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Nastúpila nová prednostka úradu
RUŽINOV – V polovici februára sa udiala zmena na poste pred-

nostu Miestneho úradu (MÚ) Bratislava-Ružinov. Po dohode z úradu 
odišla bývalá prednostka I. Ožvoldová. Na jej miesto nastúpila Ing. 
Alena Kaňková, ktorá dovtedy pôsobila ako vedúca referátu rozpoč-
tu a metodiky v rámci ekonomického odboru MÚ. Na ružinovskom 
úrade pôsobí od roku 2003. Na marcovom miestnom zastupiteľstve 
predkladala rozpočet na tento rok, ktorý poslanci schválili.

(red)

RUŽINOV – Operná speváč-
ka Helena Zahradníková, rode-
ná Gmucová, zomrela v stredu 
18. marca v Bratislave. Helena 
Zahradníková-Gmucová sa na-
rodila 23. marca 1922 v Levoči. 
Od trinástich rokov bola sirotou. 
Pôvodne sa mala stať lekárkou, 
ale spev a divadlo bolo pre ňu 
silnejším putom. Ako sólistku 
opery ju do Národného divadla  
v Košiciach, neskôr preme-
novaného na Štátne divadlo  
v Košiciach, angažoval nestor 
slovenského divadelníctva, 
vtedajší šéf košického divadla 
Janko Borodáč. S divadelný-
mi doskami sa po tridsiatich  
troch rokoch rozlúčila v Mas-

cagniniho opere Sedliacka 
česť ako Santuzza. Po odchode  
z košického divadla žila v bra-
tislavskom Ružinove. Česť jej 
pamiatke. 

Redakcia Ružinovské ECHO

NIVY – Koncom marca sa 
začala druhá etapa rekonštruk-
cie frekventovanej ulice Záhrad-
nícka, ktorá sa stala výraznou 
dopravnom tepnou spájajú-
cou Ružinov s centrom mesta.  
V minulom roku sa rozšírili jazd-
né pruhy na štyri – po dvoch  
v oboch smeroch – ktoré 
umiestnili okolo električkovej 
trate. Táto prestavba pomohla 
spriechodneniu Záhradníckej 
ulice, na ktorej vznikali zápchy. 

Začali sa práce spojené s obno-
vou pôvodného dvojpruhu. Na 
trávniku v úseku Záhradnícka - 
Jégeho a v parčíku pri trhovisku 
Miletičova sa robí rekonštrukcia 
vodovodných sietí. Rovnako sa 
vybuduje prejazd cez električko-
vú trať za  Slovanetom v smere 
do Ružinova a deliaci ostrovček 
v križovatke Záhradnícka – Mra-
ziarenská. Doprava bude sčasti 
obmedzená. 

(ik)

RUŽINOV – V rámci 69 volebných okrskov odvolilo  
21. marca v 1. kole prezidentských volieb v bratislavskom Ru-
žinove 32 409 voličov, z toho uznaných hlasov bolo 32 160. Je 
to 50,75-percentná účasť vo voľbách – pomerne vysoká na ce-
loslovenský priemer. Oprávnených voličov eviduje ružinovský 
úrad 63 888. V 1. kole presvedčila Ružinovčanov kandidátka 
SDKÚ-DS I. Radičová. Z celkového počtu odovzdaných hlasov 
získala 17 283, čo je 53,74 percenta. Na druhom mieste sa 
umiestnil súčasný prezident Slovenskej republiky I. Gašparo-
vič s 10 297 hlasov, čo je 32,01 percenta. Za ním nasledovali  
F. Mikloško (KDH) s 2 243 hlasmi, Z. Martináková (Slobodné fórum)  
s 1 332 hlasmi, M. Melník (ĽS-HZDS) s 586 hlasmi, D. Bollová (ne-
závislá) s 264 hlasmi a M. Sidor (KSS) s 155 hlasmi. 

V celoslovenskom priemere však vyhral prezident I. Gašparovič 
s 876 061 hlasmi pred I. Radičovou, ktorá získala 713 735 hla-
sov voličov. Do druhého kola postúpili I. Radičová a I. Gašparovič.  
O definitívnom víťazovi voliči rozhodnú 4. apríla 2009 v rovnakých 
volebných okrskoch ako v 1. kole. 

(re)

Zomrela speváčka Helena Gmucová-Zahradníková

Rekonštrukcia Záhradníckej pokračuje

V Ružinove Radičová, na Slovensku Gašparovič
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S t a v e b n ý 
boom v Ru-
žinove je už 
dlhé roky 
m i e s t n o u 
témou číslo 
jeden. Ruži-
novská sa-
mospráva sa často dostávala 
pod tlak obyvateľov a občian-
skych iniciatív protestujúcich 
proti neúmernému zahusťova-
niu zástavby na území mestskej 
časti a požadujúcich zastave-
nie ďalšej výstavby. To okrem 
iného prispelo k pozastaveniu 
niektorých zamýšľaných sta-
vieb a k vypracovávaniu urba-
nistických štúdií a územných 
plánov zón, ktorých účelom je 
regulovať budúcu výstavbu. 

Ekonomická kríza môže spô-
sobiť, že atmosféra vo vzťahu 
k novým stavbám sa radikálne 
zmení – mnohí developeri totiž 
môžu svoje investičné zámery 
prehodnotiť, prípadne ich odlo-
žiť na neurčito. Navonok sa za-
tiaľ kríza neprejavuje – aspoň 
nie na ružinovskom stavebnom 
úrade, ktorého pracovníci majú 
stále plné ruky práce. Podaní  
v konaniach podľa stavebného 
zákona neubudlo, v mnohých 
prípadoch však ide o žiadosti 
o stavebné povolenia na stav-
by, ktoré už majú právoplatné 
územné rozhodnutie. Je mož-
né, že stavebníci chcú zabez-
pečiť ukončenie povoľovacieho 
procesu aj napriek tomu, že so 
stavbami hneď nezačnú. Ne-
možno vylúčiť ani to, že mnohé 
stavby budú zastavené.

Kríza sa nedotkne už zača-
tých veľkých projektov najsil-
nejších developerov. Napríklad 
výstavba novej mestskej štvrte 
Eurovea na dunajskom nábre-
ží pokračuje podľa plánu a je 
predpoklad, že táto veľkolepá 
stavba bude dokočená podľa 
plánu v roku 2010. Svoje plá-
ny zatiaľ neprehodnocuje ani 
spoločnosť Immocap, ktorá 
pripravuje na mieste bývalých 
Kúpeľov Centrál výstavbu rov-
nomenného polyfunkčného 
komplexu.. Podľa predstavite-
ľov spoločnosti HB Reavis Gro-
up, ktorá v Ružinove okrem iné-
ho postavila Apollo Business 
Center I a II, sa kríza prejavuje 
najmä vo zvýšenej neochote 
bánk financovať akýkoľvek 
nový developerský počin.

Dnes nikto nevie s istotou 
povedať, ako dlho kríza potrvá 
a do akej miery zasiahne ďal-
šie stavebné projekty. Isté je 
len jedno: nálada sa zmenila. 
Aj v Ružinove.

Juraj HANDZO
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Stavebná uzávera na Trnávke
TRNÁVKA – Starosta Ružinova Slavomír Drozd podpísal územné rozhodnutie o stavebnej uzávere, 
ktoré sa vzťahuje pre vymedzené územie v pripravovanom Územnom pláne zóny Trnávka – Stred. 
Ide o časť lokality medzi ulicami: Bulharská, Galvaniho, Na križovatkách, Trnavská, Na lánoch, 
Cablková a Ribayová.

Poslanci schválili rozpočet Ružinova
RUŽINOV – Poslanci ružinovského miestneho zastupiteľstva na marcovom zasadnutí schválili 
návrh rozpočtu mestskej časti na roky 2009 – 2011. V súlade s platnými zákonmi mestská časť 
prvý raz zostavila rozpočet v novej štruktúre, v programovom členení výdavkov, pričom schválený 
dokument zohľadňuje aj súčasnú finančnú krízu.

Kontrolóra 
zvolili,  
vicestarostu 
nie

RUŽINOV – Poslanci zvolili 
kontrolóra Ing. Rastislava 
Harmana. Nepodporili ná-
vrh, aby sa druhým zástup-
com starostu stal poslanec 
za Stranu zelených Dušan 
Hruška.
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Stavebná uzávera sa urču-
je na nevyhnutne potrebný čas 
– do doby schválenia rozpraco-
vaného územného plánu zóny, 
najviac však na 5 rokov. V da-
nom území sa dočasne zakazuje 
a obmedzuje stavebná činnosť, 
najmä ak by mohla sťažiť alebo 
znemožniť budúce využívanie 
územia jeho reguláciou. Udržia-

vacie práce sú povolené. Nevzťa-
huje sa tiež na stavby, pre ktoré 
už bolo vydané územné a sta-
vebné povolenie. V rámci územ-
ného konania podali námietku 
len Železnice SR (ŽSR) preto, 
že sa nerešpektovala Dopravno-
urbanistická štúdia prepojenia 
železničných koridorov č. IV a V 
projektov TEN-T 17 a pripojenie 

letiska na železničnú sieť. Ten-
to krok by podľa ŽSR znemožnil 
čerpanie prostriedkov EÚ. Preto-
že ide o verejnoprospešnú čin-
nosť, námietke ružinovský úrad 
vyhovel. V obrazovej prílohe uve-
rejňujeme vymedzenie územia 
na stavebnú uzáveru. 

(ik)

Ako pripomenul starosta 
Ružinova Slavomír Drozd, brati-
slavské mestské zastupiteľstvo 
v súvislosti s dopadmi finančnej 
krízy schválilo zníženie bežných 
výdavkov rozpočtu hlavného 
mesta Bratislavy o 3,5 percenta. 
„To sa zakomponovalo aj do roz-
počtu mestskej časti Bratislava-
Ružinov,” konštatoval. Ako do-
dal, aj v prípade Ružinova sa toto 
šetrenie týka bežných výdavkov. 
„Budeme sa vyhýbať tomu, aby 
sme používali kapitálové výdavky 
na bežný chod mestskej časti,” 
uviedol S. Drozd. Podľa jeho slov 
nie je vylúčené, že k rozpočtu sa 
bude potrebné ešte vrátiť, a to aj 
viackrát. Zdôraznil, že úspory sa 
nedotknú sociálnych programov 
mestskej časti. Posledné detaily 
rozpočtu sa dohadovali ešte ve-
čer deň pred jeho schvaľovaním 
v miestnom zastupiteľstve.

Rozpočet bol prijatý ako vy-
rovnaný s príjmami 25 207 894 
€. Mestská časť bola povinná  
v zmysle platných zákonov po 
prvý raz zostaviť rozpočet v no-

vej štruktúre, v programovom 
členení výdavkov. Ďalšou zme-
nou je jeho zostavenie v mene 
euro, pretože od 1. januára 
2009 na Slovensku vstúpila do 
platnosti táto mena. Základným 
východiskom pri tvorbe rozpočtu 
bola kvantifikácia disponibilných 
finančných zdrojov aj v nadväz-
nosti na platný Štatút hlavného 
mesta SR Bratislava.

Podľa dôvodovej správy 
ovplyvňuje výšku príjmov mest-
skej časti na tento rok aj nove-
lizácia zákona o hlavnom mes-

te SR Bratislave, ktorý presne 
stanovuje prerozdelenie dane  
z príjmov fyzických osôb z 30 % 
na 32 %. Pre Ružinov bol urče-
ný percentuálny podiel vo výške  
21, 09 %. Novela zákona o Brati-
slave určuje aj nový zdroj príjmov 
mestských častí vo výške 10 % 
z predaja nehnuteľného majet-
ku hlavného mesta. Zvyšuje tiež 
výnos miestneho poplatku za ko-
munálny odpad a drobný staveb-
ný odpad na 10 % z celkovej vy-
bratej sumy pre mestské časti.

