budov.

dodržaniu technologického postupu,
lepšej izolácii, aby sme povedzme nevynechali jednu garáž a nevracali sa
k nej neskôr, vznikol by tak zbytočný
spoj v izolácii strechy,“ objasnil postup ich práce R. Karabelli. Nie je
to len o rýchlosti technologických
postupov. Rýchlosť prác je podmienená z právnej stránky - získaním
súhlasov od vlastníkov predmetných nehnuteľností. Investor tvrdí,
že sa ľudia nemajú čoho obávať.
V ideálnom prípade budú všetky
práce hotové do konca októbra. MČ
Bratislava-Ružinov v tejto súvislosti
písomne zaslala majiteľom garáží
výzvu na súhlas s rekonštrukciou.
Niektorí ho dodnes zatiaľ stále nedali. V mene ružinovskej samosprávy vyzývame, aby sa majitelia garáží obrátili na ich zástupcu
E. Javorského a prostredníctvom
neho dali súhlas na opravu.
Lenka Pajdičová

vinobrania predstavili ako vrelí
hostitelia. Pre verejnosť pripravili kvalitný kultúrny program, v
ktorom spájali historické predstavenia s koncertmi populárnych a
legendárnych hudobných skupín,
ako Ewa Farna, Olympic a Bacily.
Turisti i miestni obyvatelia mohli
obdivovať rytierske turnaje, historické divadelné vystúpenia, historickú tržnicu dobových remesiel
a slávnostný kráľovský sprievod
celým mestom. Jeho ústrednou
postavou bol český kráľ Ján Luxemburský, ktorý do Znojma prišiel v roku 1327. Vyvrcholením
tohtoročného programu bolo
vystúpenie Lucie Bílej, laserová
šou a ohňostroj. Znojmo počas

vinobraníckeho víkendu navštívilo vyše 80 tisíc ľudí. „Znojemské
historické vinobranie je pre nás veľkolepou udalosťou. Je to spojenie
historických udalostí nášho mesta
s tým chutným mokom, ktorým je
víno. Vinobranie má dlhoročnú tradíciu a návštevnosť sa pohybuje v
desiatkach tisíc návštevníkov. Je to
jedno z najväčších podujatí takéhoto druhu v Česku,“ vysvetlil pre
Ružinovské echo starosta Znojma
Petr Nezveda.
Prvé historické vinobranie sa
uskutočnilo v roku 1966. Komunistický režim oslavy znojemského vína zakázal v roku 1974. Obnovili sa
až v 90-tych rokoch.
(mrs)

ju aj iné organizácie. Existujú dokonca zmluvy, podľa ktorých komerčné
právnické osoby v tom čase platili
prvých šesť mesiacov nájomné len
100 Sk za meter štvorcový vzhľadom
na dezolátny stav priestorov. Z tohto
pohľadu nemohlo ísť v roku 2000
o desaťnásobne nižšie sumy, ako tvrdia médiá.“ Vládna strana zvýhodnená nebola. Cena 250 Sk za meter

štvorcový bola obvyklou a dokonca
i dnes platia dve organizácie takúto
sumu. SMER-SD preto žiada od Aliancie Fair-play verejné ospravedlnenie.
Ak tak neurobia, budú sa brániť i súdnou cestou. SMER-SD si budovu následne odkúpil do svojho vlastníctva
– a to opäť za cenu obvyklú. Budova
sa predávala za bývalého starostu
P. Kuboviča (SDKÚ-DS). Oba politické subjekty svorne odmietajú obvinenia o formách darov pre politické
strany.
MČ Bratislava-Ružinov problém
s nízkym nájomným v budove DK
Ružinov komunikovala prostredníctvom médií v máji 2007. Nie je preto
zrejmé, prečo sa občianski aktivisti
neozvali skôr. Starostovi S. Drozdovi sa podarilo 7. októbra na miestnej
rade presadiť zrušenie zvýhodnenia
pre politické strany.

NIVY – Spoločnosť HB Reavis Group, ktorá je investorom polyfunkčného centra City Business Center (CBC) na Budovateľskej ulici, začala
s rekonštrukciou garáží, ktoré boli poškodené práve výstavbou CBC. Aj
napriek faktu, že investor všetky škody opraví, vlastníci garáží sa obávajú, že stanovený termín na ukončenie rekonštrukcie sa nedodrží.
Zástupca 30 majiteľov garáží Eduard Javorský pre Ružinovské
ECHO v tejto súvislosti vysvetlil:
„Zatiaľ opravili iba tri strechy z viac
ako 30 poškodených, idú pomalým
tempom.“ Podľa pôvodnej dohody
sa investor zaviazal opraviť popraskané zadné fasády stavieb a opraviť
jeden meter široký pás na plechovej
streche garáží. Neskôr dodatkom
rozšíril rozsah opráv o celú plochu
strechy. „Ku dnešnému dňu sú opravené tri strechy a stena na desiatich
garážach. Na ďalších pracujeme tak,
ako postupne získavame súhlasy od
ich vlastníkov,“ povedal hovorca spo-

Partnerská spolupráca
ZNOJMO/RUŽINOV - Oﬁciálna delegácia ružinovskej samosprávy na
čele so starostom Slavomírom Drozdom sa v dňoch 12. a 13. septembra
zúčastnila na Znojemskom historickom vinobraní. V rámci týchto osláv
znojemského vína sa medzi predstaviteľmi „družobných“ miest rokovalo o rozšírení vzájomnej spolupráce.
Mesto Znojmo pripravuje Dni novsko-umagskej spolupráce. Do
partnerských miest, založené na Umagu posiela naša mestská časť
výmenných pobytoch kultúrnych na dovolenkové pobyty ružinovské
súborov a detských futbalových tí- deti a seniorov. Myšlienku partnermov. Prvé dni partnerských miest ských dní podporujeme. Radi sa
by sa mali uskutočniť v máji budú- budeme podieľať na výmenných
ceho roku v Znojme. Ružinov ta- pobytoch ružinovských umelcov
kúto ponuku privítal. „Ružinov má a detí,“ zhodnotil znojemský náso Znojmom dlhoročnú spoluprá- vrh starosta Ružinova S. Drozd.
cu. Nastala doba, aby sa jej obsah Znojemčania sa okrem záujmu o
rozšíril a skvalitnil na úroveň ruži- prehlbovanie spolupráce počas

Zvýhodnené nájomné zrušené
OSTREDKY – V septembri sa v celoslovenských médiách objavili závažné informácie o výhodných nájomných zmluvách pre politické strany SMER-SD a SDKÚ-DS. Informácie o zvýhodneniach mestskou časťou
Ružinov pre politikov zverejnila Aliancia Fair-play. Podľa nej tieto dary
politické strany nepriznali.
Starosta Ružinova S. Drozd
(SMER-SD) nastúpil do funkcie 3. januára 2007. Ešte v roku 1998 miestna rada rozhodla, že nájomné pre
politické strany bude 250 korún za
meter štvorcový. Na rokovaní miestnej rady 15. mája 2007 preto navrhol
zvýšiť nízke nájomné pre politické
strany na trhovú úroveň. Jeho návrh
v miestnej rade neprešiel a nájomné
ostalo zachované z roku 1998, kedy
ho v súlade so zákonom ustanovil
starosta R. Volek. Väčšinu v miestnej rade majú pravicové subjekty.
Prenájom v priestoroch Domu kultúry Ružinov sa týka predovšetkým

SDKÚ-DS, ktorá tam má slovenskú
centrálu. Ružinovský starosta chcel
platby navýšiť bez rozdielu farby politického trička.
Aliancia Fair-play upozornila aj
na zvýhodnený prenájom budovy
hospodárskeho bloku (HB bloku)
na Súmračnej ulici pre stranu SMER-SD z roku 2000. Toto ich obvinenie
však pokrivkáva. MČ Ružinov vydala na margo oﬁciálne stanovisko:
„V čase, keď si strana SMER-SD prenajala v roku 2000 priestory v HB bloku na Súmračnej ulici, bola táto cena
obvyklá vzhľadom na znehodnotenie
a nevyhovujúci stav objektu a platili

ločnosti HB Reavis Group Roman
Karabelli. E. Javorský sa obáva, že
do konca októbra nestihnú opraviť
všetky garáže. „Pokazili nám garáže
a možno to o chvíľu padne. Začali sa
daždivé dni,“ dodal kriticky. „Snažíme
sa to robiť v ucelených pásoch kvôli

Sídlo SDKÚ v DK Ružinov.

(mrs)

V RUŽINOVE SA (NE)STAVIA

STAVBY, KTORÉ SAMOSPRÁVA ODMIETLA
Zatiaľ sa podarilo zastaviť viaceré investičné zámery

Už takmer každá stavba v Ružinove vyvoláva protesty obyvateľov. Mnohé budovy sa už
postavili alebo postavia, sú však aj také, ktoré sa zatiaľ nepodarilo zrealizovať, či už aktivitou občanov, starostu, miestnych poslancov alebo ich kombináciou. Uvádzame príklady niektorých z nich.
EXNÁROVA ULICA. Na trávnatej
ploche so vzrastlými stromami medzi
bytovými domami, základnou umeleckou školou a materskou školou chcel
investor vybudovať nízkopodlažné
vilové domy. Obyvatelia hneď spísali
petíciu proti výstavbe. Prišli by o zeleň,
svetlo i súkromie, keďže novostavby by
sa nachádzali len pár metrov od ich bytov. S obsahom petície sa formou uznesenia minulý rok stotožnili aj ružinovskí
poslanci. Zámer zatiaľ vyzerá byť zmiet-

vebný úrad zamietol žiadosť investora
o vydanie územného rozhodnutia z dôvodu rozporu s územným plánom mesta. Investor, spoločnosť Stamina, sa odvolal a Krajský stavebný úrad v Bratislave
následne zrušil rozhodnutie ružinovského stavebného úradu, vrátil ho na opätovné posúdenie a vydanie územného
rozhodnutia. Starosta S. Drozd teraz
žiada od investora doručiť nové záväzné stanovisko magistrátu, keďže už platí
nový územný plán mesta.

Rovnako v tejto lokalite nezískali podporu ani projekty 15-poschodového
bytového domu na parkovisku VÚC a
polyfunkčného objektu na parkovisku
pred hotelom Junior.

6
výstavbe aj zaslaním pripomienok dotknutým orgánom. Prekáža im najmä
výrazné navýšenie prízemného objektu a zhoršenie statickej aj dynamickej
dopravy. Stavebný úrad v Ružinove
prerušil územné konanie, pričom argumentuje tým, že kladné záväzné stanovisko magistrátu k výstavbe stratilo jednoročnú platnosť. Investor, spoločnosť
Helios, sa odvolal a krajský stavebný
úrad už rozhodol, že prerušenie územného konania zo strany Ružinova bolo
neoprávnené a žiada obnovenie konania. Investor sa môže s mestskou časťou
súdiť, ak stavbu nepovolí.

Herlianska ulica.

Exnárova ulica.

nutý zo stola. Stavebný úrad v Ružinove
zastavil územné konanie, keďže magistrát vydal k výstavbe záporné záväzné
stanovisko.
TESLOVA ULICA. Areál rehabilitačného sanatória pre deti prilákal investora, ktorý by tu rád vybudoval polyfunkčný súbor Stamina, teda deväťpodlažný
bytový dom a šesťpodlažný polyfunkčný
bytový dom. Dotknutí obyvatelia na čele
s Radovanom Pavlíkov z Haburskej ulice
spísali petíciu a vzniesli námietky v rámci územného konania. Ružinovský sta-

ŠTRKOVECKÉ JAZERO. Myšlienka
postaviť na mieste parkoviska medzi
Stropkovskou a Sabinovskou ulicou
vyše 20-podlažný vežiak vzbudila veľkú nevôľu zo strany obyvateľov hneď
po tom, ako investor Urbicom prezentoval výsledky architektonickej
súťaže na tento polyfunkčný bytový
dom. Verejne proti tomuto zámeru vystupovali ružinovský starosta, ako aj
miestni poslanci. Projekt zatiaľ zostal
v štádiu zámeru a na ružinovský stavebný úrad doteraz neprišla žiadna požiadavka na začatie územného konania.

HERLIANSKA ULICA. Zámer vybudovať na mieste nákupného strediska
Helios deväťpodlažný obytný komplex
s obchodmi je z kategórie tých, kde
mestskej časti hrozí žaloba od investora. Občania sa vyjadrili razantne proti

SPUTNIKOVÁ ULICA. Zdá sa, že
deväťpodlažný obytný dom Sputnik,
ktorý by mal vyrásť na trávnatej ploche
na Sputnikovej ulici, patrí medzi stavby, ktoré sa nezrealizujú. Investorom
tohto zámeru sú Vodohospodárske

Štrkovecké jazero.

stavby Malacky. Obyvatelia priľahlých
domov protestujú už pár rokov. Odvolali sa voči už vydanému územnému
rozhodnutiu a dali si urobiť aj vlastné
hlukové štúdie, ktoré poukazujú na
nedodržanie hygienických limitov na
výstavbu bytovky. Magistrát síce už
dávno vydal kladné záväzné stanovisko, priznal však pochybenie a vydal
nové, už negatívne stanovisko. Starosta Ružinova S. Drozd sa po stretnutí
s primátorom A. Ďurkovským vyjadril,
že bude rešpektovať názor magistrátu.
Teslova ulica.

Sputniková ulica.