(juh)

O funkciu miestneho kon-
trolóra sa uchádzali traja kan-
didáti. Okrem Ing. R. Harmana 
nimi boli Ing. Pavol Kuliaček  
a Ing. Silvester Žák. V prvom kole 
volieb ani jeden z uchádzačov 
nezískal potrebný počet hlasov. 
Miestne zastupiteľstvo nebolo 
uznášaniaschopné a starosta  
S. Drozd ho prerušil do 24.mar-
ca. V druhom kole už presved-
čivo zvíťazil Ing.R. Harman.

Odlišný priebeh mala opa-
kovaná voľba druhého vicesta-
rostu. Jediným kandidátom na 
túto funkciu bol poslanec Dušan 
Hruška, ktorý mal mať na sta-
rosti životné prostredie, čistotu  
a verejnú zeleň v mestskej časti 
a agendu získavania prostried-
kov z európskych fondov. Ako 
odznelo na zasadnutí miest-
neho zastupiteľstva, v zmysle 
zákona o obecnom zriadení  
a novely zákona o Bratislave je 
možné, aby veľké mestské čas-
ti s viac ako 50-tisíc obyvateľmi 
mali dvoch zástupcov starostu. 
Niektorí poslanci v rozprave po-
ukázali na to, že nie je vhodné 
podporiť zriadenie novej funk-
cie v čase ekonomickej krízy. 
D. Hruška ani v jednom kole 
volieb nezískal potrebný počet 
hlasov. V druhom kole ho pod-
porilo 13 poslancov, 15 odo-
vzdali neplatný hlas.

Poslanci na záver schválili 
zmenu rokovacieho poriadku 
ohľadne minimálneho poč-
tu poslancov v poslaneckom 
klube tak, aby na vytvorenie 
poslaneckého klubu nebo-
lo potrebných päť, ale traja 
poslanci. Tým bude možné, 
aby 4-členný poslanecký tím  
SMER-SD-ĽS-HZDS si vytvoril 
klub a zúčastňoval sa roko-
vania politického grémia. Na  
podnet obyvateľa Ružinova, 
ktorý je rodičom postihnutého  
dieťaťa, sa zaoberali aj mož-
nosťou vytvorenia predškol- 
ského zariadenia pre takto 
postihnuté deti na území mest-
skej časti. 

(juh)
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Poslanci bratislavského mestského  
zastupiteľstva na svojom marcovom za-
sadnutí schválili zníženie bežných výdav-
kov rozpočru hlavného mesta Bratislava  
o 3,5 %, čo predstavuje sumu 7 miliónov 
300-tisíc eur. Táto zmena súvisí s legisla-
tívnou úpravou zákona o daniach z príjmov, 
ktorá nadobudla účinnosť 1. marca tohto 
roka. V jej dôsledku sa v roku 2009 zníži 
podiel na daniach z príjmov fyzických osôb 
určený obciam a mestám. Príjmy mest-
ského rozpočtu sa znížia o rovnakú sumu,  
o ktorú boli znížené bežné výdavky. Mesto 
Bratislava bude v záujme zabezpečenia 
finančnej stability stimulovať šetrenie  
a efektívnejšie vynakladanie finančných 
prostriedkov, prehodnotí jednotlivé položky 
rozpočtu a zdroje úspor v jednotlivých mest-
ských organizáciách a oddeleniach magis-
trátu. Ako deklarovalo vedenie mesta, toto 
zníženie výdavkov nebude mať dosah na 
plynulé zabezpečovanie samosprávnych  
a verejnoprospešných úloh a na poskytova-

né služby obyvateľom Bratislavy. Poslanci 
bratislavského mestského zastupiteľstva  
v rámci úsporných opatrení zároveň schvá-
lili aj zníženie svojich odmien o 10 %.

Hlavné mesto Bratislava si uvedomuje 
vážnosť situácie a potrebu riešenia dosa-
hov hospodárskej krízy. Hľadanie možností 
zmiernenia krízy bolo aj tému okrúhleho 
stola, ktorý prednedávnom zvolal bratislav-
ský primátor Andrej Ďurkovský a zúčastnili 
sa na ňom poprední zástupcovia samo-
správy, podnikateľského sektora i  odbor-
nej sféry. Ako uviedol A. Ďurkovský, hlavné 
mesto vidí cestu predovšetkým v podpore 
tých subjektov, ktoré by mohli zintenzívniť 
vlastnú produkciu napriek súčasnej ekono-
mickej situácii. Bratislava ako ekonomické 
centrum s najvyšším stupňom rozvoja by 
chcela prispieť k hľadaniu pozitívnych vý-
chodísk zo súčasnej situácie aj s pomocou 
vedeckých a vzdelávacích inštitúcií a ďal-
ších subjektov.

(juh)

Takmer všade vo svete pôsobia dob-
rovoľní psovodi – záchranári. Už v roku 
1994 založili organizáciu aj v Bratislave, 
ktorá sa integrovala do modulu záchra-
nárov. Spolupracuje s ministerstvom 
vnútra i Slovenským červeným krížom  
a momentálne sa hľadá forma spoluprá-
ce s IRS.  Vzhľadom na narastajúci počet 
prírodných katastrof vo svete prešla prá-
ca záchranárskych psov a ich psovodov 
za niekoľko rokov obrovským vývojom. 

V súčasnosti je potrebné tieto aktivi-
ty priblížiť širokej verejnosti  – najlepšie 
práve prostredníctvom Medzinárodného 
dňa záchranárskeho psa. Živelné pohro-
my sú aj na Slovensku. Zatiaľ vo forme 
záplav a zosuvov pôdy. Zaznamenáva sa 
čoraz viac zatúlaných detí a dospelých. 
Hlavne v zimných mesiacoch je hľadanie 
človeka otázkou života a smrti. Je to zvý-
šením turistiky. Dôkazom toho je čoraz 
väčší počet výjazdov kynológov aj v na-
šom meste. No a napokon nám stále hro-
zí dnes vo svete rozbehnutý terorizmus. 
Tu môžeme s pýchou povedať, že sme 
boli prví Európania, ktorí ponúkli pomoc 
USA v roku 2001.

Záchranárska kynológia sa neteší pri-
meranej pozornosti verejnosti. Preto sa 
jej predstavitelia rozhodli zapojiť do ce-
losvetovej aktivity a predviesť schopnosti 
s ďalšími záchranárskymi organizáciami 
pôsobiacimi na Slovensku. Pri záchrane 

života sa jednotlivé rezorty navzájom 
potrebujú. Samozrejmosťou je aj pes  
záchranár ktorý by mal byť neoddeli-
teľnou súčasťou takéhoto teamu. Nos 
psa pri označovaní zavalených osôb nik  
nenahradí.

Ján PÖTHE
kynológ

Hlavné mesto na krízu zareagovalo
BRATISLAVA – Súčasná finančná a hospodárska kríza má vplyv aj na všetky zložky 
bratislavskej samosprávy. Mesto Bratislava už v súvislosti s ňou prijalo prvé opatre-
nia – konkrétne ide o krátenie výdavkovej časti rozpočtu mesta a zníženie odmien 
poslancov mestského zastupiteľstva.

Medzinárodný deň záchranarského psa
ŠTRKOVEC – Deň 26. apríl je Medzinárodným dňom záchranárskeho psa. Tento rok 
sa budú prvýkrát organizovať sprievodné akcie na celosvetovej úrovni. Nevyhnú sa 
ani ružinovskému Štrkovcu. Prezentácia záchranárskych prác a techniky sa bude 
konať 26. apríla v čase od 10.00 do 17.00 hodiny v športovom areáli Štrkoveckého 
jazera.
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Slavomír Drozd, 
starosta (Smer-SD)
Schválenie rozpočtu 
mestskej časti je vý-
sledkom rokovaní medzi 
všetkými zúčastnenými 
stranami, ktoré sa viedli 
ešte neskoro večer deň 

pred prerokovávaním návrhu rozpočtu na 
miestnom zastupiteľstve a na ktorých sa 
dohadovali posledné podrobnosti. Ako som 
povedal aj počas zasadnutia miestneho 
zastupiteľstva, k rozpočtu sa vrátime, kedy-
koľvek to bude potrebné. 

Martin Barkol 
(SDKÚ-DS)
Ako obyvateľa Ružinova 
ma teší, že rozpočet bol 
schválený a to  v pomerne  
krátkom čase oproti minu-
lému roku. Zároveň však 
musím dodať, že názor 

klubu SDKÚ-DS na tento rozpočet je zdržanlivý. 
Nesúhlasíme s tým, aby boli v rozpočte vyčle-
nené prostriedky na výstavbu plavárne, ktorú 
presadzuje pán starosta, keďže tento projekt 
ešte nie je jasne definovaný a pozemky, kde 
má stáť, nie sú majetkom mestskej časti.

Danka Hevierová 
(SDKÚ-DS) 
Veľmi oceňujem, ako sa 
pracovníci úradu “po-
pasovali” s prechodom 
na povinné programové 
rozpočtovanie v súlade 
s princípmi medziná-

rodných účtovných štandardov pre verejnú 
správu a s prechodom na euro. Čo sa týka 
rozdelenia finančných prostriedkov v roz-
počte, mám výhrady v tom smere, že tie isté 
organizácie a spolky už roky počítajú s tým, 
že si “odtrhnú z koláča” z rozpočtu obce  
a nehľadajú aj iné zdroje príjmov.

Lucia Virsíková 
(KDH)
Pozitívne hodnotím fakt, 
že konečne došlo ku 
kľúčovým rokovaniam  
o rozpočte medzi všetký-
mi zúčastnenými v sú-
vislosti s jeho prípravou, 

pretože prípadné opätovné stiahnutie z ro-
kovania zastupiteľstva by bolo veľmi zlým 
signálom a podľa mňa by vôbec nezodpo-
vedalo vôli poslancov tento kľúčový doku-
ment a nástroj fungovania mestskej časti 
čím skôr prijať. 

(juh)

A N K E T A
Ružinovské miestne zastupiteľstvo 
v utorok 10. marca na druhý pokus 
schválilo návrh rozpočtu mestskej 
časti Bratislava-Ružinov na roky 
2009 – 2011. V tejto súvislosti sme 
oslovili so žiadosťou o vyjadrenie 
starostu Ružinova Slavomíra Drozda 
a troch ružinovských poslancov.
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NOVÝ PROBLÉM STARÝCH GARÁŽÍ II.

EURO UŽ AJ NA RECEPTOCH NA LIEKY

Mestská časť Bratislava-Ružinov sa v minulom roku na konci leta podujala pomôcť vlastníkom garáží na Budovateľ-
skej ulici v súvislosti s rekonštrukciou ich garáží, ktoré poškodil investor HB reavis pri výstavbe objektu CBC centra. 
Rekonštrukcia sa zrealizovala a majitelia garáží boli spokojní. Investor svoj sľub dodržal. „Sme radi, že aj my sme 
pomohli a garáže sú opravené,“ komentoval ukončenie rekonštrukcie starosta Ružinova S. Drozd.

Ministerstvo zdravotníctva SR (MZ SR) upravilo podmienky používania „starých“ tlačív na predpisovanie liekov  
a zdravotníckych pomôcok do 31. 12. 2009. Vydalo vyhlášku 572, ktorou s účinnosťou od 1. januára 2009 mení  
a dopĺňa vyhlášku 542 o podrobnostiach vyhotovenia tlačív určených na predpisovanie liekov a zdravotníckych  
pomôcok, o grafických prvkoch a údajoch týchto tlačív a o ich predajných miestach.

Ako sa táto téma stala verej-
nou, zrazu sa vlastníkom garáží 
po 40 rokoch ozvali Železnice 
Slovenskej republiky (ŽSR), stre-
disko hospodárenia s majetkom. 
Informovali, že sú majiteľom 
pozemkov, na ktorých stoja ich 
garáže. Na základe návrhu ich 
zmluvy ponúkli ročné nájom-
né vlastníkom vo výške 225,76 
eura bez DPH – spolu teda  
8 093 korún. Ide o sadzbu 13,28 
eura + DPH (spolu 15,80 eura) 
za štvorcový meter. Občania 
ostali šokovaní. 

Stavali sami
„V tejto časti bývame vyše 

50 rokov – sme prví obyvate-
lia vtedy postavených domov, 
sťahovali sme sa sem v rokoch 
1957 a 1958. Po čase sme si 
kúpili aj autá, parkovali a ga-
rážovali sme na ulici a priľah-
lých priestoroch. Neskôr, v roku 
1965, keď už stavbársky ruch 
v tejto časti mesta utíchol a my 
sme videli, že koľajisko, kade 
sa privážal stavebný materiál, 
ostalo bez využitia. Zorganizo-
vali sme iniciatívu na vybudo-
vanie garáží. Naprojektovali 
sme si garáže a žiadali sme  
o stavebné povolenie. Stavba 
bola odporúčaná aj MsNV Bra-
tislava Nivy. Dlho sme čakali. 
Povolenie od Správy východnej 

dráhy sme dostali v roku 1967 
na stavbu 33 garáží. Splnili 
sme aj podmienku 10 garáží 
pre pracovníkov železnice, hoci 
nebývali v našom okolí. Stavbu 
sme realizovali svojpomocne.  
V roku 1968 naše garáže už boli 
prevádzkyschopné. Dostali sme 
užívacie povolenie a predpísa-
nú platbu 2,00 Kčs/m2 za poze-
mok, ktorý sme dostali do osob-
ného užívania. Samozrejme, že 
sme od tohto povolenia platili 
aj MsNV Bratislava Nivy aj daň 
za stavbu. Za pozemok a stav-
bu nám MsNV Bratislava Nivy 

posielal mesačne zloženky na 
platbu. Takto to bolo až takmer 
do konca roka 1989,“ vysvetľuje 
zástupca  garážnikov Eduard Ja-
vorský. Následne už za pozemok 
nájomné neplatili. Domnievali 
sa, že sa stali vlastníkmi pozem-
ku, lebo sa oň dlhé roky starali.  
O to bolo pre nich väčším pre-
kvapením, keď ich ŽSR v de-
cembri minulého roku kontak-
tovali. 

Rýchly spád
Udalosti nabrali rýchly spád  

a garážnici majú dnes na stole 

návrh nájomnej zmluvy.  „Zmlu-
va je pre nás likvidačná. Keď 
sme stavali garáže, mali sme 
40 rokov. Dnes máme 80. Sme 
dôchodcovia s malou penziou, 
ale garáže potrebujeme,“ dodá-
va smutne E. Javorský. Len pre 
ilustráciu uvádzame, že aj MČ 
Bratislava-Ružinov prenajíma 
pozemky pod garážami, pričom 
cenu stanovila za 17 štvorcových 
metrov ročne na 1 700 korún 
(56,43 eura) – čo predstavuje 
3,32 eura za štvorcový meter. 

Ivan KRIŽAN
Foto: Ružinovské ECHO

Touto vyhláškou sa umožňu-
je lekárom, predpisujúcim lieky 
na recept alebo zdravotnícke 
pomôcky na poukaz, používať 
od 1. januára 2009 až do 31. 
decembra 2009 aj „staré“ tlači-
vá, na ktorých je v predtlači uve-
dená mena ešte v slovenských 
korunách (Sk) a v halieroch 
(h). Rozhodnutie je to múdre aj 
praktické, pretože lekári majú 
zakúpené značné zásoby týchto 
„starých“ tlačív a daná vyhláška 
im umožňuje tieto svoje záso-
by minúť, kým začnú používať 

„nové“ tlačivá s predtlačou 
meny uvedenej už v eurách  
a v centoch. Podmienkou, ktorú 
však lekár musí splniť, ak chce 
„staré“ tlačiva používať, je, že 
podľa ods. 2 §3a tejto vyhlášky 
lekár prepíše skratky slovenskej 
meny „Sk“ a „h“ na slová „euro“ 
a „cent“. 

Tlačivá lekárskych predpi-
sov na lieky a tlačivá lekárskych 
poukazov na zdravotnícke 
pomôcky sú účtovné doklady  
a predstavujú prílohy k faktúram 
lekární a výdajní zdravotníckych 

pomôcok, ktoré dodávajú do 
príslušných zdravotných pois-
ťovní na úhradu liekov a zdra-
votníckych pomôcok vydaných 
poistencom týchto poisťovní. 
Vyhláška určuje v citovanom pa-
ragrafe jednoznačne, že úpravu 
na tlačive musí urobiť lekár, ak 
chce ešte do konca roka 2009 
spotrebovať svoju zásobu „sta-
rých“ tlačív.

Na prvý pohľad sa zdá, že 
daný problém je malicherný  
a pacienta sa vôbec nemusí 
týkať. Ak však pacient nechce 

mať problémy pri výdaji lieku  
v lekárni alebo zdravotníckej po-
môcky vo výdajni zdravotníckych 
pomôcok je vhodné, aby si sám 
skontroloval ešte v ambulancii 
predpisujúceho lekára na lekár-
skom predpise alebo poukaze 
na zdravotnícku pomôcku to,  
či predpisujúci lekár použil tla-
čivo s takou menou, ktorá je  
od 1. januára 2009 platná v Slo-
venskej republike.

MUDr. Igor PAPP, CSc.
autor pracuje  

v zdravotnej poisťovni

Pozemky pod garážami patria železniciam.

Investor opravil garáže, majiteľ pozemku požaduje zvýšené nájomné

Praktické a múdre rozhodnutie ministerstva, ktoré uľahčí prácu lekárov



7ŠKOLY TREBA ČO NAJSKÔR REKONŠTRUOVAŤ
Ružinovské školy a športové areály pustnú. Niektoré sú naozaj v zlom technickom stave a doslova volajú po rekon-
štrukcii. Staré okná, opadané omietky či narušené strechy. Takto možno charakterizovať väčšinu našich školských 
zariadení. Realitou však je, že zohnať financie  na rekonštrukciu všetkých  týchto objektov a areálov je nemožné.

V už schválenom rozpočte na 
rok 2009 sa počíta s rekonštruk-
ciou dvoch objektov – základnej 
školy Nevädzová a materskej 
školy Piesočná, ktorej budova 
je doslova v dezolátnom stave. 
„Máme naplánovanú rekon-
štrukciu budovy našej škôlky, čo 
sa týka fasády, okien a aj kotol-
ne. Tak dúfam, že sa tento rok 
rekonštrukcia uskutoční, preto-
že rodičia sa už dva roky pýtajú, 
či sa s objektom bude niečo ro-
biť. Naozaj, už na prvý pohľad na 
školu je zrejmé, že opravu potre-
buje,“ povedala pre Ružinovské 
ECHO Jarmila Hergottová, ria-
diteľka materskej školy. Okrem 
týchto dvoch budov sa však už 
miesto pre mnohé iné opravy  
v rozpočte školám neušlo. 

Problémov je veľa 
Začiatkom marca sa staros-

ta Slavomír Drozd stretol s ria-
diteľmi všetkých ružinovských 
materských a základných škôl. 
Téma stretnutia bola jasná: ako 
týmto školám pomôcť. „Rozprá-
vali sme sa o celkovej situácii 
ohľadom škôl a ohľadne ich 
revitalizácie. Ako sme už spomí-
nali na zastupiteľstve, chceme 
ísť do rekonštrukcií týchto škôl  
a športových areálov. Niektoré to 
totiž bezodkladne potrebujú,“ vy-
svetlil dôvod stretnutia Slavomír 
Drozd. Na stretnutí sa riaditelia 
jednotlivých škôl posťažovali, 
aké problémy trápia ich zaria-
denia. „Máme veľký problém 
ohľadne strechy, máme doslova 
havarijnú situáciu. Padajú nám 
škridle zo striech a dokonca to 
ohrozuje deti. Bola by som veľmi 
rada, keďže je to stará 50-ročná 

budova, aby sa na nej vykonali 
potrebné opravy. Dostali sme 
od starostu prísľub, že sa na to 
pozrie a budeme sa spoločný-
mi silami snažiť, aby sa strecha 
opravila čo najskôr,“ opísala 
problém materskej školy Prešov-
ská jej riaditeľka Mária Kubová. 
Toto však nebol jediný problém, 
ktorý na stretnutí odznel. Podob-
né problémy totiž trápia aj ostat-
ných. 

Okrem problémov ohľadne 
zlého stavu objektov škôl, má 
špecifický problém Základná 
škola Kulíšková. Trápi ich objekt 
budovy bývalej základnej ume-
leckej školy, ktorá susedí priamo 
s ich budovou a nachádza sa  
v areáli základnej školy. Už pár 
mesiacov je prázdna a opustená 
a to je dôvodom toho, že sa tu 
vo večerných hodinách zgrupujú 
podivní ľudia. „Táto budova tým, 
že je prázdna, doslova láka bez-
domovcov. V noci sa v jej taktiež 
stretávajú narkomani. Je to veľ-
ká škoda, že budova takto chát-
ra. Aj keď z vonku vyzerá budova 
dosť zle, vo vnútri sú priestory 
vhodné na užívanie. My si vie-
me predstaviť, že by práve tieto 
priestory rozšírili kapacitne našu 
školu,“ povedala Antónia Sneho-
tová, riaditeľka základnej školy. 
„Kedysi táto budova patrila na-
šej základnej škole. Želala by 
som si, aby sa dostala späť do 
správy mestskej časti Ružinov.“ 
Vyriešenie tohto problému zrej-
me však nebude také jednodu-
ché. Magistrát má totiž s touto 
budovou svoje úmysly. Plánuje 
sem umiestniť buď centrum voľ-
ného času, alebo inú základnú 
umeleckú školu. Zveriť budovu 

do správy mestskej časti Ruži-
nov tak zatiaľ neplánuje. Otázne 
však je, prečo musí byť budova už 
pár mesiacov prázdna namiesto 
toho, aby mohla robiť službu ru-
žinovskej základnej škole...