Miroslava ŠTROSOVÁ
Foto: autorka
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KEDY SI RUŽINOV OBUJE KORČULE?
HC Slovan Bratislava bude hrať na štadióne V. Dzurillu

Mestská časť Ružinov a hlavne jej dve ľadové plochy zimného štadióna Vladimíra Dzurillu
sa stávajú stredobodom pozornosti. Potom čo mesto Bratislava rozhodlo, že majstrovstvá
sveta v ľadovom hokeji v roku 2011 sa budú hrať na štadióne Ondreja Nepelu je zrejmé,
že do Ružinova sa na dve sezóny presťahuje aj Slovan Bratislava. Spustenie prevádzky
tréningovej haly brzdia problémy s pozemkami. To bola hlavná téma stretnutia ružinovského starostu S. Drozda s ministrom zdravotníctva R. Rašim.
Situácia s prenájmom ľadu pre športové oddiely i verejnosť nie je jednoduchá. Už dnes je problém nájsť ten správny kľúč na prerozdelenie tréningových
hodín medzi hokejové kluby HK Ružinov (1. liga), MI Ružinov (2. liga), klub
krasokorčuľovania Slovana Bratislava,
hokejové školy a aktivity Ružinovského
športového klubu (RŠK) pre deti. Tréningová hala po urýchlenej kolaudácii vytvorí priestor pre ďalšie voľné hodiny.

Vezmú si starú halu?
Všetky zúčastnené strany sa budú
musieť dohodnúť, ako si prerozdeliť
čas na ľade. Prioritou bude určite Slovan Bratislava, ktorého farmou je HK
Ružinov. Generálny manažér Slovana

tu,“ dodal ružinovský starosta. Situácia,
kedy by Ružinov prišiel o oba stánky ľadového hokeja, nie je jednoduchá. Nejde totiž len o presné vyčíslenie nákladov
na stavbu tréningovej haly štadióna, ale
aj o dlhoročné investície vložené do starej haly a do rozvoja ružinovského hokeja vôbec. Preto je zaujímavé, že napriek
tomu Mestské zastupiteľstvo (MsZ) Bratislavy poverilo 25. septembra riaditeľku
magistrátu na vypracovanie materiálu
o možnostiach odňatia zimného štadióna. Rozhodovať by mohli už 30. októbra.

Dohoda je nevyhnutná
Všetko môže skomplikovať ešte kolaudačný proces tréningovej haly, a to
nevysporiadané pozemky pod trénin-

mimosúdnu dohodu zamietol súd. Je
teda predpoklad, že obe strany spoločnú reč nájdu. V takomto prípade by
FNsP nezastavila kolaudačný proces. Začiatok užívania štadiónu by mohol byť
otázkou najbližších mesiacov. Starosta
Ružinova sa v tejto súvislosti ešte v polovici septembra stretol na ružinovskom
miestnom úrade s predstaviteľmi SĽHZ.
Témou bola budúcnosť slovenského hokeja a jeho rozvoj – aj na ružinovských
zimných štadiónoch. Prítomným vysvetlil históriu a problémy, ktoré nastali pri
stavbe tréningovej haly. „Predstavitelia
slovenského a bratislavského hokeja prisľúbili, že svojimi autoritami napomôžu
pri kolaudácii hokejových priestorov. Pre
nás je dôležitá kolaudácia. Následne bu-

Slovan Bratislava prejavil záujem hrať extraligu počas rekonštrukcie štadióna O. Nepelu na
ružinovskom štadióne V. Dzurillu. Poslancom MZ sme položili
otázku: Myslíte si, že napomôže
rozvoju ružinovského hokeja,
keď bude HC Slovan nasledujúcu sezónu hrať na štadióne
V. Dzurillu?
Peter Ščasný,
poslanec MZ MČ Ružinov
(Občianske kluby)
Áno, je to jedna z možností, ako sa ružinovský hokej dostane do
povedomia všetkých
divákov, ktorí prídu vypredať štadión na majstrovské zápasy Slovana. Veľká časť z nich by určite
zostala aj na zápas HK Ružinov, keď
náš klub bude mať zo svojho hokejového umenia čo ponúknuť. Ja som na
zápasy Slovana z dávnej minulosti na
štadión do Ružinova chodil. Atmosféra bola skutočne perfektná, želal by
som takú HK Ružinov.
Viktória Jančošeková,
poslankyňa MZ MČ Ružinov
(SDKÚ-DS)
To, že Slovan bude nasledujúcu sezónu hrať
na štadióne V. Dzurillu
pokladám za nevyhnutné riešenie situácie, ktorá vznikla v súvislosti s rekonštrukciou
štadióna O. Nepelu.
Bola by som veľmi rada, keby ružinovský starosta venoval rovnaké úsilie
pri zlepšovaní podmienok pre činnosť
nášho domáceho klubu HK Ružinov,
ako aj pre zlepšenie služieb štadióna
pre všetkých občanov Ružinova.

Stará hala Zimného štadióna V. Dzurillu.

Maroš Krajči pre Ružinovské Echo uviedol: „Neostáva nám nič iné, ako sa do
Ružinova dočasne presťahovať.“ V tejto
súvislosti prezentoval poslanec MZ Ružinov Valentín Mikuš (Občiansky klub)
priam neuveriteľný možný vývoj v celej
situácii. Mestskej časti podľa neho hrozí,
že by prišla o hokejový stánok. „Ak bude
hrať Slovan Bratislava v Ružinove, je viac
ako pravdepodobné, že magistrát - ktorý
je stále vlastníkom starej haly V. Dzurillu
a mestská časť Ružinov ju má len v správe
- ju Ružinovu odoberie. Novú halu môže
magistrát od mestskej časti kúpiť. Vrátil
by nám všetky ﬁnančné prostriedky, ktoré sme vložili do stavby,“ vysvetlil pre Televíziu Ružinov V. Mikuš. „Vítame Slovan
Bratislava. Bude pre nás cťou, keď tento
klub bude hrať v Ružinove. Nemyslím si, že
všetko by sa malo skončiť odňatím starého štadióna zo strany magistrátu. Ak totiž chce hrať Slovan v Ružinove extraligu
– starú halu budú musieť zrekonštruovať,
a tým aj ﬁnančne vstúpiť do celého projek-

ANKETA

govou halou. Vlastníkom je Fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava (FNsP)
a kolaudácia bez súhlasu jej zriaďovateľa
Ministerstva zdravotníctva SR nie je zákonne možná. Hovorkyňa nemocnice
Rút Geržová pre denník SME uviedla:
„Objekt nemôže byť skolaudovaný bez
majetkovoprávneho vysporiadania dotknutých pozemkov.“ O tom sa rozprával
začiatkom októbra starosta Ružinova
S. Drozd s ministrom zdravotníctva Richardom Rašim za prítomnosti predstaviteľov Slovenského zväzu ľadového hokeja (SĽZH) Dáriusa Rusnáka (Kancelária
prezidenta SR), a Ľubomíra Pokoviča (HK
Ružinov). Výsledok stretnutia je nádejný.
Strany sa dohodli na spoločnom postupe vyvíjať tlak na magistrát, aby pristúpil
na dohodu o rozdelení pozemkov pod
halou a v okolí objektov FNsP. Dohoda by znamenala rozdelenie sporných
pozemkov medzi obe strany, magistrát
a nemocnicu, približne na polovicu. Tento scenár už v minulosti navrhli – avšak

deme riešiť otázky prevádzky novej haly,
ale aj rekonštrukciu starej haly, ktorá je
potrebná,“ povedal S. Drozd. Reprezentačný tréner slovenského hokeja Ján
Filc apeloval na ružinovskú samosprávu,
aby urýchlila tento proces – aj v súvislosti s poriadaním Majstrovstiev sveta
v hokeji na Slovensku. Vzniknutú situáciu
analyzovali zástupcovia Slovana Bratislava, HK Ružinov, ministerstva školstva,
prezidentskej kancelárie a Slovenského
zväzu ľadového hokeja a mestskej časti
Bratislava-Ružinov.

Spoločný cieľ
Všetky zúčastnené strany vyjadrili
spoločný zámer – a to čo najrýchlejšiu
kolaudáciu tréningovej haly. Napriek
rovnakému cieľu sa objavujú iniciatívy,
ktoré skôr spoločný zámer odďaľujú ako
približujú. Verme, že profesionálna i ružinovská verejnosť si bude môcť čo najskôr obuť na nohy korčule.
Maroš SMOLEC

Darina Franková,
poslankyňa MZ MČ Ružinov
(ĽS – HZDS)
Z môjho pohľadu to
bude pre ružinovský
hokej prínos. Ak bude
na štadióne hrávať zápasy Slovan, pritiahne
to do hľadiska množstvo ľudí. A hlavne to bude plus pre mládež, ktorú to
možno bude inšpirovať k podobným
športovým aktivitám.
Štefan Leitmann,
poslanec MZ MČ Ružinov (KDH)
Rozvoju ružinovského
hokeja to napomôže.
Slovan pritiahne na
svoje zápasy veľa divákov. Bude to určité zatraktívnenie, spestrenie športového
programu pre Ružinovčanov.
Katka Kostková

RADÍME
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ČLOVEK, PES A NAŠE SÍDLISKO
Koľko nás ročne stojí náš štvornohý miláčik?

Pes bol pravdepodobne prvým priateľom ľudí zo zvieracej ríše. V čase, keď naši predkovia
ešte nepoznali ani ovce ani kozy, psy im už pomáhali pri love. Priateľstvo človeka a psa
pretrvalo dodnes. Z poľovníckych, ovčiarskych či strážnych špecialistov sa stali štvornohí
miláčikovia.
Mnohým ľuďom pomáhajú prekonať samotu, nútia ich niekoľkokrát
za deň ísť von a poprechádzať sa. Pes,
však, nie sú len radosti. Na dve zo starostí, ktoré sa s vlastníctvom psa spájajú, sa pozrieme na tejto strane.

Daň za psa v Ružinove
V roku 2008 sú fyzické a právnické
osoby v mestskej časti Bratislava - Ružinov povinné platiť daň za psa v zmysle
VZN č. 1/2007 o miestnych daniach na
území mestskej časti Bratislava - Ružinov. Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo právnickou osobou na území

mestskej časti. Daň musí platiť vlastník
alebo držiteľ psa.
Sadzba dane za kalendárny rok je
1 200 Sk (39,83 EUR) za jedného psa chovaného v bytoch a nebytových priestoroch bytových domov a polyfunkčných
objektov a v objektoch slúžiacich na
podnikanie. V rodinnom dome (alebo
v záhradkárskej kolónii) za psa zaplatíte len 500 Sk. Daňová povinnosť pritom vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci,
v ktorom daňovník nadobudol psa alebo
v ktorom pes dosiahol vek 6 mesiacov,
a zaniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom daňovník

už nie je vlastníkom alebo držiteľom
psa. Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi
dane do 30 dní odo dňa vzniku daňovej
povinnosti.
Správca dane vyrubí daň platobným výmerom a vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia
právoplatnosti platobného výmeru.
V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň
na zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia do 31. januára príslušného zdaňovacieho obdobia. Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho
obdobia a daňovník oznámi túto skutočnosť správcovi dane najneskôr do 30

dní odo dňa zániku daňovej povinnosti,
správca dane vráti pomernú časť dane
za zostávajúce mesiace zdaňovacieho
obdobia, za ktoré bola daň zaplatená.

Úľavy
Od dane je oslobodený pes, 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. Správca dane poskytne zníženie dane vo výške 50 percent na psa,
ktorého vlastníkom alebo držiteľom je
fyzická osoba staršia ako 60 rokov.
Predmetom dane za psa nie je ani:
 pes chovaný na vedecké účely a výskumné účely,
 pes umiestnený v útulku zvierat,
 pes so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní alebo používa občan s ťažkým zdravotným postihnutím.
(hll)

Susedské rady pre chovateľov psov
 vyberte si také plemeno psa, ktoré nemá v krvi štekaním oznamovať každé šuchnutie.
Do paneláka (ale ani na dvor v husto obývaných sídlach), štekajúci pes nepatrí,
 ak máte obmedzenú schopnosť pohybu, nevyberte si plemeno šľachtené na stopovanie vysokej zveri,
 zistite si, do akých rozmerov narastie to milé drobné šteniatko,
 vzhľad psíka nesmie byť pri výbere prvoradý. Krásny pes, ktorý nedokáže vystáť vaše
deti alebo vnúčatá, veľa radosti neprinesie. Poraďte sa so skúsenými kynológmi o povahových vlastnostiach jednotlivých plemien,
 medzi psom a vlkom je taký rozdiel, ako medzi šalátovými uhorkami a nakladačkami.
Ak nepovediete svorku vy, bude to robiť pes,
 pripravte sa na to, že pes potrebuje pravidelný režim. Musí sa ísť prejsť, aj keď je počasie
pod psa.

Stovka smetiakov pre psičkárov
Psy neprinášajú v našej mestskej časti len potešenie. Mnoho ľudí sa sťažuje na psičkárov pre znečisťovanie verejných trávnatých plôch. O menej
vábnej stránke psieho života sme sa zhovárali s Dominikou Slezákovou z
Referátu životného prostredia a verejno-prospešných služieb miestneho
úradu v Ružinove.
Sú psie exkrementy viac estetický alebo hygienický problém?
Ak hygienický, tak čím?
Psie exkrementy sú aj estetický, ale hlavne hygienický problém.
Nájdeme ich hádam všade, na
chodníkoch, trávnikoch, cestách.
Pri nedostatočnej hygiene súvisiacej so zvieracími výkalmi sa môžu
na trávnikoch a pieskoviskách nakaziť deti rôznymi baktériami, parazitickými či vírusovými ochoreniami. Patrí medzi ne salmonelóza,

giardióza, tokoxaróza či pásomnica
psia.
Akým spôsobom je odstraňovanie psích exkrementov v Ružinove regulované?
Povinnosťou majiteľa psa je,
v zmysle zákona o psoch, takýto odpad okamžite zlikvidovať. Ale keďže
si dodržiavanie tohto ustanovenia
zákona stále neosvojili všetci psičkári, priebežne vykonávajú kontroly aj
príslušníci Mestskej polície. Žiaľ, stále
sa nájdu aj ľudia, ktorí majú problém

dodržiavať svoje povinnosti so zberom. Okrem toho v prípade zistenia
extrémne znečisteného priestranstva ho mestská časť okamžite jednorazovo dočisťuje. Inak, v rámci
kosenia a vyhrabávania trávnikov sú
odstránené aj exkrementy.
Pre psičkárov sú vytvorené podmienky pre zber psích exkrementov.
Ružinovská samospráva nainštalovala koše na psie exkrementy. Na každom z nich denne dopĺňame vrecúška bezplatne.

Koľko smetiakov špeciálne na
psie drobnosti je v Ružinove k dispozícii?
K dispozícii je 96 košov. Rozmiestnené sú v každej lokalite Ružinova. V zmysle zákona o odpadoch
tento odpad nepatrí do kategórie
nebezpečných, psie exkrementy sa
teda môžu hádzať aj do zmesového
komunálneho kontajnera, ak nie je
po ruke kôš na psie exkrementy.
Aké sú sankcie za nedodržanie
povinností vyplývajúcich z vlastníctva psa?
Sankcie vyplývajú z VZN č.2/
2003 o niektorých podmienkach držania psov. V prípade neodstránenia
exkrementov je pokuta pre fyzickú
osobu do 1000 Sk (33,19 EUR) a pre
právnickú osobu, alebo fyzickú osobu oprávnenú podnikať do 200 tisíc
(hll)
Sk (6638,78 EUR).
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NOVÉ PRAVIDLÁ PRE BRATISLAVU
Parlament v 1. čítaní schválil veľkú novelu o hlavnom meste

Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky (NR SR) posunuli 16. septembra poslanecký
návrh zákona o hlavnom meste v Bratislave do druhého čítania. Naštartovali tým proces
schválenia najrozsiahlejšej novely tejto právnej normy počas uplynulých osemnástich rokov jej platnosti. Z prítomných 132 poslancov návrh podporilo 78 koaličných zákonodarcov. Opozičné strany návrh nepodporili. Rozpačito sa k nemu postavili aj poslanci Mestského zastupiteľstva (MsZ) v Bratislave.
Predkladateľmi zákona sú poslanci Ján Zvonár, Viliam Jasaň (obaja
SMER-SD) a Rafael Rafaj (SNS). Účelom
návrhu je zmierniť koncepčné nedostatky terajšej úpravy v oblasti majetku a ﬁnancovania výkonu územnej
samosprávy a preneseného výkonu
štátnej správy. Dôležitou zmenou je
posilnenie kompetencií mestských
častí – hlavne pri výbere daní a správe
majetku. Novela deﬁnuje, že magistrát môže majetky v správe mestských
častí previesť do ich vlastníctva. Návrh
zlepšuje príjem mestských častí, ktorý
získavajú predajom majetku. Výraznou zmenou je zníženie počtu poslancov na oboch úrovniach samosprávy,
teda v mestskom zastupiteľstve, ako
i v parlamentoch miestnych častí.
Po schválení by sme mali v hlavnom
meste o 149 komunálnych poslancov
menej. Miestne zastupiteľstvo v Ružinove by znížilo počet zastupiteľov zo
súčasných 31 na maximálne 25. Mohli
by však zvoliť druhého zástupcu starostu.

Výsledok dohody?
Predkladateľ zákona Ján Zvonár
(SMER-SD) a starosta Rače v NR SR
v tejto súvislosti uviedol: „Základným
obsahom navrhovaného zákona je
vyjadriť v zákone, že Bratislava je sídlom prezidenta Slovenskej republiky,
podrobne upraviť plnenie funkcie Bratislavy ako hlavného mesta vrátane
mestských častí, ustanoviť povinnosť
vyčleniť v štátnom rozpočte prostriedky
na zabezpečovanie funkcií Bratislavy,
výslovne deklarovať, že obcou je Bratislava ako celok, a že samosprávu obce
vykonávajú obe úrovne samosprávy.
Zriaďuje funkciu hlavného architekta
a dočasne ustanovuje aj rozdelenie
príjmov Bratislavy. Navrhuje tak isto
možnosť jednorazového prevodu nehnuteľného majetku z Bratislavy na
mestské časti.“ Zdôraznil, že novela je
výsledkom kompromisu medzi starostami bratislavských mestských častí
združených v Regionálnom združení
starostov Bratislavy a mestom na čele
s primátorom Andrejom Ďurkovským
(KDH). „Po dlhých a zložitých rokovaniach medzi odborníkmi z magistrátu
a starostami mestských častí prišla táto
novela zákona do takej situácie, ktorá
umožňuje optimálne riešenie proble-

sení napokon konštatovali: „Klub starostov a predkladatelia nepovažovali za
potrebné prerokovať tento návrh zákona
vo všetkých miestnych zastupiteľstvách.
Predkladatelia predložili návrh zákona
napriek záujmu Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy zaujať
k návrhu zákona stanovisko a dosiahnuť
dohodu.“ Z prítomných 57 mestských
poslancov hlasoval proti jedine ružinovský starosta S. Drozd: „Proti som
hlasoval preto, lebo v texte tohto uznesenia som pociťoval akýsi atak na starostov a predkladateľov novely. Starostovia
predsa vyše roka na zákone pracovali
v duchu, aby samosprávu priblížili občanom, a aby posilnili svoje mestské časti.“
Zaujímavé, že za uznesenie hlasovali
aj mestskí poslanci za SMER-SD okrem
I. Boháča z Ružinova, ktorý sa zdržal.

Kto z koho...
Pokiaľ sa návrh novely objaví
v druhom čítaní, vplývať na jeho znenie
budú minimálne dve strany: niektorí
starostovia mestských častí a bratislavský magistrát – a to prostredníctvom
poslancov NR SR, ktorí by mali o ňom
rozhodnúť do konca roka. Predkladatelia požadujú účinnosť zákona už

Najdôležitejšie paragrafy novely
§ 16
V § 16 odseky 2 a 3 znejú:
(2) Miestne zastupiteľstvo určí počet poslancov miestneho zastupiteľstva tak, aby v mestskej časti s počtom obyvateľov
a) menej ako 2 000 malo päť až sedem poslancov,
b) od 2 001 do 10 000 malo sedem až deväť poslancov,
c) od 10 001 do 30 000 malo deväť až 15 poslancov,
d) od 30 001 do 100 000 malo 15 až 25 poslancov a
e) nad 100 000 malo 25 až 35 poslancov.
§ 31a
e) výnos predaja
1. nehnuteľného majetku Bratislavy sa rozdelí medzi rozpočet
Bratislavy a rozpočty mestských častí v pomere 90% pre rozpočet Bratislavy a 10% pre rozpočet mestskej časti,
matických otázok zákona Bratislavy
a bola deklarovaná súhlasom ako starostov mestských častí, tak aj primátora
Bratislavy,“ dodal poslanec J. Zvonár.
Dohoda mala nastať 11. júla 2008. Na
príprave novely sa významným dielom podpísali práve bratislavskí starostovia. Pracovali na nej takmer 18
mesiacov. „Zákon sme pripravovali dlhodobo. Treba si uvedomiť, že Bratislava je špeciﬁcká v tom, že má dve úrovne samosprávy – magistrát a mestské
časti. Starostovia sú najbližšie pri občanoch a vedia čo potrebujú. Mestské
časti by mali získať väčšie kompetencie,“
vysvetlil pre Ružinovské Echo starosta
Ružinova Slavomír Drozd.

Mesto má iný názor
Bratislavský primátor a poslanci
majú na vec iný názor. Mestskí poslanci
sa preto ešte 4. septembra mimoriadne
zišli na magistráte, aby prijali uznesenie

2. nehnuteľného majetku mestskej časti sa rozdelí medzi rozpočet Bratislavy a rozpočty mestských častí v pomere 10% pre
rozpočet Bratislavy a 90% pre rozpočet mestskej časti,
3. nehnuteľného majetku Bratislavy zvereného mestskej časti
s počtom obyvateľov nad 40 000 sa rozdelí v pomere 50% pre
rozpočet Bratislavy a 50% pre rozpočet mestskej časti,
4. nehnuteľného majetku Bratislavy zvereného mestskej časti
s počtom obyvateľov do 40 000 sa rozdelí v pomere 40% pre
rozpočet Bratislavy a 60% pre rozpočet.
§ 31b
Bratislava môže previesť do vlastníctva mestských častí nehnuteľný majetok, ktorý im zverila do 31. decembra 2008, ak je nevyhnutný na to, aby mestské časti mohli vykonávať samosprávu
Bratislavy a prenesenú pôsobnosti v rozsahu vymedzenom týmto
zákonom, inými zákonmi a štatútom.

č. 494 o predloženom návrhu. Počas
rozpravy zdôrazňovali, že predložené
znenie nie je výsledkom dohody. Rokovania sa síce uskutočňovali, v mnohom
našli spoločnú reč. Primátor A. Ďurkovský v rozprave vyjadril ľútosť, že zákon
predkladatelia predložili tesne pred zavŕšením dohody. V schválenom uzne-

od 1. 1. 2009. Bratislavčania len musia
veriť, že novela sa neocitne v osídlach
politikárčenia a rozhodovať sa o nej
bude výsostne odborne. Žiaľ, diskusie
z národného i bratislavského parlamentu toho dôkazom zatiaľ nie sú.
Maroš SMOLEC
Foto: Mišo Veselský

Bratislava požaduje štátne peniaze
BRATISLAVA - Predkladatelia zákona o Bratislave navrhujú, aby hlavné mesto získalo samostatnú kapitolu v štátnom rozpočte. Dohodli sa aj
s predstaviteľmi Bratislavy. Diskusia smeruje k stanoveniu konkrétnych čísiel. Prvý námestník primátora Bratislavy Milan Cílek (Občiansky klub) tvrdí,
že Bratislava naliehavo potrebuje peniaze zo štátneho rozpočtu. Primátor
A. Ďurkovský vysvetľuje, že štát by mal ﬁnancovať časť funkcií, ktoré mesto
zo svojho postavenia robí. Ide napríklad o starostlivosť o asi 180-tisíc ľudí
prichádzajúcich denne do hlavného mesta alebo o takmer 60-tisíc študentov. Štát s takýmto návrhom stotožnený nie je. Ministerstvo ﬁnancií SR sa vyjadrilo, že v štátnom rozpočte na rok 2009 ani v ďalších rokoch sa neuvažuje
(mrs)
s ﬁnanciami na tieto účely.

ROZHOVOR
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BEZ
JEDLA
SA
NEDÁ
ŽIŤ
Ružinov - ako nepísaná hraničná čiara medzi mestom a dedinou
Preslávil sa vo viacerých oblastiach. Už ako dieťa hral hlavnú postavu vo ﬁlme Tajomstvo
železnej debny, brnkal na gitare, spočiatku spieval iba pre kamarátov, no dotiahol to až do
profesionálneho pražského Semaforu. V tom čase ho obsadil režisér Juraj Jakubisko do
ﬁlmu Tri vrecia cementu alebo živý kohút. Postupne dostával ponuky účinkovať v televízii
i rozhlase. Jednak ako spevák a gitarista. V posledných rokoch moderuje relácie o varení.
A to vyštudoval stomatológiu a pracoval ako zubný lekár. Spevák, gurmán a moderátor
MUDr. PETER JUSTIN TOPOLSKÝ.
Na začiatku vašej kariéry ste sa
volali Peter. Kde sa vzalo to druhé
meno Justin?
V našej rodine bolo zvykom
dávať už pri krste deťom dve mená. Ja som pravdepodobne dostal
tieto mená Peter Justin po mojom strýkovi, ktorý bol známou
futbalovou hviezdou — hrával za
Červenú hviezdu. Keď som sa potom oženil a mal som odísť s manželkou do Ameriky, povedala mi:
„Budem ťa volať Justin (Džastin),
pretože Pít znie po anglicky veľmi
smiešne a v preklade má nie pekný

význam.” Tak odvtedy mi prischlo
meno Justin.
Už od detstva ste boli veľmi činorodý. Hrali ste v celovečernom ﬁlme i v rozhlase, kde ste boli členom
Detskej rozhlasovej dramatickej
družiny. Kto vo vás postrehol umelecké vlohy?
Priznám sa, nikdy som neinklinoval k herectvu, recitovaniu a podobne. Keď som mal asi deväť rokov, do
školy prišli nejakí ujovia a tety a hľadali deti, ktoré by účinkovali v rozhlase i v televízii. Naša pani učiteľka