Úver pre Ružinov?
Okrem spomínaných dvoch 

škôl, na ktoré je tento rok na-
plánovaná rekonštrukcia, by 
chcela mestská časť zrekonštru-
ovať všetky školské objekty v čo 
najkratšom časovom horizonte 
dvoch rokov. Problém je v tom, 
odkiaľ vziať na tieto všetky opra-
vy peniaze. Starosta chce ne-
dostatok financií riešiť úverom.  
S touto myšlienkou prestúpil 
pred poslancov ešte na febru-
árovom miestnom zastupiteľ-
stve. „My keď chceme pomôcť 
všetkým školám, ktoré to potre-
bujú, musíme získať väčší obnos 
peňazí a nemôžme čakať, že ne-
jaké peniaze prídu či za hokejo-
vú halu alebo nejaké mimoriad-
ne peniaze. Keď prídu a budeme 
ich mať, tak sa zariadime, ale te-
raz musíme v reálnom čase vyví-
jať určitú činnosť, aby nám, ako 
sa obrazne povie, neušiel vlak. 
Školy treba totiž rekonštruovať 
čo najskôr,“ povedal ružinovský 
starosta Slavomír Drozd. Tento 
plánovaný úver by bol pre Ruži-
nov prvým, mestská časť si totiž 
doposiaľ nikdy žiadny úver na 
nič nezobrala. „Aj keď doteraz 
nemáme žiadny finančný úver, 
ale máme úver v dlhoch na tých-
to školách.“ 

Rozhodnú poslanci
Pre starostu je teda úver 

reálnym riešením na pomoc 

všetkým ružinovským školám, 
ktoré to bezodkladne potrebujú. 
Rozhodnutie o tom, či si úver 
mestská časť zoberie alebo 
nezoberie, však nie je iba na 
starostovi. Súhlasiť s ním totiž 
musia viacerí, teda konkrétne 
ružinovskí poslanci miestneho 
zastupiteľstva. Starosta však 
plánuje byť v tejto oblasti stále 
aktívny a s myšlienkou úveru 
pokračovať. „Mám v pláne ro-
kovania s jednotlivými bankami,  
treba totiž urobiť prehľad úve-
rov, ktoré by nám jednotlivé 
banky boli ochotné poskytnúť.  
Potom prídem na nasledujúce 
miestne zastupiteľstvo s kon-
krétnymi ponukami od týchto 
bánk, a predložím ich poslan-
com.“ Niektorí poslanci sú 
myšlienke úveru naklonení, iní 
by boli radšej, keby sa Ružinov 
zadlžovať nemusel. „Hospo-
dárska kríza sa dotýka aj sa-
mosprávy. K investíciám by sa 
malo pristupovať hospodárnej-
šie,“ uviedla pre denník SME 
poslankyňa SDKÚ-DS V. Jančo-
šeková. Všetci sa však zhodujú 
v jednom: oprava škôl a športo-
vých zariadení je nevyhnutná.  
A na to treba určite väčší balík 
peňazí, ktorý Ružinov momentál-
ne nemá. Slavomír Drozd však 
ubezpečuje, že do žiadneho ne-
uváženého kroku sa Ružinov ne-
pohrnie: „Samozrejme si nezo-
berieme nejaký riskantný úver, 
ktorý by sme nezvládali splácať. 
Všetko si najprv viackrát zváži-
me.“ Konečné slovo však budú 
mať ružinovskí poslanci, ktorí 
musia úver schváliť. 

Katarína KOSTKOVÁ
Foto: autor

Starosta S. Drozd navrhol vziať si úver.

Vedenie mestskej časti s učiteľmi.

Starosta Slavomír Drozd sa stretol s riaditeľmi ružinovských základných a materských škôl
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PARK ANDREJA HLINKU ČAKÁ KOMPLETNÁ REVITALIZÁCIA
Mestská časť Bratislava-Ružinov sa rozhodla v najbližších rokoch investovať nemalé finančné prostriedky do revita-
lizácie verejných parkov a verejných zelených plôch. Už tento rok sa zrealizuje kompletná revitalizácia a rekonštruk-
cia parku Andreja Hlinku, ktorého zeleň i oddychové plochy dlhé roky pustnú.

V rozpočte na rok 2009 po-
slanci schválili sumu 381 730 
eur (11,5 milióna Sk) do tejto 
revitalizácie. Na miestny úrad 
už prišiel návrh, ako by park 
mohol vyzerať po prestavbe. V 
rámci rekonštrukcie by sa opra-
vili všetky zničené chodníky a 
nahradili veľkoplošnou dlaž-
bou, ktorá odoláva nástrahám 
počasia. Vymenili by sa lavičky 
v celom parku. Rekonštrukciou 
by prešli aj všetky betónové 
steny, fasády, obrubníky ako 
aj osvetlenie. V oddychových 
oválnych zónach na okrajoch 
parku pri Ružinovskej ulici by 

mohli byť umiestnené sochy – 
nie však pamätníky. Išlo by len 
o dekoráciu, ktorá by dopĺňala 
moderné poňatie vonkajšej 
architektúry celého parku A. 
Hlinku. „Aj na základe dohody 
s katolíckym kňazom Ružinova 
Slaninkom, ktorý je aktívnym 
športovcom,  chceme, aby celý 
park ohraničovala nanovo vy-
asfaltovaná dráha pre in-line   
korčuliarov na kolieskach,“  
priblížil svoj zámer starosta  
Ružinova S. Drozd. V spolupráci  
s magistrátom by mali byť opra-
vené a spustené aj obe fontány 
v parku. 

Parková zeleň – stromy  
a trávnaté plochy – by prešli   
kompletnou revitalizáciou. Po-
mník A. Hlinku, ktorý osadili 
pred dvoma rokmi, v parku osta-
ne. Ohľadne budúcnosti sochy  
K. Šmidkeho, ktorý pripomína 
verejnosti komunistickú mi-
nulosť a Slovenské národné 
povstanie, zatiaľ rozhodnuté nie 
je. Aby však park slúžil ľuďom 
na oddych, uvažuje sa o otvo-
rení nekomerčnej prevádzky  
čajovne, respektíve čitárne,  
kde by si návštevníci mohli po-
sedieť a oddýchnuť. Dôležitá 
bude však rekonštrukcia zni-

čených stavebných častí parku  
a revitalizácia zelene. V po-
slednom čase totiž park neplní  
svoj oddychový účel a Ružinov-
čania sa v ňom jednoducho  
nestretávajú. Dnes na to nema-
jú dôvod. 

Táto projektová vizualizá-
cia bude vystavená v Dome 
kultúry Ružinov pre širokú  
verejnosť. Ružinovčania budú 
mať možnosť v rámci verej-
nej diskusie pripomienkovať  
ju a podať návrhy na zlep- 
šenie.

(ik)

V poslednom čase park neplní svoj oddychový účel pre ľudí, nie je tam čo robiť
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ČO VYRASTIE NA BÝVALÝCH KÚPEĽOV CENTRÁL?
Ekonomická kríza ovplyvňuje aj zámery investorov a developerov, ktorí uskutočňujú alebo pripravujú stavebné projek-
ty na území Ružinova. Je možné, že viaceré avizované zámery sa budú prehodnocovať. Najväčší hráči na realitnom trhu 
však svoje plány zatiaľ nemenia. Týka sa to aj komplexu, ktorý má vyrásť na mieste bývalých Kúpeľov Centrál.

Navonok sa kríza zatiaľ 
prejavuje iba v náznakoch. 
„Stavebný úrad mestskej časti 
Bratislava-Ružinov zatiaľ nepoci-
ťuje z pohľadu množstva podaní  
v konaniach podľa stavebné-
ho zákona ekonomickú krízu,”  
povedala nám Dagmar Zárišo-
vá z ružinovského stavebné-
ho úradu. „Mnohé podania sa 
však týkajú žiadostí o stavebné 
povolenia na tie stavby, kde je 
už vydané právoplatné rozhod-
nutie o umiestnení stavby. Je 
možné, že stavebníci chcú za-
bezpečiť ukončenie povoľova-
cieho procesu i napriek tomu, 
že so stavbami ihneď nezačnú.  
Podľa stavebného zákona je 
stavebné povolenie platné dva  
roky. Stavebný úrad sa obáva 
a súčasne pripúšťa možnosť, 
ktorej, samozrejme, nevie za-
brániť, že mnohé stavby už  
v dnešnej dobe začaté a neukon-
čené na základe právoplatných 
stavebných povolení budú zo 
strany stavebníkov pozastavené 
pre ekonomickú krízu. Staveb-
ný úrad očakáva zníženie počtu 
podaní v súvislosti so staveb-
nou činnosťou v mestskej časti  
Ružinov.”

Eurovea pokračuje
Výstavbu projektov veľkých 

developerov kríza neskrížila. 
Platí to aj o jednom z najväčších 
developerských počinov na úze-
mí Bratislavy – novej mestskej 
štvrte Eurovea, ktorú na nábreží 
Dunaja stavia írska developer-
ská spoločnosť Ballymore Gro-
up a ktorá sa v značnej časti 
rozprestiera na území Ružinova. 
Ako sa pre TASR vyjadrila Pat-

rícia Hradilová zo spoločnosti 
Ballymore Properties, s.r.o.,  
financovanie projektu Eurovea 
sa deje v súlade s harmono-
gramom stavby. Celková výška  
tejto investície je 350 miliónov 
eur (10,54 miliardy korún). 
„Výstavby projektu sa súčasná 
hospodárska kríza nedotkla,” 
uviedla P. Hradilová „Aj počas 
procesu hľadáme možnosti 
zvyšovania efektivity na strane 
vstupov, ale vždy spôsobom, 
aby to nebolo na úkor kvality 
projektu.” Ako dodala, blíži sa 
ukončenie výstavby a otvore-
nie prvej etapy komplexu na jar 
roku 2010. 

Podľa nej kríza z dlhodobého 
hľadiska môže priniesť aj isté 
pozitíva pre budúcich nájom-
cov a majiteľov nehnuteľností. 
„Popri možnom znížení výšky 
nájmov či nákupných cien, kto-
ré mnohí klienti očakávajú, pre 
developerov bude ešte viac ako 
inokedy platiť, že na trhu uspejú 
iba kvalitné projekty v najlepších 
lokalitách a so širokou ponukou 
doplnkových služieb,” povedala 
ďalej P. Hradilová.

Podobne vidí situáciu aj 
ďalší veľký hráč na realitnom 
trhu – spoločnosť HB Reavis 
Group. „Dôsledky krízy sme po-
cítili najmä vo forme zvýšenej, 
ba až panickej neochote bánk 
financovať akýkoľvek nový de-
veloperský počin,” povedal ho-
vorca HB Reavis Group Roman 
Karabelli. Pozitívom podľa neho 
na kríze je, že sa zmenší konku-
rencia pre silných hráčov, aj keď 
pre pretrvávajúcu úverovú krízu 
príde zrejme tento rok k obrov-
skému prepadu vo výstavbe 

nových projektov. Z dlhodobého 
pohľadu považuje tento výkyv 
skôr za strednodobý, ktorý v ko-
nečnom dôsledku ozdraví sek-
tor nehnuteľností. Pre silných 
hráčov vytvorí kríza priestor na 
prípadnú akvizíciu zaujímavých 
konkurenčných projektov, avizo-
val R. Karabelli.

Developer HB Reavis v de-
cembri v Ružinove skolaudo-
val Apollo Business Center II s 
prenajímateľnou plochou vyše  
80 000 štvorcových metrov kan-
celárskych priestorov.

Centrál začnú stavať
Jedným z najvýraznejších 

projektov, ktoré sa uskutoč-
ňujú na území mestskej časti 
Bratislava-Ružinov, je nesporne 
výstavba polyfunkčného kom-
plexu Centrál na mieste býva-
lých Kúpeľov Centrál. Zaujímali 
sme sa, či má kríza vplyv na 
tento projekt.  „Finančná kríza 
nás núti byť viac ostražitými  
pri investičných zámeroch spo-
ločnosti a zabezpečiť vyššiu 
ochranu našich investícií,” po-
vedala nám Bernadetta Mud-
ra, PR manažérka spoločnosti 
Immocap, ktorá je developerom 
projektu. „Keďže naša spo-
ločnosť má stabilné zázemie  
a pôsobí dlhé roky v tejto oblas-
ti, nebojíme sa o budúcnosť na-
šich pripravovaných projektov.”  
Spoločnosť Immocap, ktorá je 
developerom a súčasne aj in-
vestorom projektu, v súčasnos-
ti vykonáva práce súvisiace so 
zabezpečením stavebnej jamy 
na mieste bývalých kúpeľov. Do-
končila dokumentáciu potrebnú 
na získanie stavebného povo-
lenia. „Čakáme na vyjadrenie 
kompetentných orgánov a sme 
v procese získavania staveb-
ného povolenia,” konštatovala  
B. Mudra.