im ponúkala viacerých mojich spolužiakov, no oni si vybrali mňa. Učiteľka protestovala, že prečo práve ja,
ale oni zrejme hľadali vhodné typy,
a tak sa musela ich vkusu podriadiť.
Bola to pre mňa istá výzva, ponúkali
mi nové možnosti. Začal som chodiť
do dramatickej družiny, ktorú v rozhlase viedli veľmi známe a erudované osobnosti, akými boli dramaturg
a jedinečný herec detských úloh
Emil Filo i Emília Drugová. Organizovali pre nás večerné školenia i mnohé sústredenia počas víkendov, na
ktorých sme sa učili herecký prejav,

etudy, prácu s hlasom a iné potrebné veci. To mi dalo obrovský základ.
Takže mi vôbec nerobilo problém,
keď ma pozvali do živého vysielania
Dobrého rána v rozhlase, alebo moderovať Pioniersku lastovičku v televízii. Úplne suverénne som ako malý
frkan robil rozhovor aj so slávnym
hokejistom Jožkom Golonkom.
Začali ste spievať aj beatlesovky a staré americké pesničky...
V rozhlasovej detskej družine
som sa zoznámil s Katkou Karovičovou. Rada spievala, tak ako aj ja.
My sme vôbec boli taká spevavá
a hudobnícka rodina. Môj dedko bol
chýrny muzikant, mal svoju hudobnú skupinu - dychovku, hral aj sóla
na trúbke. Dá sa povedať, že objavil
dnes už veľmi známeho hudobníka
a dirigenta Vlada Valoviča, ktorému
daroval svoju trúbku. U nás sa stále
čosi oslavovalo, či už meniny, naro-
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deniny, ale aj to, keď rozkvitli ruže.
Vždy sa našiel dôvod, aby sa slávilo.
A pri každej takejto príležitosti sa
spievalo a vyhrávalo. Otec miloval
operu a toľko počúval niektoré diela,
až sa mnohé árie naučil perfektne po
taliansky.
Keď sme boli s Katkou na strednej škole, zúčastňovali sme sa na
rôznych súťažiach tvorivosti mládeže. Na letných sústredeniach, organizovaných rozhlasom, sme pri táborákoch spievali dvojhlasne pre našich
kamarátov, a keďže Katka sa už vtedy učila po anglicky, pomaly sme
našli odvahu pustiť sa aj do piesní
vtedy veľmi populárnej skupiny Beatles. Pribúdali k nim ďalšie americké
country pesničky.

diel medzi správaním sa pacientov
k svojmu zdraviu, a tiež správaním
sa zdravotného personálu k pacientom tam a u nás?
Keďže to bolo ešte za socializmu,
rozdiely boli očividné. U nás bola stomatológia iba štátna. Tam boli a stále
sú, nemocnice štátne i súkromné, no
väčšina kliník, na ktorých sú pod jednou strechou oční, ušní, krční i zubní lekári, patria súkromníkom. Lekár,
vykonávajúci súkromnú prax, musí
bojovať o každého pacienta. Ak totiž
pacient nie je spokojný, či už s jeho

prioritou. Robil som ju síce rád, ale
bližší mi bol vždy kumšt a všetko
okolo neho. Spieval som, hral na
gitare, moderoval, vtedy sa tomu
hovorilo konferovanie, účinkoval
som v rozhlase i v televízii, takže
akosi prirodzene som nastúpil aj do
vlaku šoubiznisu. Po vystúpeniach
pred kamarátmi to pokračovalo
v Semafore, v programoch Televarieté, Písničky potichu, a keďže
mám rád kreativitu, začal som moderovať v New Yorku Redline. Hneď
ako vznikla televízia Markíza, do-

Ako ste sa dostali do slávneho
divadla Semafor?
Katka objavila v časopise Mladý svět inzerát, že bude konkurz
na spevákov do tohto vychýreného pražského „ansámbla”. Prišli sme
tam, zaspievali duo a tŕpli. Zišla sa
tam silná konkurencia, asi tristo záujemcov. Len čo sme zaspievali prvú
pesničku, podišiel k nám šéf divadla
Miroslav Šimek a povedal rozhodujúcu vetu: „Bereme vás.“ Bol to môj
veľký skok.
Aj Hana Hegerová zohrala istú
úlohu vo vašom rozhodovaní...
Bolo to vtedy, keď som mal odísť
do USA. Ja som váhal. S pani Hegerovou, Karlom Černochom i Helenkou
Vondráčkovou sme s Katkou robili
tzv. šnúry po celom bývalom Československu. A raz tak, keď som sa
s pani Hanou Hegerovou viezol po
skončení koncertu v jej, na tie časy
unikátnej béžovej Simce, mi hovorí:
„Počúvaj, ty vôbec nerozmýšľaj, či máš
alebo nemáš ísť do tej Ameriky. Veď tam
ideš legálne, ak sa ti tam nebude páčiť,
môžeš sa vždy vrátiť.“ Jej slová zavážili.
Bola kopancom pre mňa, pretože sa
mi nechcelo odtiaľto odísť.
Ako vás Amerika privítala?
Strašne. Môj prvý kontakt s mojou budúcou vlasťou bol hrozný. Prišiel som tam práve vtedy, keď bol
výpadok elektrického prúdu. Všade
bola tma, chaos, výklady obchodov
porozbíjané, predajne vyrabované.
V tých prvých chvíľach som videl
Ameriku presne takú, akú nám ju v
socializme opisovali. Zažil som všetko
to, čím nás strašili. Nechcel som tam
ani zostať. Postupne sa však pomery
znormalizovali a ja som začal spoznávať aj jej druhú tvár.
Pracovali ste ako zubný lekár v
nemocnici. Postrehli ste veľký roz-

odborným výkonom alebo správaním, viackrát k nemu nepríde. Takže
si to každý z nich veľmi zváži. A čo sa
týka postoja pacientov voči svojmu
zdraviu - zdá sa mi, že sme si tu dostatočne nevážili lekárov a zdravotnícky personál. Teraz, keď sa za každý
úkon platí, oveľa precíznejšie chodia
na preventívne prehliadky a celkovo dbajú o zuby. Na Západe si tieto
veci pacienti uvedomovali už vtedy
a podľa toho sa aj správali.
Prečo ste sa napokon rozhodli
pre šoubiznis?
Stomatológia nebola pre mňa

stali sme s Katkou ponuku uvádzať
zábavnú reláciu Hvezdáreň, ktorá
mala pravidelnú rubriku o varení.
U divákov vyvolala veľký ohlas,
a tak som sa čoraz viac prepracovával k ďalším nápadom a ponukám
z oblasti gastronómie.
Relácia Ako chutí svet si vybojovala prvenstvo v medzinárodnej súťaži Znojemský hrozen, kde súťažilo
vyše sto programov zo štyridsiatich
krajín. V čom asi tkvie kľúč k úspechu takejto relácie?
Až trikrát po sebe sme dostali
cenu na tomto festivale. Veľmi si to

vážim, veď išlo o silnú konkurenciu.
A prečo sa tak teší tento program
záujmu publika? Bude to asi preto,
že ľudia všade na svete radi jedia.
Jednak sa bez jedla nedá žiť, čiže ide
o každodennú nutnosť, ale aj preto,
že ako už starí antickí ﬁlozoﬁ tvrdili
- dobré jedlo nielen nasycuje, ale aj
pozdvihuje ducha - 90 percent populácie zistilo, že ide o veľmi príjemnú činnosť. No a keby som chcel byť
vtipný, tak dodám, že pre niektorých
jedenie zostalo ich poslednou rozkošou. Takže, prečo by sa jej malo ľudstvo brániť? Navyše, v dnešnej dobe
gurmánstvo reprezentuje niečo, čo
sa stalo aj istou módnou novinkou
v tom zmysle, že ho možno považovať za spoločenskú udalosť, pri ktorej sa vyrieši neraz kopa inak ťažko
riešiteľných problémov. Dobré jedlo
upokojuje a dáva priestor pre uváženejšie rozhodnutia. Čiže také príjemné posedenie pri chutnom obede či
večeri má viacero významov. Preto
podnikatelia, manažéri, umelci, ale
aj ľudia z iných oblastí u nás, rovnako
ako vo svete, čoraz častejšie navštevujú dobré reštaurácie a vychutnávajú si kvalitné jedlo. A zábavné relácie o kulinárstve sú pre nich istou
pozvánkou či odporúčaním. Mnoho
divákov sa podľa našich receptov aj
zdokonalilo vo varení a servírovaní
a naša inšpirácia neraz poslúži aj
k ich rodinnej pohode.
Ako vidí scestovaný človek naše polmiliónové mesto a čo vám
poskytuje život v našej mestskej
štvrti?
Ružinov, konkrétne Dulovo námestie, kde som vyrastal a kam stále prichádzam k rodičom, je svojou
polohou veľmi výhodnou časťou
Bratislavy. Keď sa pozriem z okna
nášho bytu, jedným smerom vidím
celé námestíčko a z druhej strany
máme výhľad do záhrady. Na jar odtiaľ možno vidieť rozkvitnuté stromy
a neskôr ich plody. Skoro ako na dedine. Je to fascinujúce miesto, akoby sme žili sčasti v meste a sčasti na
vidieku. Čosi na spôsob nepísanej
hraničnej čiary. Ale veľmi príjemnej.
Bratislava v porovnaní s takým New
Yorkom, samozrejme, ťahá za kratší
koniec. Má však svoje výhody. Všetci
sa tu naokolo navzájom poznajú
a vždy, keď sa sem vrátim, mám pocit
domova. Viem, že kamsi patrím, že
tu mám svoje stabilné miesto. Takže
toto prostredie mám rád a vždy sa
naň teším. Keď som dlhšie ponorený
kdesi v anonymite veľkomiest, teší
ma, že prídem do pokojného domova, medzi svojich blízkych.
Anna SLÁVIKOVÁ
Foto: Tina TURNEROVÁ
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ˇ
SPOTREBITELSKÁ
PORADNA
ˇ
Zdraví a spokojní spotrebitelia Reklamácie výrobkov
Hneď na úvod upozorňujeme, že problematika zdravia nie je do
tejto rubriky zaradená omylom. Zdravotnícka starostlivosť patrí do zo zahraničia
kategórie služieb a na jej používateľov – teda pacientov – sa vzťahujú rôzne stupne kontroly, tak štátnych, ako aj mimovládnych inštitúcií.
Inými slovami, práva pacienta sú aj právami spotrebiteľa, i keď ich stanovujú samostatné zákony. Ideálne by bolo, aby sa nikto nemusel ocitnúť
v situácii, keď si svoje práva musí vydobýjať v reklamačnom konaní, príp.
v súdnom spore. Na to okrem odvahy treba aj znalosť svojich právnych možností. Rubrika SPOTREBITEĽSKÁ PORADŇA je určená na oboznamovanie
sa s právami spotrebiteľa a možnosťami ich uplatňovania. Problematiku
práv pacienta zatiaľ riešiť nebudeme. Rozhodli sme sa však dať priestor pre
zdravie aj v rámci vzdelávania o ochrane spotrebiteľa formou poskytovania
informácií o faktoroch, ktoré majú na neho vplyv. Radi by sme tak prispeli
k cieľu Európskej komisie, ktorým je vzdelaný spotrebiteľ. Rovnako aj vzdelaný a spokojný pacient. Dosiahnuť cieľ – akýkoľvek – sa dá pri optimálnom zdraví. Táto skutočnosť motivovala Združenie občianskej sebaobrany
k spojeniu informácií o zdraví s informáciami o ochrane spotrebiteľa. Po prvýkrát sa tak stane 28. 10. 2008. Uskutoční sa aj súťaž o znalostiach problematiky krvného tlaku a ochrany spotrebiteľa o vecné ceny. Pozorní čitatelia si budú nadobudnuté vedomosti môcť overiť v odpovediach na súťažné
otázky. Odmenou pre výhercov budú vstupenky na kultúrne podujatia
a vecné ceny.
Miestny úrad Bratislava-Ružinov, Združenie občianskej sebaobrany
a Slovenská nadácia srdca pozývajú na ružinovskú tribúnu na tému KÓDY ZDRAVÉHO ŽIVOTA, ktorá sa bude 28. októbra 2008 od 15:00 h.
do 17:00 hod. v rokovacej sále MÚ BA-Ružinov na Mierovej ulici 21.
Jej súčasťou bude meranie krvného tlaku a CO vo vydychovanom vzduchu (od 15:00 h.) a prednáška o prevencii kardiologických ochorení doc.
MUDr. Gabrielom KAMENSKÝM PhD. (16:00 h.).

Lepšia ochrana pri pôžičkách
Prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič podpísal začiatkom októbra novelu Občianskeho zákonníka. Úprava zákonníka sa
týka predovšetkým ochrany dlžníkov, ktorí tiež patria do skupiny
spotrebiteľov. Minister spravodlivosti SR Štefan Harabin chcel novelou dosiahnuť aj exkluzivitu pre notárov pri predaji nehnuteľností, poslanci Národnej rady SR však túto časť vyškrtli. Po novom nebude možné žiadať uhradenie celého dlhu v prípade meškania so
splátkou, ale bude platiť trojmesačná ochranná lehota. Počas tejto
lehoty bude dlžník môcť pokračovať v splátkach. Nový text zákona zakáže poskytovanie pôžičiek s neprimerane vysokými úrokmi
a poplatkami. Toto je tiež významné ustanovenie na ochranu obyvateľstva. Minister Harabin, ktorý zákon pripravil, chce tiež znemožniť zabezpečovací prevod práva k nehnuteľnostiam. Nový text
zákonníka bude účinný už od 1. novembra.
(tasr)

Pozvánka

Tretia SPOTREBITEĽSKÁ PORADŇA, ktorú poskytuje MÚ Ružinov v spolupráci so ZOS, sa bude konať 22. októbra 2008 od
15:30 do 17:30 h. v hoteli PTK Echo (učebňa na l. poschodí), Prešovská 37 (časť Starý Ružinov). Rady k reklamovaniu chybného
výrobku alebo nekvalitnej služby bezplatne poskytnú odborníci
z oblasti ochrany spotrebiteľa. Tí, ktorí nemôžu prísť osobne, majú možnosť poslať svoj problém elektronickou formou (sebaobrana@hotmail.com, ruzinov@ruzinov.sk) alebo listom (schránka
s označením Spotrebiteľská poradňa vo vchode Miestneho úradu) nepretržite do konca novembra 2008.