Výstavba polyfunkčného 
komplexu Centrál sa má začať 
v tomto roku, jej ukončenie sa 
predpokladá v rokoch 2011 
- 2012. Budú v ňom byty, ná-
kupná galéria, luxusný hotel 
a kancelárie. Pripomienkou 
niekdajších kúpeľov má byť  
kúpeľný park na ploche jed-
ného hektára a kúpeľno-rela-
xačné centrum. Rezidenčná 
časť má pozostávať z piatich  
bytových domov s 307 bytmi  
rôznej veľkosti, od jednoizbových 
po štvorizbové. Tri bytové domy  
s piatimi nadzemnými podla-

žiami plus jedným ustúpeným 
budú architektonicky korešpon-
dovať s existujjúcimi bytovkami 
na Jelačičovej ulici, na protiľah-
lej strane komplexu sú navrh-
nuté ďalšie dve polyfunkčné  
budovy s trojuholníkovým pô-
dorysom a so 14 a 12 nadzem-
nými podlažiami, orientované  
do Metodovej ulice. Samo-
zrejmosťou každého bytového 
objektu bude recepcia s rôz-
nymi službami pre obyvateľov 
a bezpečnostným systémom. 
Dominantou komplexu bude 
stometrová veža, ktorá má 
slúžiť ako luxusný hotel pat-
riaci do medzinárodnej siete  
a zároveň v nej budú kancelár-
ske priestory vysokého štan-
dardu a rezidenčné priestory.  
Ďalej je tu navrhnutá nákup-
ná galéria so supermarketom, 
obchodmi (dámska a pán-
ska móda, elektronika, médiá  
a ďalšie), kaviarňami, rešta-
uráciami a fast foodmi, chý-
bať nebude ani lekáreň, ex-
pozitúry bánk či kvetinárstvo. 
Navrhované relaxačno-špor-
tové centrum na treťom nad-
zemnom podlaží má pozostávať  
z dvoch častí. Aqua zóna má ob-
sahovať bazén, detský bazénik, 
vodné atrakcie, sauny, vírivky  
a šmykľavky. Vo fitnes zóne budú 
okrem posilňovne aj squashové 
ihriská a ďalšie športoviská. 
Súčasťou športovo relaxačného 
centra budú komfortné mužské 
a ženské šatne. Na internetovej 
stránke venovanej projektu sa 
hovorí aj o tom, že pre obyvate-
ľov komplexu Centrál budú pri-
pravené atraktívne podmienky 
a výhody, vrátane exkluzívnej 
Centrál karty na vstup do Kúpe-
ľov Centrál.

V podzemnej garáži je navrh-
nutých okolo 1 300 parkovacích 
státí. Za zmienku stojí takmer 
hektár verejne prístupnej zele-
ne, zazelenená má byť strecha 
nákupného centra.

Ako nám povedala Ale-
na Zavacká z ružinovského  
stavebného úradu, na po-
lyfunkčný komplex Centrál  
je vydané právoplatné územné 
rozhodnutie. „Na stavebný úrad 
zatiaľ nebola podaná žiadosť  
o stavebné povolenie,” konšta-
tovala.

Juraj HANDZO
VIZUALIZÁCIA: 

Ing. arch. Ivan Kubík

Najväčší developeri v Ružinove napriek hospodárskej kríze svoje plány zatiaľ nemenia

Takto bude vyzerať Centrál.
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JÉGÉHO ALEJ SA ROZRASTÁ DO VÝŠKY
Finančná kríza postihla už nejedného investora, ktorý mal v pláne stavať polyfunkčný objekt alebo iný obchodný 
komplex. Väčšina z týchto investorov svoje projekty buď predala iným firmám, ktoré majú prostriedky na to, aby 
projekt zrealizovali, alebo si jednoducho zvolili vyčkávaciu taktiku, čiže sa snažia toto nepriaznivé obdobie prečkať 
a stavať začnú, až keď sa ekonomika zlepší. To však nie je prípad spoločnosti FINEP, ktorá na jar roku 2007 začala 
so stavbou veľkého komplexu Jégeho alej. Podobné problémy ich zatiaľ obchádzajú.

Česká developerská spoloč-
nosť FINEP vznikla v roku 1995. 
Za 14 rokov svojej existencie 
predala približne 5 000 bytov 
a zaradila sa medzi najväčšie 
developerské spoločnosti na 
českom trhu. Špecializuje sa 
na oblasť Prahy, pred tromi 
rokmi rozšírila svoje pôsobe-
nie aj do Bratislavy. Základný 
kameň polyfunkčného objektu  
za takmer miliardu korún na 
Jégeho ulici  položili 10. mája 
2007. Projekt Jégého alej – I. 
a II. etapa – pozostáva z 506 
bytov a apartmánov, z ktorých 
je v súčasnosti predaných už 
takmer 72 %. Architektonicky 
členitá stavba s desiatimi, res-
pektíve pätnástimi podlažiami, 
zakončená 21-podlažnou ve-
žou, pochádza z dielne archi-
tektonickej kancelárie Helika. 
Stavebné práce realizuje český 
dodávateľ TCHAS. 

Komerčné priestory
Na prízemí a prvom nad-

zemnom podlaží by sa mali 
nachádzať polyfunkčné a ob-
chodné priestory s rôznymi 
službami. Na druhom nad-
zemnom podlaží s obchodmi  
a reštauráciami bude pre-
pojenie so zelenou terasou  
vybudovanou na streche časti 
prvého nadzemného podlažia. 
Zvyšné podlažia sú určené  
pre jeden- až šesťizbové 
byty. Čo sa týka komerčných 

priestorov, podľa slov investo-
ra má jedna tretina z týchto 
plôch svojho budúceho vlast-
níka.  Veľký záujem bol najmä  
o dve gastronomické prevádzky  
na prvom nadzemnom podlaží 
budovy.

V suteréne a časti príze-
mia sa bude nachádzať kryté  
parkovisko. Niekoľko parko-
vacích miest bude  aj v okolí 
objektu. Otázne však je, či ka-
pacita parkoviska bude oby -
vateľom Jégého aleje stačiť  
alebo či budú využívať aj 
okolité parkoviská. Tým 
vznikle v tejto lokalite ešte 
väčší problém s nedostat-
kom parkovacích miest, kto-
rý sa vyskytuje takmer v ce-
lej Bratislave.

Výstavba bez problé-
mov napreduje podľa plá-
nu. Na prelome augusta  
a septembra tohto roka oča-
káva investor kolaudačné 
rozhodnutie.  Vzhľadom na 
platnosť zákona o energetic-
kej náročnosti budov bude 
podkladom pre vydanie ko-
laudačného rozhodnutia aj 
energetický certifikát. Po 
posledných drobných úpra-
vách sa budú môcť noví  
vlastníci bytov začať sťaho-
vať už v závere tohto roka 
– tak, ako to aj investor  pô-
vodne avizoval.

Voľných ešte 139 bytov
V ponuke prvej a druhej 

etapy Jégého aleje ostáva  
k dispozícii posledných  139 
bytov zo spomínaného celko-
vého počtu 506. Aj napriek 
tomu, že nie sú predané všetky 
byty, investor je spokojný. Tvr-
dí, že je to na realitnom trhu, 
aj vzhľadom na to, že stavba 
sa  pripravuje na kolaudáciu, 
veľmi dobrý výsledok. Je vše-
obecne známe, že ľudia sú  
v čase krízy obozretnejší  
v otázke veľkých investícii, 
preto sa investor teší, že pre-
daj bytov rezidencie Jégého 
alej pokračuje aj v období fi-
nančnej krízy. Ako jeden z dô-
vodov uvádza spoločnosť FI-
NEP to, že ide o kvalitné byty 
za rozumnú cenu vo výbornej 
lokalite, čo, samozrejme, 
u potenciálnych záujemcov 
vždy zaváži. Posledné voľné 
byty má v pláne investor do-
predať v prvej polovici budú-
ceho roka.

Katarína KOSTKOVÁ
Vizualizácie: FINEP

Otázne je, či kapacita parkoviska bude obyvateľom nového komplexu vyhovovať

Všetky byty ešte developer nepredal.

Koncom leta chcú stavbu kolaudovať.



Nie je to inak ani v súčas-
nosti a – vychádzajúc z histórie 
– je na čom budovať. Situácia 
sa zmenila ešte k lepšiemu po 
otvorení Seniorského informač-
ného centra (SIC) na Zimnej ulici 
č. 1. Stalo sa tak 29. novembra 
2006. 

Služby pre celý Ružinov
V tomto centre pôsobí aj 

knižnica a treba povedať, že už 
pri jeho otvorení boli všetci milo 
prekvapení, pretože toto zaria-
denie, ktoré poskytuje a aj bude 
poskytovať kultúrne, sociálne  
a informačné služby naj-

mä seniorom z celého Ru-
žinova, je na vysokej úrov-
ni. V uplynulom období ho 
doplnili a vybavili modernými 
počítačmi, a tak internetová  
a počítačová študovňa poskytu-
je dostatok priestoru na oddych  
a zábavu i na ďalšie vzdelá-
vanie. Potvrdilo sa, že ľudia, 
aj keď vo vyššom veku, majú 
tiež záujem o internet. A preto 
sme pristúpili k organizova-
niu počítačových kurzov pre 
začiatočníkov. Nie je to práca 
ľahká, vyžaduje si značnú tr-
pezlivosť, pokoj, rozvahu a hú-
ževnatú snahu naučiť starších 

ľudí niečo, čomu podľa niekto-
rých skeptikov nemôžu vôbec 
rozumieť. O kurzy je veľký zá-
ujem a knižnica ich realizuje  
v podstate permanentne. Kurz 
do súčasnosti už absolvova-
lo 63 seniorov rôzneho veku  
a vzdelania. Bežne sa stáva, že 
deti prihlasujú svojich rodičov  
a že mladá generácia sa zaují-
ma o počítačové vzdelanie svo-
jich starších rodinných príslušní-
kov, staré mamy, starých otcov, 
strýkov a podobne. Kurzy sú  
bezplatné.

Čo všetko sa už udialo  
v Seniorskom informačnom 
centre od jeho otvorenia? 
Knižnica nadviazala priamu  
a permanentnú spoluprácu  
s Jednotou dôchodcov v Ruži-
nove. Spoločne sa konzultujú  
jednotlivé akcie, ich prí-
prava, organizácia a obsa-
hové zameranie. Doteraz 
to boli napríklad výstavy  
ručných prác, besedy, pred-
nášky a stretnutia na rôzne témy 
a pri rôznych príležitostiach,  
začali tiež cvičenia jogy.  
Každý rok v októbri, v rámci 
Mesiaca úcty k starším, kniž-
nica v spolupráci s Jednotou  
dôchodcov pripravuje stret-
nutie a program pre seniorov  
Ružinova. 

Žijú medzi nami
V rámci týchto akcií prišli 

medzi seniorov a vystúpili na-
príklad Zdenko Sychra, Norika  
Blahová, detský folklórny sú-
bor Prvosienka, Dušan Grúň  
a Olinka Szabová. S Jednotou 
dôchodcov začala tiež kniž-
nica pripravovať pravidelné 
stretnutia tematicky zamera-
né na dejiny a históriu Brati-
slavy. Pravidelne sa konajú 
krsty kníh, na ktorých autori –  
a to najmä Ružinovčania – pre-
zentujú výsledky svojich literár-
nych aktivít. Boli to napríklad 
Adolf Lachkovič  a Jozef Mif-
kovič, ktorí s knižnicou v pod-
state pravidelne spolupracujú  
a zúčastňujú sa na jej podujatiach  
a akciách. V rámci cyklov Hovory 
D a Žijú medzi nami pokračuje 
knižnica v predstavovaní zaují-
mavých a významných osobností 
Ružinova a to aj z radov seniorov. 
Takto sa nedávno stretli naprí-
klad s profesorom Karolom Ka-
pellerom, lekárom a vedcom so 
srdcom básnika, svetobežníkom 
známym vo vedeckých kruhoch. 
Podrobnejšie si môžete všetko 
pozrieť na webových stránkach 
knižnice: http://www.kniznica-
ruzinov.biz/. 

Peter KUZMA
Foto: autor

A teraz k aktuálnej ponu-
ke: Šaňo Homôľka, filmár, vinár  
a výtvarník, ktorý značnú časť 
svojho života prežil v Ružino-
ve, sa vám prihovára vo svojej 
takmer životopisnej trilógii, ktorá 
je k dispozícii v troch zväzkoch 
a to: Oživené časom, Zápisky  
z doliny a Po rokoch. Veselé  
i vážne príbehy z detstva, mla-
dosti, dospievania i dospelosti,  
ktoré napísal sám život. Samo-
zrejme, trilógiu si môžete kúpiť 
ako celok alebo len ten diel, kto-
rý vás zaujme.  Autorom ďalšej 
knižky, tiež neveľkého formátu, 

ale vážneho a úprimne podané-
ho obsahu je herec, recitátor,  
ale aj básnik a výmyselník –  
v tom dobrom slova zmysle – 
Ružinovčan, Jozef Mifkovič.  
Vo svojich básňach a niekoľkých 
prózach sa vyznáva zo svojho 
vnútra. Nefalšovane, úprimne, 
ba až s mládeneckou radosťou 
v duši načrtáva svoj pohľad na 
strasti a radosti tohto sveta. Au-
tor nazval svoju knižku Záhorie, 
vďaka ti, pretože sa nehanbí po-
ďakovať sa za všetko, čo prežil, 
videl, počul a cítil – a je na to 
pyšný.

Kúpou podporíte knižnicu

Upozorňujeme, že spomí-
nané knihy sú k dispozícii len  
v Ústrednej knižnici na Mileti-
čovej 47 a tiež vo všetkých po-
bočkách našej knižnice, na To-
mášikovej 25, na Zimnej 1, na 
Bachovej 7 a na Trnávke – Ulica 
Na úvrati 52. Ak sympatizujete  
s týmito knižnicami, môžete si za 
symbolickú cenu zakúpiť niekto-
rú z vydaných knižiek.  A ešte je 
tu predsa len jedna ponuka. Svoj-
ho času tragicky zahynul MUDr. 
Andrej Reiner, lekár, spisovateľ 

a publicista, ktorý bol dlhoroč-
ným priateľom a spolupracov-
níkom Knižnice Ružinov. Určite  
si ho mnohí pamätáte z televíz-
nej obrazovky ako moderátora 
relácie Fonendoskop. Jeho po-
smrtne vydaná kniha má názov 
Tati... Veľmi radi preto ponúka-
me za prijateľnú cenu aj tento 
titul od renomovaného autora, 
v ktorom zúročil dialógy otca  
s dcérou, a to pre neho typicky  
a neopakovateľne „reinerov-
ským“ spôsobom.

Peter KUZMA
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SENIORI DOKÁŽU OCENIŤ LITERATÚRU

V KNIŽNICI SI MÔŽETE KNIHY AJ KÚPIŤ

Knižnica Ružinov vždy venovala pozornosť seniorom v rámci svojho zamerania a svojich možností. Veď už v osemde-
siatych rokoch minulého storočia sme mali pobočku umiestnenú priamo v Dome s opatrovateľskou službou (DOS) 
na Sklenárovej ulici. Bola by to veru obšírna bilancia, veď v novembri 2007 oslávila knižnica 35. výročie svojho 
vzniku a pomaly postupuje k okrúhlej štyridsiatke.

Je všeobecne známe, že knižnica je miestom, kde si môžete knihy v prvom rade požičať. No nie je to celkom tak –  
v knižnici Ružinov pripravili edíciu Všeličo, v rámci ktorej vydávajú rôzne tituly. Už vyšlo osem zväzkov, každý z nich 
je úplne iný, ale ani jeden z nich na trhu zatiaľ „neprepadol“.

V  tomto roku ružinovská knižnica oslávi  svoje pekné 37.  narodeniny

Pripravi l i  edíciu Všel ičo,  ktorá zatiaľ  žne medzi  čitateľmi úspechy

Starosta Slavomír Drozd na stretnutí s predstaviteľmi knižnice.



Kvalitnú sociálnu a zdravot-
nú starostlivosť poskytuje svojim 
obyvateľom Ružinovský domov 
seniorov. V súčasnosti má 280 
obyvateľov, 30 z nich je na odde-
lení komplexnej starostlivosti na 
Pivonkovej ulici. „My sme pôvod-
ne boli iba penziónom, to zname-
ná, že dom bol určený na bývanie 
seniorov úplne sebestačných. 
Postupne si však pribúdajúci vek 
obyvateľov vyžadoval zvýšenú 
starostlivosť, tak sme boli núte-
ní otvoriť aj hotelovú časť, ktorá 
práve takúto starostlivosť a opa-
teru poskytuje. Spočíva v pomoci 
pri upratovaní, servírovaní stravy, 
pri donášaní a dávkovaní liekov 
a pomoc pri osobnej hygiene,“ 
povedala pre TV Ružinov Miriam 
Franklová, riaditeľka Ružinovské-
ho domova seniorov. 

Pod jednou strechou
Lekárska starostlivosť je 

zabezpečená zmluvne s dochá-
dzajúcou lekárkou, ktorá má 
ambulanciu na prízemí domova 
seniorov. „Lekárka tu ordinuje 
dvakrát do týždňa, raz do týž-
dňa dochádza geriater a podľa 
potreby obyvateľov prizývame aj 
špecialistov.“ Seniori sú tu s le-
kárskou starostlivosťou nadmie-
ru spokojní, veľkou výhodou pre 
nich je, že nemusia dochádzať 
do nemocníc, čiže je to pre nich 
pohodlnejšie. 

Dôchodcovia, ktorí obľubujú 
pohyb, majú možnosť cvičiť pria-

mo v budove. „Na prízemí je telo-
cvičňa a rehabilitačná miestnosť, 
tie fungujú denne podľa potreby 
obyvateľov. Je možnosť cvičiť aj 
pod vedením odborného perso-
nálu a taktiež ak niekto chce, 
môže si zacvičiť aj individuálne.“ 
Čo sa týka stravy a stravovania, 
aj v tejto oblasti je o obyvateľov 
dobre postarané. „Každý byt  
v našom zariadení je vybavený aj 
kuchynskou linkou a teda majú 
možnosť na prípravu stravy pria-
mo doma. Zároveň si však každý 
obyvateľ môže zakúpiť  stravu  
v našom stravovacom zariadení, 
a to aj cez víkendy a sviatky, ku-
chyňa tu funguje celoročne,“ do-
dala Miriam Franklová.  Obyvate-
lia si môžu vybrať z troch druhov 
stravy, z racionálnej, diabetickej  
a žlčníkovej. K dispozícii majú 
taktiež bufet, ktorý okrem víken-
du funguje denne.

Rušno na každom kroku
Ak by si niekto myslel, že  

v podobných  seniorských zaria-
deniach je  pokoj a ticho, je na 
omyle. V Ružinovskom domove 
seniorov sa dôchodcovia veru 
nenudia. Naopak, môžu sa po-
chváliť bohatým kultúrnym a spo-
ločenským životom, o ktorý sa  
v domove stará  výbor klubu oby-
vateľov. „Členovia výboru klubu 
obyvateľov organizujú kultúrny  
a spoločenský život  podľa záuj-
mu obyvateľov. Prispôsobujú im 
napríklad výlety a spoločenské 

popoludnia. Momentálne máva-
me napríklad  každú sobotu lite-
rárne a hudobné popoludnia.“

Seniorom je taktiež k dispozí-
cii mnoho aktivít. Spevácky krú-
žok, maľovanie na hodváb, taichi 
či počítačový kurz, ktorý je medzi 
obyvateľmi veľmi obľúbený. Aj to 
je dôkazom toho, že ružinovskí 
seniori majú chuť stále sa  vzde-
lávať a učiť sa  nové veci. 

Pre vášnivých čitateľov je k dis-
pozícii aj knižnica. Podľa obyvateľ-
ky XY, ktorá má knižnicu na staros-
ti, nie všetci obyvatelia obľubujú 
knihy. Nájdu sa tu však aj literárni 
nadšenci, ktorí knižnicu navštevu-
jú pravidelne. „Máme tu všelijaké 
druhy kníh, od historických romá-
nov cez detektívky, populárno-ná-
učnú literatúru a ľahšie romány,  
o ktoré je záujem hlavne u žien.“ 

Samotní obyvatelia sa môžu 
realizovať aj ako novinári či redak-
tori. Ružinovský domov seniorov 
má totiž aj svoj vlastný časopis 
Môj domov, ktorý vychádza už 
viac ako desať rokov „Časopis 
mapuje život v našom dome, tak 
ako tu prebieha, zobrazuje vzťa-
hy medzi ľuďmi, často obsahuje 
spomienky na mladosť a viaže sa 
k rôznym ročným obdobiam, tak 
ako je periodicita tohto časopisu,“ 
bližšie tento seniorsky časopis 
predstavila  Miriam Franklová.

Nikto nie je sám
Obyvatelia domova seniorov 

bývajú v jedno- alebo dvojgarsón-

kach. Väčšina z nich však netrá-
vi čas len vo svojich príbytkoch. 
Obyvatelia sú tu totiž v akoby  
v stálom pohybe, stretávajú sa 
a  komunikujú na chodbách,  
v spoločenských miestnostiach 
či v parku. Zároveň si uvedomu-
jú, že tu nie sú sami, ale že sú 
neustále medzi ľuďmi. Ružinov-
ský domov seniorom im totiž po-
núka možnosť prežiť dôchodkový 
vek naplno, zažiť veľa pekných 
zážitkov, spoznať nových ľudí  
a  nájsť si dobrých kamarátov.  
Je dôkazom toho, že dôchodca 
nemusí prežiť život sám niekde 
v paneláku či dome, ale dá sa to 
aj v spoločnosti kamarátov. 

Stranu pripravila : 
Katarína KOSTKOVÁ
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VYDÁVAJÚ VLASTNÝ ČASOPIS: MÔJ DOMOV
Dôchodcovský vek nemusí znamenať iba sedenie pred televízorom alebo lúštenie krížoviek. Aj vo vyššom senior-
skom veku možno totiž spoznávať a učiť sa nové veci a zažiť mnoho pekných zážitkov. Kvalitnú sociálnu a zdravotnú 
starostlivosť poskytuje svojim obyvateľom Ružinovský domov seniorov. V súčasnosti má 280 obyvateľov, 30 z nich je 
na oddelení komplexnej starostlivosti na Pivonkovej ulici.

Zariadenie ponúka seniorom  možnosť prežiť  dôchodkový vek naplno

Spokojné babičky v dome seniorov.

ANKETA
Ako sa vám býva v Ružinov-
skom dome seniorov? 

Edita Šnydlová
Je mi tu veľmi dobre. V byte je 
človek totiž úplne sám, odká-
zaný na to, aby sa niečo, ne-
dajbože, nestalo. Tu viem, že 
sú ľudia, ktorí, keď to budem 
potrebovať, tak mi pomôžu.

Jozefína Malinová
Máme tu telocvičňu, má-
me tu lekárov,  pani dok-
torku čo s nami cvičí, mô-
žeme bicyklovať. Máme tu 
aj  bufet. Proste všeličo tu 
máme, všetko na svete, na 
čo si zmyslíme. Takže je 
tu skutočne veľmi, veľmi 
dobre.

Helena Krausová
Tu je fantasticky. Ja som tu 
desať rokov a som maximál-
ne spokojná. A mám veľmi 
dobrý pocit z toho, že keď to 
budem raz potrebovať, tak 
ma bude mať kto doopat-
rovať a nebudem nikomu  
z rodiny na obtiaž. 