Charta základných práv Európskej
únie (EÚ) v článku 38 uvádza: „Politici
únie zabezpečia vysokú úroveň ochrany spotrebiteľa.” V praxi toto ustanovenie realizuje každý členský štát EÚ
v zákonoch, ktoré sa dotýkajú ochrany spotrebiteľa. Spotrebiteľ je okrem
toho tiež chránený prostredníctvom
Európskych spotrebiteľských centier
(ESC). Na Slovensku funguje od roku
2005. Porozprávali sme sa s jeho riaditeľkou Mgr. Dzenšídou Veliovou.
Tri roky v živote organizácie sú
podobne ako v živote človeka obdobím prvých krôčikov a začiatkom komunikácie s okolím. Ako hodnotíte
začiatky existencie ESC?
Tri roky v existencii inštitúcie je
krátke obdobie na veľké hodnotenie.
Riešenie cezhraničných reklamácii je
špeciﬁcké. Naše úsilie sme zamerali aj
na informovanosť verejnosti o možnosti reklamovať výrobok zakúpený
v zahraničí prostredníctvom ESC v Bratislave. Existencia centra je teda opodstatnená.

Od čoho závisí úspešnosť riešenia spotrebiteľských cezhraničných
sporov?
Spotrebiteľ, ktorý si kúpi výrobok v
zahraničí, môže ho reklamovať cez ESC,
ak má trvalé bydlisko v inom štáte. Vo
veľkej miere závisí aj od ústretovosti na
oboch stranách – tak na strane spotrebiteľa, ako aj na strane predávajúceho.
Zatiaľ sme v riešení reklamácií boli pre
spotrebiteľov užitoční. Prax ukázala aj
to, že v krajinách, kde ESC pôsobia desiatky rokov, sú ich intervencie voči predávajúcim úspešnejšie.
S akými reklamáciami sa spotrebitelia na ESC obrátili?
Najčastejšie to boli problémy
s leteckými službami, ako zrušenie letu, preknihovanie letu alebo strata,
meškanie, resp. poškodenie batožiny.
Samostatnou skupinou sú žiadosti
o pomoc pri riešení reklamácií na zakúpené ojazdené automobily, ale vyskytli sa aj reklamácie na ubytovacie
zariadenia, oblečenie, obuv a elektronické zariadenia. ESC v SR funguje
de facto od mája 2006, počet žiadostí
o informácie a asistenciu pri riešení reklamácií a sporov z roka na rok narastá, narastá pritom aj percento úspešne
uzavretých prípadov.
Akú chybu robia spotrebitelia
najčastejšie?
Medzi chyby patrí podpisovanie

rôznych zmlúv bez ich predošlého
preštudovania, resp. oboznámenia
sa s možnosťami odstúpenia od uvedenej zmluvy. Často je to spôsobené
nátlakom na ľudí pri rôznych prezentáciách, kde sa zámerne navodzuje
príjemná atmosféra, prípadne podpisovanie zmlúv v cudzom jazyku bez
patričnej znalosti daného jazyka, prípadne legislatívy štátu, ktorá sa na danú zmluvu vzťahuje. Časté je aj to, že
si spotrebitelia neodkladajú, resp. nearchivujú relevantné doklady o kúpe
a o samotnom kupovanom výrobku
(napr. pri nákupe cez internet si neuložia samotnú ponuku a popis výrobku, ktorý si objednávajú). Následne
je dokazovanie v prípade reklamácie
sťažené.
Nepochybujem, že medzi čitateľmi je veľa tých, pre ktorých je informácia o ESC nová. Preto im na záver
dajme informáciu ako postupovať
pri uplatnení si cezhraničnej reklamácie.
V prípade, že ide skutočne o porušenie práva spotrebiteľa predávajúcim, pričom predávajúci má sídlo
v inom štáte EÚ, spotrebiteľ musí vyplniť formulár žiadosti. Ten mu poskytneme osobne, elektronicky, resp. si
ho spotrebiteľ môže stiahnuť z našej
webovej stránky www.economy.gov.
sk/esc. Upozorňujem, že reklamovaný
výrobok pri podaní reklamácie spotrebiteľ neprináša, resp. nezasiela na ESC.
Výrobok alebo službu za neho ESC reklamuje prostredníctvom objektívnych
informácií a dokladov. Cieľom je dosiahnutie mimosúdnej dohody, pretože ESC nemá donucovaciu právomoc.
Základom je preto poskytnúť všetky
relevantné údaje. Už zostáva iba doplniť základnú informáciu – Európske
spotrebiteľské centrum sídli na Mierovej ulici 19 (budova MH SR) v ružinove,
telefón: 02/48542520, email:ecc@economy.gov.sk.
Stranu pripravila:
Jana MIKLOVIČOVÁ

INZERCIA
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Sú ceny tepla vysoké?
Sú. Ale prečo je to tak, čo všetko je v cene tepla a ako sa tvorí? Dovoľte nám
odpovedať na tieto otázky, a tak vniesť do tejto problematiky viac svetla.
Výrobcovia a dodávatelia tepla, medzi ktorých patrí aj spoločnosť Bratislavská teplárenská, a. s. (BAT), sú regulovanými subjektmi. To znamená, že cenu
tepla im určuje Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO). Tieto ceny sú určené ako maximálne, čo znamená, že ich dodávateľ tepla nesmie prekročiť.
Variabilná zložka ceny tepla sa odberateľom fakturuje podľa skutočne nameranej spotreby a tvorí až 70 % z celkovej ceny tepla. Najväčšou položkou sú
náklady na palivo, v prípade spoločnosti BAT najmä zemného plynu.

Spoločnosť BAT je odberateľom zemného plynu v kategórii veľkoodber,
v ktorej sa cena plynu stanovuje mesačne na základe cien ľahkého a ťažkého
vykurovacieho oleja na svetových trhoch a kurzu dolára. Preto výška variabilnej
zložky ceny tepla nemá v našej spoločnosti ustálený charakter a výnosom ÚRSO
sa môže v priebehu regulačného roka meniť, ak skutočné náklady na palivo prevýšia kalkulované náklady v schválenej cene tepla.

Program podujatí CULTUS
DOM KULTÚRY RUŽINOV

Ružinovská 28, Bratislava, tel.: 43 33 05 23
15. 10. streda 13:00 h
DIALÓGY - protidrogové fórum pre žiakov ZŠ
16. 10. štvrtok 15:00 h
STRIEBRO VO VLASOCH... - podujatie venované Mesiacu úcty k starším
17. 10. piatok 17:00 h
RUŽINOVSKÁ TANČIAREŇ - zábavné tanečné stretnutie staršej a strednej generácie, VS
19. 10. nedeľa 10:00 h
NEDEĽNÉ ROZPRÁVKOVÉ DOPOLUDNIE: KRÁSKA A ZVIERA - Divadlo BÁBOK
20. 10. pondelok 19:00 h
ZBOŽŇUJEM SA VYDÁVAŤ - Divadlo THÁLIA (Košice), hudobná veselohra
23. 10. štvrtok 17:00 h
RUŽINOVSKÁ TANČIAREŇ - zábavné tanečné stretnutie staršej a strednej generácie, VS
25. - 26. 10. sobota – nedeľa 9:00 h
BRATISLAVSKÉ MINERALOGICKÉ DNI - medzinárodná výstava minerálov, fosílií
a drahých kameňov
26. 10. nedeľa 10:00 h
NEDEĽNÉ ROZPRÁVKOVÉ DOPOLUDNIE: O JANKOVI POLIENKOVI - Divadlo
PIMPRLO

V roku 2008 bola spoločnosť BAT, ako aj ostatní výrobcovia tepla, vzhľadom
na skutočnú cenu zemného plynu nútená požiadať ÚRSO o zmenu ceny tepla
na jar aj na jeseň. V oboch zmenách ceny tepla išlo len o zvýšenie nákladov na
zemný plyn, t.j. menila sa len variabilná zložka. Jej uplatnenie bude závisieť od
hospodárskych možností spoločnosti.

Vo ﬁxnej zložke maximálnej ceny tepla určenej Regulačným úradom si
môže dodávateľ tepla uplatniť iba náklady presne vymedzené výnosom. Objem
takto stanovených nákladov vo ﬁxnej zložke ceny tepla nesmie dodávateľ tepla
v priebehu regulačného roka prekročiť, iba ak na úkor svojho zisku.
Vážení odberatelia tepla, v tomto roku začala Bratislavská teplárenská, a. s.,
vykurovaciu sezónu 16. septembra. Niektorí obyvatelia v lokalite Štrkovca nemohli
využiť komfort diaľkového vykurovania a ostali, napriek nepriaznivému počasiu,
bez tepla. Dôvodom bolo prepojenie skapacitnenia horúcovodnej vetvy pre oblasť
Štrkovec. Týmto sa všetkým dotknutým odberateľom ospravedlňujeme.
Kontakt: Bratislavská teplárenská, a. s., Bajkalská 21/A, 812 22 Bratislava,
tel.: 02/57 37 21 11, www.batas.sk

29. 10. streda 14:00 h
DETI A FILM - premietanie pre žiakov ZŠ
31. 10. piatok 17:00 h
RUŽINOVSKÁ TANČIAREŇ - zábavné tanečné stretnutie staršej a strednej generácie, VS

SPOLOČENSKÝ DOM NIVY

Súťažná 18, Bratislava, tel.: 559 60 861
14. 10. utorok 10:00 h – 12:00 h
PORADÍME VÁM... – bezplatná právna poradňa pod záštitou OZ SLZA; uč.č.5
14. 10. utorok 15:00 h
KRAJINA LIETAJÚCICH ŠARKANOV - tvorivé výtvarné popoludnie pre deti
15. 10. streda 18:00 h
ZDRAVIE JE V NAŠICH RUKÁCH – joga a zdravotné cvičenia; malá sála
16. 10. štvrtok 17:00 h – 21:00 h
ŠACHOVÉ KLUBOVÉ DNI – pravidelné stretnutie členov Slovenského šachového zväzu; uč.č.16
21. 10. utorok 10:00 h – 12:00 h
PORADÍME VÁM... – bezplatná právna poradňa pod záštitou OZ SLZA; uč.č.5
23. 10. štvrtok 17:00 h – 21.00 h
ŠACHOVÉ KLUBOVÉ DNI – pravidelné stretnutie členov Slovenského šachového zväzu ŠK SLOVAN; uč.č.16
28. 10. utorok 10:00 h – 12.00 h
PORADÍME VÁM... – bezplatná právna poradňa pod záštitou OZ SLZA; uč.č.5
29. 10. streda 15:00 h
ZLATÁ JESEŇ ŽIVOTA – kultúrny program s DFS Prvosienka venovaný seniorom
pri príležitosti MESIACA ÚCTY K STARŠÍM

FOTOREPORTÁŽ
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RUŽINOVSKÉ HODOVÉ

Je to príjemné, možno trocha záhadné, ale počasie počas Ružinovských hodových slávností opäť vyšlo. Víkendy predtým neboli „nič moc“. Posledná septembrová nedeľa zažiarila babím letom a areál pri Štrkoveckom jazere sa zaplnil ľuďmi. Hodová sobota patrila športovým aktivitám v Areáli netradičných športov na
Pivonkovej, v STaRZe na Drieňovej a folklórnemu festivalu pri jazere. Nedeľa si prvýkrát vyskúšala hodovú
cykločasovku (čítaj str. 23) a letný amﬁteáter na Štrkovci ožil koncertmi známych osobností. Ak ste tam boli,
spomínajte, ak ste tento rok na hodoch chýbali, pozerajte.

V ANŠ na Pivonkovej ulici sa hral tenis, hokejbal,
futbal, jazdilo sa na U-rampe a nechýbal streetbal.

Poriadne to rozprúdil folklórny súbor Ekonóm.

Kto už len uteší uplakané deti lepšie ako Nastenka a červená Čiapočka?

Na Folkfest prišli aj dievčatá z DFS Lúčka.

Najfarebnejší produkt na hodoch: metrové pelendreky.

V medzinárodnom futbalovom turnaji partnerských miest porazil Ružinov
všetkých súperov: Znojmo, Umag aj Tapolcu.
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SLÁVNOSTI 2008

Ivan Mládek a jeho Banjo Band.
Senzus a tma už Ružinovčanov dvíhali zo sedadiel.

K ružinovským hodom neodmysliteľne patrí svätá omša za prítomnosti katolíckych aj evanjelických veriacich.

Otvorenie nedeľného hlavného programu na Štrkovci (zľava): starosta Ružinova
Slavomír Drozd, farárka evanjelickej prievozskej farnosti Daniela Horínková, farár katolíckej farnosti Ružinov Augustín Slaninka, moderátor programu Štefan
Skrúcaný.