Elena Dimitrová
Máme tu veľa aktivít, dokon-
ca niektoré z nich aj organi-
zujem. Často sa mi stáva, že 
nestíham, toľko tu toho je. 
Tak som si musela zaobsta-
rať aj asistentky. Ale naozaj, 
človek sa tu nikdy nenudí, 
lebo na to nemá čas.
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Môžeme alergiu ovplyvniť? 
Áno. Obmedzením alergénov!
V desať tisícoch litrov vzduchu, ktoré nám pri pokojnom 

dýchaní denne prejdú pľúcami, sú i baktérie, vírusy,  
dym, peľ, exhaláty... Ovplyvniť kvalitu ovzdušia  

nie je v našich silách, doma či v práci však môžeme urobiť 
veľa preto, aby sme dýchali zdravší vzduch.  

Ako? Čistením a zvlhčovaním vzduchu! 

Nepostačuje dostatočné vetranie miestností, pre zlepšenie 
ovzdušia –  lekári odporúčajú kvalitný čistič vzduchu, ktorý 
zabezpečí optimálnu vnútornú klímu. Veď v uzatvorených 
priestoroch dnes trávi väčšina z nás tri štvrtiny času dňa!

Viacstupňová filtrácia
Nielen ľuďom, ktorí trpia alergiou a astmou, ale každému z nás 
život skvalitní komfortný čistič vzduchu s 3–fázovým filtrač-
ným systémom (umývateľný predfilter, HEPA filter a aktívny 
uhlíkový filter) s vysokým koeficientom čistenia. Jeho čistiaci 
efekt zvyšuje samostatne zapínateľný ionizátor vzduchu. Čias-
točky prachu, pele, aerosoly, výkaly roztočov, chlpy atď. sa 
ionizujú – znamená to, že získavajú záporný náboj a pod vply-
vom elektrostatického poľa sa usadzujú.

Práčka vzduchu 
Ku kvalitnému životu v bytoch či kanceláriách vo výraznej 
miere prispieva aj diskový čistič a zvlhčovač vzduchu, ktorý 
v miestnosti vytvára prirodzenú klímu a zároveň znižuje riziko 
náchylnosti na infekčné ochorenia! Vďaka diskom nie je po-
trebné vymieňať filtre, ide o akúsi práčku vzduchu. Zariadenie 
pracuje na princípe prirodzeného odparovania vody z diskov. 
Disky umožňujú tichý chod a ľahkú údržbu, vďaka nim nie je 
potrebné vymieňať filtre. Novinkou je práčka vzduchu s io-
nizáciou vzduchu a vody. Na efektívne zabránenie množeniu 
baktérií využíva antibakteriálny účinok striebra. Postriebrená 
antibakteriálna ionizačná tyčinka zneškodňuje až 650 druhov 
baktérií a vírusov.

Vďaka čisteniu vzduchu sa odstraňuje príčina, spúšťač 
alergie. 
V zdravom ovzduší sa obnovuje prirodzená telesná rovno-
váha, ktorá: 

posilňuje imunitný systém • 
zmierňuje príznaky alergie a priebeh astmatických zá-• 
chvatov
zvyšuje kapacitu pľúc a absorbovanie kyslíka v orga-• 
nizme
znásobuje výkonnosť a produktivitu• 
znižuje únavu a depresie• 
zlepšuje kvalitu spánku.• 

Dôvodov, prečo vzduch čistiť, je teda viac ako dosť! Všímaj-
me si tiež vlhkosť vzduchu, najmä počas vykurovacieho ob-
dobia! V prekúrenej miestnosti je vzduch ako na Sahare, t.j.  
20 – 25 %! V zimných mesiacoch lekári odporúčajú vzduch  
v miestnostiach zvlhčovať na relatívnu vlhkosť 45 až 55 %.
To, že náš život skvalitňuje nefajčiarska domácnosť či kancelá-
ria, azda pripomínať netreba...
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V NOVÝCH AUTOBUSOCH SA ZATIAĽ VOZIŤ NEBUDEME
Nové autobusy tak skoro nebudú. Tí, čo sa nádejali, že sa zvýši kultúra cestovania a staré autobusy nahradia novu-
čičké, sú sklamaní. Dopravný podnik Bratislava, a.s. totiž musel zrušiť napadnutý medzinárodný tender na nákup 
240 veľkokapacitných autobusov, ktorý vyhlásil ešte v druhej polovici roka 2008. 

Ú rad  pre  vere jné  obs t arávan ie  z ruš i l  tender  za  83  min iónov  na  autobusy

Úrad pre verejné obstaráva-
nie (ÚVO) nariadil ešte koncom 
februára zrušiť tento tender  
za približne 83 miliónov eur.  
ÚVO sa zaoberal tendrom pre 
námietku spoločnosti Merce-
des-Benz Slovakia, s.r.o., ktorá 
bola vylúčená z verejnej súťa-
že. ÚVO zistil podľa hovorkyne  
úradu Heleny Fialovej také via-
ceré porušenia zákona o verej-
nom obstarávaní, ktoré mohli 
mať „zásadný” vplyv na výsledok  
tendra.

Zistili porušenia zákona
Úrad pri kontrole zistil, že 

súťažné podklady neobsahova-
li jasný a úplný opis predmetu 
zákazky. Upozornil tiež, že ne-
bol uvedený požadovaný po-
čet rôznych druhov autobusov. 
ÚVO chýbala špecifikácia, aký  
počet vozidiel mal byť s dieselo-
vým pohonom a koľko autobu-
sov malo mať pohon na zemný  
plyn. Z toho vyplývali aj  
nejasnosti okolo predpokla-
danej ceny autobusov. Úrad 
pre verejné obstarávanie tiež 
kritizoval, že dopravný podnik  
nariadil obhliadku, pričom 
pozvánky na ňu boli niekto-
rým uchádzačom doručené 
až po jej konaní. Úrad upozor-
nil aj na to, že vysvetlenie k 
súťažným podkladom dostali  
niektorí uchádzači až po le-
hote na predkladanie ponúk.  
Úrad tiež napríklad zistil, že sú-

ťažné podklady neobsahovali 
jasný a úplný opis predmetu 
zákazky.

Dopravný podnik zvažoval 
napadnúť rozhodnutie ÚVO na 
súde. Napokon tak neurobil. 
„Sklonili sme hlavu a podriadili 
sme sa rozhodnutiu úradu. Po 
vyhodnotení právnej analýzy 
sme sa rozhodli, že nepôjde-
me súdnou cestou,“ povedal 
predseda predstavenstva DPB 
Branislav Zahradník. Naopak,  
za chybný tender padali hlavy. 
Teda jedna. Pre zrušený ten-
der odstúpil generálny riaditeľ 
Dopravného podniku Brati-
slava Róbert Kadnár. Svojím 
rozhodnutím prevzal osobnú 
zodpovednosť za neuskutočne-
ný nákup 240 autobusov. Pred-
stavenstvo ho odvolalo na jeho 
žiadosť. „Uvedomil si zodpo-
vednosť,” komentoval jeho roz-
hodnutie Zahradník. Zároveň 
dodal, že dopravnému podniku 
škoda nevznikla. „Zmluva pod-
písaná nebola. Jediné negatí-
vum je strata času,” vysvetlil. 
Podľa Ružinovského echa je 
to však negatívum pre cestujú-
cich dosť podstatné. 

Na Zahradníkov návrh 
predstavenstvo poverilo vyko-
návaním funkcie generálneho 
riaditeľa Pavla Derkaya. Ten 
bol doteraz riaditeľom divízie 
autobusy DPB. „Je to skúsený 
manažér, viedol najväčšiu di-
víziu. Má moju plnú dôveru,” 

vyhlásil Zahradník. Ako dlho 
bude Derkay len poverený vy-
konávať túto funkciu, nie je za-
tiaľ známe. Podľa Zahradníka 
sa však môže stať, že ak sa na 
tomto poste osvedčí, mohol by 
ostať aj oficiálnym generálnym 
riaditeľom.

Pripravujú nový tender
Dopravný podnik už začal 

pripravovať nový tender, ale 
v upravenej podobe. Predsta-
venstvo DPB poverilo Pavla 
Derkaya, aby do mesiaca pri-
pravil nové súťažné podklady. 
„V polovici apríla by mohlo 
predstavenstvo na svojom 
riadnom zasadnutí schvaľo-
vať nové súťažné podmienky,” 
uviedol Zahradník. Do konca 
apríla by tak mala byť známa 
nielen štruktúra modelu nové-
ho verejného obstarávania, ale 
bude tiež špecifikovaný presný 
počet autobusov na jednotlivé 
pohony. Zahradník však ešte 
nevedel povedať, či tender 
bude len jeden, alebo ich bude 
viac podľa druhov autobusov. 
Pravdepodobne by však mohli 
byť vypísané dva alebo tri nové 
tendre. Ich počet bude závisieť 
od právnej analýzy. Podľa Za-
hradníka je isté zatiaľ len to, 
že to bude opäť medzinárodná 
súťaž na nízkopodlažné a veľ-
kokapacitné autobusy. 

Otázny zatiaľ zostáva počet 
nových vozidiel, ale aj spôsob 
financovania. Dopravný podnik 
aj v súvislosti s hospodárskou 
krízou plánuje konzervatívnejší 
a udržateľný model, ktorý by 
nemal spôsobiť komplikácie 
DPB ani mestu. 

Nevie sa ani, či nový tender 
sa bude týkať pôvodného poč-
tu 240 autobusov. Tento počet 
môže byť nakoniec aj nižší. Nie 
však o veľa. Pri financovaní ten- 
dra sa zvažuje dodávateľský 
úver, kedy by dodávateľ zabez-
pečil vozidlá aj službu a navrhol 
by splátkový kalendár. „Alebo  
by to mohol byť osvedčený dl-
hodobý prenájom,” uviedol  
Zahradník. 

Kedy by mohli byť doda-
né nové autobusy, tiež zatiaľ 
nevedno. Pôvodne mali byť 
nasadené ešte v tomto roku. 
Zrušenie verejného obstará-
vania však plány dopravného 
podniku zmenilo. Zahradník 
o novom termíne špekulovať 
nechce. „Budeme sa snažiť v 
rámci zákona skrátiť lehoty pri 
dodávke prvých autobusov,” 
dodal. 

So zmenou termínu súvisí 
aj prenájom veľkokapacitných 
autobusov. Zmluva na prená-
jom 13 autobusov od Doprav-
ného podniku mesta Banská 
Bystrica sa skončí 30. júna. 
Dopravný podnik Bratislava 
totiž pri prenájme vychádzal 
z toho, že pôvodný tender sa 
podarí úspešne ukončiť. „Bu-
deme rokovať aj s dopravným 
podnikom v Banskej Bystrici. 
Pripúšťam však, že urobíme 
aj prieskum v okolitých kraji-
nách o možnosti krátkodobé-
ho prenájmu na preklenutie 
obdobia, pokiaľ prídu nové 
autobusy,” uzavrel Zahrad-
ník. 

Radovan PAVLÍK
Foto: archív autora

Autobusy, ktoré dnes premávajú po Bratislave. 

Predseda predstavenstva DPB Branislav Zahradník. 