Český Talian alebo taliansky Čech? David Mattioli.

Vrcholom ružinovských hodov bol vyše hodinový koncert kapely IMT Smile.

FOTO: Miroslava ŠTROSOVÁ
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EURO
Deň eura prilákal na námestia asi 28-tisíc ľudí

JEDINÁ OTÁZKA

Celoslovenské podujatie Deň eura, ktoré v posledný septembrový
víkend usporiadali ministerstvo ﬁnancií a Národná banka Slovenska,
navštívili tisíce ľudí vo všetkých slovenských krajských mestách.
Okrem kultúrneho programu v podobe vystúpenia populárnych slovenských interpretov boli na hlavných námestiach najväčším lákadlom špecializované infostánky. V nich sa návštevníci dozvedeli všetko dôležité o zmene
meny, o eurozóne, o duálnom zobrazovaní cien, ochrane spotrebiteľa a odborne vyškolené hostesky záujemcov oboznamovali aj s ochrannými prvkami bankoviek a metódami ich rozoznávania.
Mimoriadne úspešný bol eurokvíz – v ňom si návštevníci v hre o
rôzne ceny overovali svoje znalosti
o spoločnej mene a jej zavedení
na Slovensku. Najmä deti ocenili aj
stretnutie s maskotom – europanáčikom – ktorého sme doteraz poznali len z televíznych spotov.
Podľa vládneho splnomocnenca pre zavedenie eura Igora Baráta
Deň eura splnil svoj cieľ tým, že ľudí nie len zaujal, ale určite ďalej zvýšil aj ich informovanosť. „Prekvapili ma
znalosti desať- dvanásťročných detí v Banskej Bystrici. Chvíľu som sa zahral na
učiteľa, skúšal ich a ukázali obdivuhodne dobré znalosti prakticky všetkého, čo
potrebuje človek o eure vedieť,“ dodal Barát. Menšie deti využili možnosť sa
zabaviť v detskom stane, kde hravou formou získali vedomosti o eure a za
úspechy boli odmenené darčekmi.
Zdroj:www.euromena.sk

Slovenská pošta informuje...
Každý z nás využíva služby Slovenskej pošty. V súvislosti s prechodom slovenskej koruny na euro, realizuje pošta tiež výrazné zmeny. Pripravila preto podkladový materiál pre poštových
doručovateľov Euromanuál, ktorý zodpovedá na základných
25 otázok pri doručovaní zásielok, peňazí alebo cenností. Je to
istým spôsobom školenie pre poštárov, aby vedeli odpovedať
na základné otázky o prechode na euro, ak sa ich budú občania
pýtať pri výkone ich zamestnania. Najzávažnejšie zmeny z tejto
informačnej brožúry publikujeme.
 Dokedy budú platné poštové
poukazy v slovenských korunách?
- Poštové peňažné poukazy v slovenských korunách budú platné do
konca roka 2008. Od 1. januára 2009
sa budú používať poukazy v eurách.
 V akej mene sa vyplatia poštové peňažné poukazy v roku 2009,
ktoré boli prijaté na konci roka 2008
v slovenských korunách?
- Ak zákazník podá poštový peňažný poukaz na konci roku 2008 a tento
bude vyplatený v hotovosti (poukaz H)
alebo pripísaný na účet (poukaz U) až
v roku 2009, adresát dostane poukázanú sumu v eurách.
 Je možné na pošte v roku 2009
uhradiť poštový poukaz, na ktorom
bude uvedená suma v slovenských
korunách?
- Zákazník nemôže zaplatiť na pošte v januári 2009 poukázanú sumu
poštovým peňažným poukazom, na
ktorom je uvedená suma v slovenských korunách. Pošta takýto doklad
neprijme. Zákazník prepíše poukaz
na nový bianko doklad v eurách, kto-
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Slovensko čaká od januára 2009 nová mena. Slováci sa obávajú čo ich po zavedení eurá čaká. Majú sa čoho obávať?
- Občania, ktorí nepodnikajú a nie sú živnostníkmi, nemajú v súvislosti s prechodom
na euro žiadne povinnosti. Občanom adresujeme iba viaceré odporúčania týkajúce sa
najmä výmeny hotovosti. Predovšetkým odporúčame, aby všetku hotovosť,
ktorú do konca roka nebudú potrebovať, vložili na účet alebo na vkladnú
knižku do banky, lebo tam sa všetky koruny automaticky a bezplatne premenia na eurá, presne podľa konverzného kurzu a bez akýchkoľvek obmedzení. Banky tiež automaticky zmenia nastavenia na účtoch v bankách, trvalé príkazy, inkasá a podobne. Sociálne dávky prepočíta na eurá bezplatne
a automaticky Sociálna poisťovňa. Výmena hotovosti prebehne len v bankách a občania nemusia nikomu vopred žiadne údaje hlásiť. Je dobré tiež
pripraviť si počas prvých dní po zavedení eura čo najmenšie bankovky
a mince, aby nevznikli zbytočné problémy a zdržania pri vydávaní rozdielu
pri pokladniach. Celkovo odporúčame hlavne pokoj, obozretnosť a rozvahu.
Nie sú žiadne dôvody ponáhľať sa s výmenou hotovosti a ani žiadne dôvody
na obavy, všetko je nastavené tak, že nikto nepríde ani o jediný halier.
 Ak obdržím výzvu na vyzdvihnutie zásielky na dobierku na konci
roka 2008, môžem si ju vyzdvihnúť
až v januári 2009?
- Áno, môžete. Odporúčame však
vyzdvihnúť si zásielku ešte v roku 2008.
 Bude Slovenská pošta vymieňať slovenské koruny za eurá?
- Slovenská pošta nebude robiť výmenu. Výmenu zabezpečujú podľa zákona o prechode na euro všetky banky.
 Je možné vymeniť slovenské
koruny za eurá na pošte ako obchodnom mieste Poštovej banky?
- Slovenská pošta nebude vykonávať výmenu ani ako obchodné miesto
Poštovej banky. Zákazníci však môžu
využiť služby Poštovej banky dostupné
na všetkých poštách – predovšetkým
vklad na účet alebo vklad na vkladnú
knižku.
 Ako sa dá čo najjednoduchšie
zbaviť svojej korunovej hotovosti?
- Najjednoduchším spôsobom je
vložiť peniaze na váš osobný účet alebo
na vkladnú knižku. Peniaze v korunách
sa vám potom 1. januára 2009 automaticky premenia na euro.
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rý mu
bude poskytnutý na každej po������������
šte.

 Bude možné platiť v hotovosti v slovenských korunách aj po 1. 1.
2009, napr. za SIPO, poštové poukazy, balíky, listy?
- Áno, od 1. do 16. januára 2009
bude možné platiť v hotovosti v slovenských korunách alebo aj v eurách.
Po tomto dátume je možná platba
v hotovosti už len v eurách.

Euro brozurka 98x133.indd 1

Igorovi Barátovi,
splnomocnencovi Vlády SR
pre zavedenie eura

 Dokedy je možné vložiť na pošte hotovosť v slovenských korunách
na účet alebo vkladnú knižku Poštovej banky?
- Najneskôr do 16. januára 2009.
Odporúčame však vklady realizovať čo
najskôr – už v októbri a novembri 2008.

7/30/08 4:42:33 PM

 Zabezpečí Slovenská pošta výplatu dôchodku po 1. januári 2009
v hotovosti v eurách.
- Áno.

ANKETA
Obyvateľom MČ Ružinov
sme položili otázku: V čom
vidíte riziká prechodu slovenskej koruny na euro?
Bibiána, 51,
zdravotná sestra

Zmena ma prekvapuje, nie som tým nadšená. Ceny sa neúmerne
zvyšujú. Naše priemerné
platové mzdy sú iné ako
v okolitých štátoch. Nedá sa to porovnávať so Slovenskom.

Eva, 72,
dôchodkyňa

Nakoľko chodím
niekoľko desaťročí do
Rakúska, už s tým problém nemám. Viem ako
to začínalo s eurom
tam, a nebolo to zo začiatku jednoduché. Ľudia mali ťažkosti v obchodoch
s platením a vydávaním peňazí. Bol to
chaos. My to musíme zvládnuť, ak chceme ako Slovensko napredovať.

Ľudovít, 86,
dôchodca

Platil som v obchode v Rakúsku centami,
problém som nemal.
Ak by som však platil
centami na Slovensku,
hneď by ma predavačky vyrazili. U nás
je v tom veľký chaos, a ešte bude vačší.
Určite treba veľkú informovanosť.

Stranu pripravila Lenka PAJDIČOVÁ
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SENIORI

Okresná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska Bratislava II,
v spolupráci s Centrom voľného času Esko na Chlumeckého 12,
organizuje pre členov a členky základných organizácií v Ružinove

III. ročník stolnotenisového turnaja.

Miestny úrad Bratislava-Ružinov, Mierová 21,
organizuje pre nepracujúcich seniorov–dôchodcov
z mestskej časti Bratislava–Ružinov zájazd

VIEDEŇ-SENIOR
dňa 13. novembra 2008

Uskutoční sa
8.11. 2008 od 9.00 hod.
v Centre voľného času
Esko na Chlumeckého 12.

Výstava spojená s darčekmi, poradenskou službou, prehliadkou
historickej časti Viedne a nákupmi v nákupných strediskách

ODCHOD: 7.30 hod.

z parkoviska Miestneho úradu Bratislava–Ružinov

Súťažiť sa bude v kategóriách muži a ženy.
Podľa počtu účastníkov sa rozhodne
o rozdelení do kategórií do 70 a nad 70 rokov.
Zraz a rozlosovanie súťažiacich:

8:30 - 8:50 hod.

Možnosti zatrénovať si pred súťažou:
CVČ Esko na Chlumeckého 12, tel. č.: 43 29 57 07
Športový areál Štrkovec, tel. č.: 43 42 09 72

PRÍCHOD: cca o 18:00 hod.

Účastník zájazdu platí účastnícky poplatok 200,- Sk.
Prihlasovanie:

v stránkové dni na Miestnom úrade na Mierovej ul. 21, Bratislava-Ružinov,
na referáte sociálnej politiky, na prízemí, číslo dverí 10. Pri prihlasovaní je
potrebné predložiť cestovný pas alebo platný OP – identiﬁkačnú kartu (listovacie OP sú platné len na území SR) a európsky preukaz zdravotného
poistenia, ktorý vydáva na požiadanie príslušná zdravotná poisťovňa.

Úradné hodiny na miestnom úrade:
Pondelok 8:00 - 12:00 13:00 - 17:00
Streda
8:30 - 12:00 13:00 - 16:30
Informácie: J. Morgošová

Bližšie informácie:
Ing. Vráblik, tel. č.: 43 33 52 60

č. tel.: 48 28 42 85

TISÍCKA PRE RUŽINOVSKÝCH DÔCHODCOV
Pri príležitosti Vianoc 2008 starosta a poslanci mestskej časti Ružinov odsúhlasili mimoriadnu jednorazovú ﬁnančnú výpomoc.
Kritérium, na základe ktorého bude vyplácaná, je stanovené
podľa výšky poberaného dôchodku. 1000 Sk tak dostanú jednotlivci, ktorí majú dôchodok nižší ako 8 000 Sk a dôchodcovské páry,
ktoré majú súčet dôchodkov nižší ako 14 000 Sk.
Pre všetkých, ktorí vyhovujú týmto kritériám, uverejňujeme návratku. Treba ju vyplniť a do 31. októbra 2008 doručiť na adresu:

Miestny úrad Bratislava–Ružinov,
Mierová 21,
827 05 Bratislava
spolu s aktuálnym potvrdením o výške poberaného dôchodku.
Bez neho je návratka neplatná! Návratky budú k dispozícii aj priamo
na miestnom úrade.
UPOZORNENIE: Peňažná dávka nie je nárokovateľná a bude poskytnutá až po preskúmaní ďalších náležitostí na miestnom úrade.



NÁVRATKA

Miestny úrad m.č. Bratislava-Ružinov, Mierová 21, 827 05 Bratislava
Meno a priezvisko: ............................................................................................................................................................................
Adresa, PSČ: .........................................................................................................................................................................................
Rodinný stav: ......................................................................................................................................................................................
Čestne prehlasujem, že uvedené údaje sú pravdivé a prikladám tohtoročné potvrdenie o výške dôchodku.

.......................................................................................
vlastnoručný podpis žiadateľa

INZERCIA
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VALENTÍN MIKUŠ: OBČAN EŠTE STÁLE NEVNÍMA, ZA ČO NEPLATÍ
Rozhovor s generálnym riaditeľom OLO, a. s.
odpadom. Okrem toho v rámci celej
Bratislavy plánujeme so správcami
bytových domov projekt univerzálnych kľúčov, ktorými by si naši pracovníci sami otvárali uzamykateľné
kontajnerové stojiská.
Veľkým problémom pre Bratislavčanov je, ako si poradiť
s veľkorozmerným odpadom. Ku
kontajnerovým stojiskám sa od
minulého roka vykladať nesmie...
Aj keď ponúkame službu odvozu
veľkorozmerného odpadu z domácností, je pre občanov drahá. Preto
po prepočítaní len dopravných ná-

kladov, pristúpime k cenovému zvýhodneniu tejto služby, aby si ju mohol dovoliť aj dôchodca, ktorý napr.
vymieňa kuchynskú linku.
Naďalej hľadáme voľné a zaujímavé lokality pre zriaďovanie
zberných dvorov. Ľudia sa nových
zberných dvorov boja, ale to predsa nie sú skládky typu pezinskej.
Zoberte si zberný dvor na Ivánskej
ceste či na Bazovej ulici. Je tam čisté
prostredie, bez negatívneho vplyvu
na životné prostredie. Zberné dvory
nie sú smetiská, ale sú riadené pracovníkmi, ktorí sa starajú o správne uloženie odpadu do príslušné-

ho veľkokapacitného kontajnera a
o čistotu v ich okolí. Odpad, samozrejme, nie komunálny, sa odtiaľto
priebežne odváža do spaľovne alebo na legitímne skládky. Zriadenie
takého zberného dvora predsa vyžaduje posudzovanie vplyvov na
životné prostredie zo strany Obvodného úradu životného prostredia.
Netreba sa ich báť.
Súčasný konzumný životný štýl má na svedomí, že stúpa
množstvo odpadu. Tomu určite
spoločnosť OLO musí prispôsobiť
aj svoje priority...

Ste vo funkcii generálneho riaditeľa OLO, a.s. od 1. 7. 2007. Ako
hodnotíte toto obdobie a ako ste
sa zoznamovali s problémami „odpadu“?
Ako dlhoročnému komunálnemu politikovi mi táto oblasť nebola cudzia. Je to ale oblasť, pri ktorej
budú stále problémy, až kým ľudia
naozaj nepochopia, že svojou ľahostajnosťou k téme odpadu negatívne ovplyvňujú celé životné prostredie, v ktorom žijú. A aby som sa čo
najlepšie oboznámil aj s prácou ľudí,
ktorí zabezpečujú likvidáciu odpadu, obliekol som sa do pracovného
odevu značky „OLO“ a týždeň som
strávil v smetiarskom aute, na zbernom dvore, v spaľovni a na iných
prevádzkach.
Ako, podľa vás, ľudia vnímajú
spoločnosť OLO?
Myslím, že pozitívne. Stretol som
sa už aj s názorom, že sme „čistou
spoločnosťou“.
Napredujeme stále ďalej v ústrety občanovi. Naše zákaznícke oddelenie rieši všetky podnety, ale aj sťažnosti k spokojnosti zákazníkov. Sme
mestskou spoločnosťou a našou prvoradou úlohou je plniť požiadavky
mesta a jeho obyvateľov. Samozrejme, že ľudia sú nespokojní, keď im
v sobotu ráno o šiestej začne hrmotať smetiarske auto pod oknami. Ale
inak to nejde.
Čo plánujete pre všetkých obyvateľov?
V prvom rade musím našich obyvateľov potešiť, že sa opäť vrátime ku
kalendárnemu zberu separovaného
a biologicky rozložiteľného odpadu
v rodinnej zástavbe. To znamená, že
budú v určený dohodnutý deň odvozu vykladať von vrecia s takýmto

Odpad vyložený na zastávke MHD na Záhradníckej ulici. Drzosť jeho pôvodcu ani nepotrebuje komentár.

V Ružinove sú dva zberné dvory, kde sa môžu obyvatelia bezplatne zbaviť veľkorozmerného odpadu.

Medzi naše priority patrí, ako
som už spomínal, vytvorenie podmienok na legálne odovzdanie
odpadu občanmi, aby nevznikali
nelegálne skládky. Ich likvidácia je
nákladnejšia ako prevádzkovanie
zberných dvorov. Na území Bratislavy by malo byť 8 až 15 zberných
dvorov. Praha ich má vyše 30. K prioritným cieľom patrí aj separovanie
a recyklácia druhotných surovín.
Ale sme na dobrej ceste. Z celkového množstva vyzbieraného odpadu
za rok 2007 161 625 ton, separovaný odpad tvoril 13 382 ton, z čoho
sa vytriedilo 11 586 ton, ktoré boli
ponúknuté na recykláciu konečným
spracovateľom, čo predstavuje 86-percentnú účinnosť. Aby som bol
ešte názornejší - v roku 2007 sa odo-
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Začíname od detí
Spoločnosť OLO neustále spolupracuje so základnými a materskými
školami v Bratislave. Témou separovania odpadu sa snaží osloviť aj deti.
V rámci projektu spoločnosť OLO vykonala prieskum, ako základné
a materské školy v Bratislave zabezpečujú odvoz objemného, biologicky rozložiteľného odpadu a či komunálny odpad separujú. V Bratislave sa pritom
nachádza 113 základných škôl vrátane 30 špeciálnych a 140 materských škôl
vrátane 11 špeciálnych a 20 elokovaných.

Kontajner určený na vytriedenie skla neraz skončí takto. Ľudia doň nahádžu bežný
komunálny odpad.

vzdalo 21 miliónov plastových ﬂiaš
na recykláciu. Na území Bratislavy
bolo rozmiestnených 9 581 kusov
nádob na separovaný zber. Žiaľ,
stále je tam rezerva veľmi znečisteného separovaného odpadu, ktorý
ľudia hádžu do separovaných nádob, a tento je nevhodný na ďalšie
spracovanie. Zbytočne tak skončí
v spaľovni namiesto toho, aby sa dal
ešte znova využiť. Za odvoz separovaného odpadu občan neplatí, takže jeho vytriedením sa zníži objem
spoplatneného odpadu, čo občan
stále takto nevníma.

obalov, plechoviek, fólii a pod. Snažíme sa potrebu separovať odpad
stále pripomínať prostredníctvom
propagačných materiálov, reklamou
v médiách, rôznymi akciami pre občanov a pod. Keďže začínať treba od
detí, na začiatku školského roka dostali do škôl rozvrhy hodín s témou
separovania odpadu, pexesá, záložky, perá. Aj takto prirodzene treba
deti upozorňovať na to, že k životnému prostrediu sa dá správať rozumne. Veľmi populárna je aj každoročná
akcia v spolupráci s bratislavskou zoologickou záhradou. Deti majú voľný

Separovanie odpadu a korčuľovanie ide dokopy.

Mnohých ľudí ešte stále treba
takpovediac trochu vychovávať,
aby vedeli, že správnym nakladaním s odpadom šetria životné
prostredie...
Naším cieľom je na problém
odpadu a jeho vplyvu na životné
prostredie stále upozorňovať. Zvyšuje sa životná úroveň. Na trhu je čoraz
viac obalov z plastov, tetrapakových

Najväčší záujem školy prejavili o:
- odvoz veľkorozmerného odpadu, starého nábytku, starých počítačov
a spotrebičov
- likvidáciu biologicky rozložiteľného odpadu pri jarnej a jesennej údržbe
školských dvorov
- separáciu odpadu.

vstup do ZOO, ak vyzbierajú určené
množstvo plastov, tetrapakov a plechoviek. Tento rok sa do akcie zapojilo 7604 detí so 700 pedagógmi
a vyzbieralo sa 5 155 kg plastov. Spomenúť môžem aj našu podporu korčuliarskej akcie Bratislava-inline svojou účasťou, zbieraním a odvozom
odpadu počas celého leta a propagáciou separovania odpadu.

Spoločnosť OLO zosumarizovala požiadavky škôl a škôlok a ponúkla im
pred ukončením školského roka 2007/2008 vrátane prázdnin bezplatný odvoz veľkoobjemného odpadu prostredníctvom veľkokapacitných kontajnerov a nákladných áut. Ku koncu prázdnin bolo len v rámci projektu pridelených sedemnásť nádob na separovaný odpad. O veľkokapacitné kontajnery
prejavilo v termíne do konca augusta záujem 130 škôl a škôlok, viac ako dvom
tretinám z nich už kontajnery z OLO boli dodané. So zostávajúcimi školami
a škôlkami bol dohodnutý termín po prvom septembri.
V školskom roku 2008/2009 pokračujeme ponukou odvozu veľkoobjemného odpadu a biologicky rozložiteľného odpadu pri jesennej, resp. jarnej
údržbe školských dvorov. Postupne budeme dodávať všetkým školám nádoby na separovaný zber. Väčšiu pozornosť budeme venovať propagácii a informovanosti prostredníctvom médií, učebných a hravých pomôcok, besied,
dokumentárnych ﬁlmov. Počas prvých týždňov v septembri sme dodávali na
základné a materské školy hravé pomôcky s témou separovania, aby sa to naučili hlavne tí najmladší. Spoločnosť OLO, a.s. takto podporí záslužnú prácu
pedagógov pri ekologickej výchove mladých ľudí.
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Odhalené zubné krčky
vyžadujú zvýšenú starostlivosť
Stáva sa vám, že vás po príliš horúcich, či naopak
príliš studených jedlách a nápojoch rozbolia zuby? Najčastejšou príčinou sú v takýchto prípadoch ustupujúce
ďasná, pretože dochádza k odhaleniu zubných krčkov a
tie zostávajú bez ochrany.
Na rozdiel od korunky zuba nie je povrch zubných
krčkov chránený tvrdou sklovinou, ale tvorí ich mäkšia
zubovina – dentín. Nielenže sú citlivejšie, ale navyše trpia
ešte nadmerným obrusovaním (abráziou) zuboviny a sú
preto zvlášť ohrozené zubným kazom. V tejto súvislosti sa
hovorí o kaze zubných krčkov.
Pri čistení postupujte šetrne
Ak si čistíte zuby vodorovnými pohybmi a zvolíte si
naviac kefku s tvrdými vláknami, sú ďasná i krčky vystavené príliš veľkému náporu. Okrem toho tak môže dôjsť
k nadmernému obrusovaniu zuboviny s následným vznikom tzv. „klinovitých defektov”. Preto na odhalené zubné
krčky používajte radšej špeciálnu zubnú pastu a ústnu vodu, ktoré pomáhajú uzatvárať dentínové kanáliky. Navyše
ústna voda ošetrí aj miesta, na ktoré sa zubná kefka nedostane. Dôležité je, aby zubná pasta vykazovala nízku abráziu (RDA 30), vďaka čomu sa mäkká zubovina zubných
krčkov nadmerne neobrusuje. Zároveň treba siahnuť po
mimoriadne mäkkej zubnej kefke, ktorá bezbolestne, ale
pritom účinne čistí aj zuby s odhalenými zubnými krčkami a pritom dôkladne čistí aj ťažko dostupné časti medzizubných priestorov. Systematickou intenzívnou ochranou
zubov sa tak odstráni príčina a nie až dôsledok bolestivosti a citlivosti zubov.
Čo najčastejšie spôsobuje odhalenie zubných krčkov?
• zlá čistiaca technika
• čistenie s veľmi tvrdou zubnou kefkou, a tým poškodzovanie zubnej skloviny
• používanie príliš veľkého tlaku na zuby pri čistení
• zubná pasta s vysokou abráziou
• vekom ustupujúce ďasná
Odhalené zubné krčky sú problémom na celý život.
Keď už raz týmto problémom trpíte, vyžaduje to nepretržitú špeciálnu ochranu, starostlivosť a pravidelné kontroly v zubnej ambulancii. Požiadajte vášho zubného lekára
alebo dentálnu hygieničku, aby vám prakticky predviedli,
ktorá z techník čistenia zubov je pre vás najvhodnejšia.

INZERCIA
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KARATE – CESTA K POZNANIU
Nikdy nie je neskoro začať s aktívnym tréningom

O ružinovskom Karate klube IPPON, ktorý vedie samuraj Renshi Dr. Rastislav Mráz – 6.
Dan (na fotograﬁi s majstrom Shuji Tasakim), sme v Ružinovskom Echu písali už viackrát.
S trénerom sme sa porozprávali o novinkách a ďalších plánoch karate klubu.
Ako reprezentačný tréner seniorov ste získali pre Slovensko
historické úspechy. Aké?
Prvýkrát v histórii sme priniesli zlatú medailu z posledných Majstrovstiev sveta z Tampere a aj
z Majstrovstiev Európy z Tallinu, Bratislavy a zo Stavangeru. Momentálne
pripravujeme reprezentantov na novembrové majstrovstvá sveta v Tokiu. Pred samotným šampionátom
budeme týždeň trénovať a aklimatizovať sa na Okinave.

Ako príklad uvediem: privedú dieťa
do telocvične a na konci tréningu sa
ho spýtajú, či má chuť aj ďalej trénovať. Ak odpovie, že nie, tým je to pre
nich uzatvorené. Poďakujú vám, povedia, že už navštívili niekoľko športov, a keďže sa mu nikde nepáči, tak
ho nútiť nebudú. Potom sa čudujú,
že ich dieťa je fyzicky slabé, obézne

dôsledky svojho nezáujmu. Sme tu
my, rodičia, ktorí mu máme ukázať
cestu. Forma určitého prinútenia,
posmelenia, a samozrejme, pochvaly a uznania je namieste a rokmi
osvedčená.
Karate nie je len šport, je to aj
bojové umenie?

Takéto výsledky určite musia
prilákať do telocviční nových záujemcov o bojové umenie karate...
Doba priniesla so sebou mnohé
negatíva. Mladí ľudia dnes uprednostňujú pohodlnejší spôsob trávenia voľného času. Dávno sú preč
časy, keď sme trénovali šesťkrát do
týždňa, cez víkendy sme pretekali, mali sústredenia a popritom ešte
aj stíhali štúdium na vysokej škole.
Dnes je to inak.
Máte teda recept ako opäť naplniť telocvične športujúcou mládežou ?
Nápravu by som videl v prvom
rade v ochote a záujme rodičov. Príliš rýchlo si mnohí zvykli na falošnú
„demokraciu“ v prístupe k dieťaťu.

Majster Shuji Tasaki - 8. Dan /75 rokov/ - jeden z posledne žijúcich najväčších japonských majstrov.

borníkov. Začať s tréningom karate nie je nikdy neskoro. Vek vôbec
nerozhoduje.
Ste stále v kontakte so svojimi
starými japonskými majstrami?
Už pätnásť rokov sa pravidelne
stretávame a spoločne trénujeme.
Ako člen Japonskej federácie karate GOJUKAI vediem s nimi v rôznych
krajinách sveta semináre, naposledy v
Los Angeles. Jedna z posledných žijúcich legiend karate v Japonsku - môj
75-ročný majster Hanshi Shuji Tasaki
- 8. Dan, mi dal na budúci rok v marci
príležitosť robiť skúšky na 7. Dan. Už
sedem rokov sa na to tvrdo pripravujem. Som veľmi povďačný mojim majstrom, že ma zasväcujú do tajov karate
a otvárajú mi cestu k sebapoznaniu.
Kde vás nájdu prípadní záujemcovia o karate?
V Dome športu na Junáckej 6 trénujem deti od 6 rokov – je to naša

a bezprizorne sa túla po ulici alebo
vysedáva za počítačom. U tínedžerov, o drogách ani nehovoriac. Mladý človek si ešte ťažko uvedomuje

Tréning s najväčšími japonskými majstrami.

Praktické cvičenie pred japonskými majstrami - Seiichi Fujiwara - 8. Dan, Shuji Tasaki - 8. Dan.

Okrem toho, že sa naučíte používať karate a iné druhy bojových
umení na sebaobranu, cvičenec
získa výbornú fyzickú pripravenosť, zdravé sebavedomie a rozhodovanie, duševne a telesne sa
správne vyvíja, dodržuje morálne
pravidlá, etiku a etiketu, aktívne
trávi voľný čas pod dohľadom od-

liaheň talentov, a na Základnej škole
Kulíškova v Ružinove trénujem mládež a dospelých. Všetky informácie sú
dostupné na www.ippon.sk a v mene
Karate klubu IPPON ďakujem riaditeľke na ZŠ Kulíškova Antónii Snehotovej, ktorá nám už dlhé roky vytvára
výborné podmienky pre tréning.
(red)
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BRATISLAVA OPEN 2008
Úspech medzinárodného curlingového turnaja

Začiatkom septembra zavítal do Ružinova ešte stále pomerne výnimočný šport – curling. Na Zimnom štadióne Vladimíra
Dzurillu sa konal medzinárodný turnaj Bratislava Open 2008
s účasťou 32 tímov z piatich krajín - Rakúska, Maďarska, Poľska, Česka a Slovenska. Medzi 32 tímami bolo až 15 družstiev
s účastníkmi majstrovstiev Európy a sveta.
Na najväčšom curlingovom turnaji na Slovensku sa predstavili všetky
kategórie - muži, ženy, juniori, seniori,
družstvo nepočujúcich dievčat a prvý
slovenský tím vozíčkarov. Na turnaji
sa zúčastnila takmer kompletná slovenská špička s úradujúcimi majstrami
v kategórii mužov - CC Poprad, mixov
- Europartners Modra a reprezentačným družstvom juniorov. „Najväčšími favoritmi na celkový triumf sú tímy

Aritma z Českej republiky a reprezentácie Maďarska a Poľska, ale dúfame, že
poradie zamiešajú aj slovenské tímy,“
povedal na začiatku šampionátu člen
organizačného tímu Pavel Kocián. Na
prvý ročník bola účasť naozaj prekvapivo vysoká.

Pomohol Ružinov
Prvotná myšlienka vzišla u členov
Slovenského curlingového zväzu, ktorí

si povedali, že keď je mnoho curlingových turnajov v okolitých krajinách, tak
prečo sa nepokúsiť zorganizovať podobný turnaj aj u nás. Slovenský curlingový zväz teda požiadal o pomoc
mestskú časť Ružinov, ruku k dielu priložil aj Ružinovský športový klub a výsledkom bol vydarený turnaj, ktorý bol
na veľmi dobrej úrovni, k čomu prispel
najmä kvalitný ľad. O jeho prípravu sa
postarali špičkoví technici z Česka.
Ohlasy všetkých zúčastnených tímov boli pozitívne. Na turnaji sa ako
aktívny hráč (CC Aritma) zúčastnil aj
Karel Kubeška, predseda Českého curlingového zväzu a zároveň člen Európskej curlingovej federácie, ktorému sa
turnaj veľmi páčil a bol nadmieru spokojný. Karel Kubeška prisľúbil, že ak by
sa turnaj Bratislava Open opakoval aj
v budúcnosti a bol by na takej úrovni
ako tohtoročný, nielen on, ale aj české
tímy s radosťou prijmú pozvanie.

Triumf Slovákov
Turnaj trval tri dni a vo veľkej konkurencii sa do ﬁnále prebojovalo 10
tímov. Zaujímavosťou a zároveň potešením pre organizátorov bolo, že
v prvej desiatke sa umiestnili tímy
iba zo Slovenska a z Českej republiky
a na stupne víťazov sa na našu radosť
nakoniec postavili tímy zo Slovenska.
V súboji o prvé miesto bol úspešnejší
CC Poprad, druhé miesto obsadili Europartners Modra a na treťom mieste
sa umiestnil 1.CC Bratislava. Zvíťaziť
v silnej konkurencii bolo náročné, priznal to aj člen víťazného tímu Tomáš
Pitoňák: „Pravdupovediac, keď som na
začiatku turnaja videl zúčastnené tímy,
tak som nečakal, že sa nám podarí zvíťaziť a umiestnime sa na prvom mieste.“
Podľa slov organizátorov nie je vylúčené, že turnaj sa v budúcnosti na
štadión Vladimíra Dzurillu opäť vráti.
Katarína Kostková

Cyklisti na ružinovskej magistrále
Na tohtoročných ružinovských hodových slávnostiach sa nielen hodovalo, ale aj športovalo. Okrem množstva športových aktivít, ktoré pre obyvateľov Ružinova usporiadal Ružinovský športový klub, sa v spolupráci s predajňou bicyklov Greenbike uskutočnil aj prvý ročník Ružinovskej hodovej cykločasovky.
V krásnu slnečnú nedeľu 28. septembra sa na štart postavil veľký a na
prvý ročník pretekov, nečakaný počet súťažiacich. Bolo ich presne 153 zo
všetkých kútov Bratislavy aj jej okolia.
Dokonca bolo na trati možné zahliadnuť aj jedného zahraničného pretekára
- Fabia Jeličiča, ktorý na ružinovské hody
a cykločasovku pricestoval z chorvátskeho Umagu.

Amatéri i profesionáli
Súťažiaci boli rozdelení do viacerých
kategórií. Najväčšie zastúpenie mali mu-

ži vo veku od 19 do 39 rokov, zahanbiť
sa však nedala ani kategória mužov nad
40, či najmladší účastníci časovky vo
veku 10 až 15 rokov a 16 až 18 rokov.
V takýchto istých vekových kategóriách
na pretekoch súťažili aj ženy a dievčatá.
Okrem amatérskych cyklistov sa na pretekoch predstavili aj pretekári z profesionálnych klubov v kategóriách Master
A, Master B a Elite.
Trať s dĺžkou 4,2 kilometra viedla po
Ružinovskej ceste, ktorá bola kvôli pretekom pre všetky dopravné prostriedky
(okrem bicyklov) na päť hodín uzatvo-

rená. Ako prvý sa na ňu vydal starosta
Ružinova Slavomír Drozd. Postupne sa
na trati predstavili všetci pretekári a pretekárky.
Výťažok z celej akcie venovali organizátori detskej onkológii, konkrétne
charitatívnemu projektu Na kolesách
proti rakovine, do ktorého sa počas celého hodového víkendu mohli zapojiť aj
Ružinovčania. Neskôr sa k tejto zbierke
pridali aj samotní pretekári, ktorí ukázali,
že majú srdce na pravom mieste a darovali svoje „price-money“ na pomoc v boji proti tejto zákernej chorobe.

EXKLUZÍVNE PRE RUŽINOVSKÉ ECHO:

Jozefa Sabovčíka netreba nijako špeciálne predstavovať. Slovenský krasokorčuliar, ktorý žije v Amerike, prednedávnom
navštívil Slovensko. Pri príležitosti druhej veľkolepej ľadovej
show na zimnom štadióne Ondreja Nepelu sa opäť po štyroch
mesiacoch vrátil predviesť domácemu publiku.
mierené do Nemecka. Treba sa udržiavať aj v kondičke, ale ide tu najmä o to,
že keď dokončím toto turné, tak letím
rovno do Ameriky natáčať pre televíziu,
kde robím úplne iné čísla, tak si ich musím skúšať. Bude to aj s mojimi synmi,
ktorí, dúfam, trénujú doma! Ja sa s nimi
uvidím až keď to budeme nakrúcať.

Dozvedeli sme sa, že ste si prišli
vyskúšať aj ružinovský ľad, prečo?
Ťaháme šnúru s vystúpeniami
a teraz po šou tu v Bratislave máme na-

šie?

Kde sa vám vystupovalo najlep-

Tu v Bratislave to bolo veľmi dobré. Bol som prekvapený, pretože sme
tu boli pred štyrmi mesiacmi, čo je

Úvodný ročník Ružinovskej hodovej
cykločasovky sa skutočne vydaril, organizátori sľubujú pokračovanie, takže
o rok sa v Ružinove môžeme tešiť na ďalšiu úspešnú športovú akciu.
Katarína Kostková

aj prekvapená na celkový ohlas tejto
šou. Pretože v Amerike je krasokorčuľovanie menej populárne, nestáva sa,
že je úplne vypredané.

Jozef Sabovčík vyskúšal ružinovský ľad

Pán ľadu II. Sex Bomb - práve pod
týmto názvom sa niesol takmer trojhodinový krasokorčuliarsky večer na
čele s Jevgenijom Pľjuščenkom. Po
skončení šou mali „ľadoví umelci“ dva
dni voľna a Jozef Sabovčík sa počas
nich vybral na ružinovský ľad. My sme
ho ako jediní zastihli a prinášame exkluzívny rozhovor.

O rok znova

Vás publikum v Bratislave ocenilo, dalo by sa povedať, identickým
potleskom ako hlavnú postavu šou
- Jevgenija Pľjuščenka. Stalo sa to aj
v iných mestách?
V Košiciach aj vo Zvolene som mal
veľmi dobrý ohlas, tak ma to potešilo.
dosť krátka doba. Atmosféra bola vynikajúca.
Ako hodnotili vaši krasokorčuliarski kolegovia slovenské publikum?
My sme boli všetci veľmi spokojní
s touto šou. A najmä ja som bol doma a človek keď dobre zajazdí, dobre
mu to padne. Myslím, že väčšina bola

Aký je plán do budúcnosti? Bude sa Pán ľadu opakovať?
Dúfajme, že sa to bude robiť znova. Neviem, či presne táto šou, ale určite plánujeme niečo urobiť, pokým ja
budem stáť ešte na nohách, aby som
sa dostal domov. Lebo je to príjemné
sa sem vždy vrátiť.
Lucia PALŠOVIČOVÁ
Foto: autorka

PSY NÁJDENÉ V RUŽINOVE HĽADAJÚ NOVÝ DOMOV
V útulku Slobody zvierat v Bratislave majú viacero psov, ktorí sa našli v Ružinove.
Ak máte záujem o nového člena rodiny, kontaktujte Slobodu zvierat na tel. čísle 02/16 187.

TONY - 3 roky, nájdený 25. 9. 2008, kríženec jack
russel teriéra. Do útulku prišiel zrazený autom. Je
veľmi milý a vďačný. Vhodný do bytu ako spoločník.

KAMOŠ - 3 roky, nájdený 16. 9. 2008, kaukazský
ovčiak. Veľký dobrák, vhodný do RD ako spoločník, vhodný aj k deťom.

MOŠI - 1,5 roka, nájdený 19. 9. 2008, kríženec teriéra. Milý, vhodný do bytu aj RD ako spoločník.

MURUK - 5 mesiacov, nájdený 19.9.2008, kríženec. Milý, vhodný do bytu ako spoločník.

JONATÁN - 7 mesiacov, nájdený 24.7.2008, kríženec pitbulla. Milý, vhodný do RD ako spoločník.

YNÝ - 10 rokov, nájdený 9.8.2008, nemecký ovčiak. Vhodný do RD, potrebuje miesto na dožitie.

DÁRIO - 2 roky, nájdený 18.7.2008, kríženec. Milý,
vhodný do bytu aj RD ako spoločník.

ROTTEN - 3 roky, nájdený 7.7.2008, kíženec. Milý,
vhodný do bytu ako spoločník.

NASTY - 2 roky, nájdený 13.5.2008, vhodný do RD
ako spoločník. Nemá rád mužskú spoločnosť.

Sučka slovenského čuvača má pred sebou ťažký osud. Náhle prišla o svojho
majiteľa a ak sa nenájde dobrý človek, ktorý ju prichýli a dá jej lásku, čaká ju isté
uspatie u veterinára. POMÔŽTE BOBINKE A DAJTE JEJ ŠANCU NA ŽIVOT!

Bobinka - sučka slovenského čuvača (bez papierov)
vek :
popis:
kontakt:

6-ročná
veľmi milá a priateľská, miluje deti,
vhodná do rodinného domu, ako dobrý strážca.
Len do dobrých rúk!
0903 417 783