16 VESELÁ KMOTRA HERMÍNA A CIGÁNKA SIDA POCHODILI CELÝ SVET
T r n á v k a  j e  t ý m  p o k o j n ý m  z á z e m í m ,  k d e  s a  c í t i  d o b r e .  J e  t u  t i c h o ,  p o k o j ,  r á n o  m a  b u d i a  p s y  a  k o h ú t y
Kto z roduverných Slovákov by nepoznal pieseň Slovenská rodná dedina, pod hora-
mi...?  Sugestívne a s hrdosťou ju krásnym sýtym altom naspievala rodáčka zo Žiliny, 
ktorá už šestnásť rokov býva v našej mestskej štvrti Trnávka. Okrem tejto skladby 
nahrala v Slovenskom rozhlase vyše päťdesiat tanečných piesní s rôznymi našimi 
orchestrami, ale aj s tanečným orchestrom v Novom Sade. Vystupovala s viacerými 
javiskovými partnermi – Františkom Dibarborom, Jozefom Kronerom, Ivanom Krivo-
sudským, Michalom Dočolomanským, Milanom Mlsnom alias strýcom Marcinom, Ka-
rolom Balážom ako strýcom Franckom ze Záhoria či Anderom z Košíc. Najčastejšie 
však so svojím manželom Stanislavom Kružíkom, s ktorým tvorili umeleckú dvojicu 
„strýco Alfonz Boľavý z Moravy a kmotra Hermína ze Serede“. Zabávala ľudí nielen 
u nás, ale aj v zahraničí od Moskvy po Las Vegas. Dva roky bola angažovaná v zbore 
Novej scény. Ľudová rozprávačka, speváčka a harmonikárka  AŤA KLIMOVÁ (1938), 
ktorá Ružinovskému ECHU prezradila, že vedela skôr spievať ako chodiť.
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Minulo vám sedemdesiat, no 
stále vás volajú tak po diev-
čensky – Aťa. Kde ste k tomu 
menu prišli, veď úradne sa vo-
láte Marta Kružíková...

Keď som mala tri roky, do-
stala som dve knižky: Aťa a jej 
priatelia a Aťa a Francek. Tak 
som si ich obľúbila, že každého 
kto k nám prišiel som otravova-
la, aby mi z nich čítal. Podľa ob-
rázkov som presne vedela, kde 
je čo napísané a nedajbože by 
ma chcel niekto okabátiť a čítal 
mi čosi iné. Hneď som mu na to 
prišla. Vlastne som poznala tie 
knižky naspamäť a do ich hrdin-
ky som sa úplne zamilovala. Tak 
mi začali všetci hovoriť Aťa, a to 
mi  zostalo. Neskôr, keď už som 
bola v cudzine, vystupovala som 
pod umeleckým menom ATY-
KA. Marta je moje krstné meno  
a Kružíková som po manželovi.

Vraj ste skôr spievali ako ste 
vedeli chodiť...

To je pravda. Stačilo mi pie-
seň raz počuť a už som si ju zapa-
mätala. Celé dni som si pospevo-
vala. Stará mama vravievala, že 

som ako pokazené rádio, čo sa 
nedá vypnúť. Môj manžel sa po-
kúšal znotovať piesne, ktoré po-
znám, ale pri čísle 472 to vzdal. 
Vyhlásil, že to je až nemožné, 
koľko si ich pamätám. Dlho ma 
nazýval „konská hlava“, lebo do 
takej sa veľa zmestí. Žiaľ, dnes 
to už neplatí.

Raritou je, že svoj prvý „hono-
rár“ ste dostali priamo od pre-
zidenta republiky Slovenského 
štátu Dr. Tisa. Ako k tomu do-
šlo?

Moja mamička pochádzala  
z Veľkej Bytče a počas 2. sveto-
vej vojny sme tam bývali len jed-
nu ulicu od Tisovcov. Rada som  
k nim chodievala, lebo pani Tiso-
vá piekla najlepšie žemličky v ce-
lom mestečku. Mala som vtedy 
štyri roky a bolo mi jedno, kto je 
práve prezidentom. Keď zomrel 
starý pán Tiso, prišiel na pohreb 
jeho syn, čiže pán prezident. Na 
kare si ma posadil na kolená  
a ja som mu spievala jednu pes-
ničku za druhou. Asi už mal toho 
môjho vyspevovania dosť, lebo 
sa ma spýtal, či viem aj nejakú 

básničku. Zošmykla som sa mu 
z kolien, postavila sa pred neho, 
uklonila sa a spustila: „Ja som 
malá Slovenka, mám srdiečko 
vrelé a slovenské piesenky spie-
vam si vesele“. Vtedy siahol do 
vrecka, vybral kožený miešok  
a z neho 50-korunovú mincu  
i podal  mi ju so slovami: „Mar-
tulienka, tu máš odo mňa na 
pamiatku“. Bola som ohromne 
šťastná a tú mincu opatrujem do 
dnešného dňa. 

Po kom ste zdedili tú „dobrú 
nôtu“?

Asi po oteckovi. Spieval  
v kostolnom spevokole, aj na 
pohreboch. No nielen hlas som 
po ňom zdedila, ale aj humor. 
Pochádzal zo Záhoria, zo Seni-
ce, a nepamätám si, že by mal 
niekedy zlú náladu. Často mi 
hovorieval: „Dušo moja, narodila 
si sa ako júlové slniečko a tak 
musíš všetkých okolo seba obve-
seľovať. Rozdávaj radosť plným 
priehrštím, ty na to máš“. Zobra-
la som si jeho slová k srdcu a po 
celý svoj život sa o to snažím.

Vždy ste túžili spievať. Prečo 
ste nešli študovať spev?

V tých časoch to nebolo také 
jednoduché. Keďže som bola 
dcéra živnostníka, a nie hocija-
kého, ale hodinára a zlatníka, 
zapísaného v zozname chýrne-
ho zlatníka Frostika, ktorého 
dali komunisti popraviť, mala 
som pošramotený kádrový profil.  
A nielen to. Urobili nám domovú 
prehliadku, všetko nám zhabali, 
otca i mamu zavreli, takže mne 
neostalo nič iné ako ísť robiť do 
fabriky. Neskôr som v zbrojovke 
v Považskej Bystrici začala účin-
kovať s dychovým orchestrom  
v estrádach spolu s bratmi Já-
nom a Lajošom Kronerovcami.

Vaše meno sa spája aj s folklór-
nym súborom Vršatec, ktorý mal 
sídlo v Dubnici nad Váhom...

Spôsobila to náhoda. V jed-
no nedeľné popoludnie zastavil 
pred reštauráciou, neďaleko 
ktorej sme bývali, autobus plný 
krojovaných mladých ľudí. Boli 
zo súboru Vršatec a vracali sa 
zo súťaže ľudovej tvorivosti,  
v ktorej zvíťazili. Zabehla som 
domov, vzala harmoničku a za-
bávala som sa s nimi. Po chvíli 
sa ma vedúci súboru Janko Žab-
ka spýtal, či by som nechcela  
s nimi účinkovať. Natešená som 
súhlasila. Už hneď na druhý deň 
som s nimi mala prvé vystúpenie 
v Košeci. A veruže sa nekonalo 
v klimatizovanej sále ako je to 
dnes. Spievala som a hrala von-
ku, pod krížom. Odvtedy vždy, 
keď tadiaľ prechádzam autom, 
každému referujem, že to má 
na svedomí Ježiško, že spievam. 
Mala som vtedy pätnásť rokov 
a nedávno súbor Vršatec slávil  
55. výročie svojho založenia. 
Takže som vlastne jedna z jeho 
zakladajúcich členiek.

Môžete sa popýšiť pôsobením 
aj vo viacerých súboroch...

Z Dubnice som odišla do Ži-
liny do celulózky, kde fungovala 
Skupina havajských a mexických 
piesní čosi na spôsob slávnych 
Kučerovcov a Pleštilovcov. Istý 
čas som s nimi vystupovala. 
Potom som v podniku Slovena 
založila folklórny súbor, v ktorom 
pôsobili aj chlapci zo stavebné-
ho učilišťa a tí si presadili, že 
sa budeme volať Stavbár. Ďalší 
súbor, ktorý som v Žiline založila, 
dostal názov Študent. Šlo o čisto 
dievčenský súbor, tancovali sa 
karičky a spievali slovenské ľu-
dové piesne a trávnice. Viaceré 
z tých súborov sa po čase roz-
padli. Už ma nebavilo stále čosi 
zakladať, a tak som nastúpila 
do súboru Železničiar, ktorý mal 
už dlhšiu tradíciu. Keďže súbor 
patril železniciam, zamestnala 
som sa na vlakovej stanici ako 
prerušovačka cestovných lístkov. Aťa Klimová na jednom zo svojich slávnych vystúpení.
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Malo to svoje výhody. Keď sme 
sa vrátili neskoro v noci zo zájaz-
du, prenocovala som v úschovni 
batožín v skrini. Ráno som  bola 
síce celá dolámaná, ale vždy na-
čas v službe.

Ako ste sa dostali na profesio-
nálnu Novú scénu?

Ako altistka som urobila kon-
kurz do SĽUK-u, no žiaľ, nikto ma 
neupozornil, že potrebujem po-
volenie do pohraničného pásma, 
ktoré sa v 50. rokoch vyžadova-
lo. A tak sa pred Rusovcami, kde 
SĽUK mal svoje sídlo, skončil 
jeden môj vytúžený sen. Smutná 
a sklamaná som sa ponevierala 
po Bratislave, až som pred No-
vou scénou zbadala oznam, že je 
vypísaný súbeh, čosi ako dnešný 
konkurz na obsadenie miesta 
altistky do zboru tohto divadla. 
Skúšky som urobila, prijali ma,  
a tak som začala súkromne cho-
diť na hodiny spevu. Aby som si 
takýto luxus mohla dovoliť, okrem 
vystúpení na Novej scéne som 
si privyrábala v komunálnych 
službách ako fotografka, neskôr 
som účinkovala ako speváčka  
a harmonikárka v rôznych baroch 
a kaviarňach po celej Bratislave.

Kde ste spoznali svojho manže-
la – muzikanta?

Ako sme sa raz vracali zo zá-
jazdu, v jednom žilinskom hoteli 
som začula nádhernú muzičku. 
Dixieland. Nedalo mi a šla som 
sa pozrieť kto to hrá. Bol to or-
chester Stanislava Kružíka. On 
hral na trúbke a bol fantastický. 
Zamilovala som sa na prvý po-
hľad aj na prvý posluch. Veľmi 
som sa s ním chcela spoznať. 
Tak som si vymyslela, že pre náš 
súbor by sme potrebovali zno-
tovať pieseň Malé rybky, ktorú 
práve hrali. Povedal že „jo, ale 
až o pauze“. Nemohla som však 
čakať, kým bude pauza, pretože 
sme odchádzali. Aj keď som ne-
skôr po ňom pátrala, akoby sa 
prepadol pod zem

 Až po čase, keď som účin-
kovala s kapelou Gustava Offer-
manna, sa predo mnou objavil 
„ON, môjho srdca šampión“. Hral 
v rozhlasovom orchestri a prišiel 
si zistiť rozsah môjho hlasu, keď-
že mal aranžovať nový program, 
s ktorým sme mali ísť do východ-
ného Nemecka. Zrejme sa mu 
ten môj hlas pozdával, keď pre 
mňa zaranžoval prvú skladbu 
Čierny kocúr Augustín a potom 
ešte mnoho, mnoho ďalších. 
Korepetovali sme potom spolu 
a ukorepetovala som si ho na 

šťastných tridsať rokov spoloč-
ného života.

Mali ste aj vlastnú kapelu...
Istý čas sme spolupracovali 

s hudbou Ministerstva vnútra 
SR, kde môj manžel písal a aran-
žoval pre mňa repertoár. Neskôr 
dal v rozhlase výpoveď a založil 
si vlastný orchester Intercombo, 
s ktorým sme jedenásť rokov pô-
sobili v zahraničí. Vlastnoručne 
som ušila pre seba i manžela 
ruský a cigánsky kostým a  spie-
vala som ruské aj cigánske pes-
ničky. Manžel ma prevádzal na 
gitare a husliach.

Preslávili ste sa aj ako ľudová 
rozprávačka. Publikum si obľú- 
bilo najmä Cigánku Sidu a kmot- 
ru Hermínu. Čím tieto dve posta-
vičky zaujali publikum?

Moja Cigánka Sida je akousi 
vďakou za to, čo pre mňa veľa-
krát Cigáni urobili, keď mi bolo 
najhoršie. Preto ich nehádžem, 
ako poniektorí, do jedného vre-
ca. Nájdu sa medzi nimi obeta-
ví a ochotní ľudia, ktorí podajú 
pomocnú ruku a zbytočne o tom 
nehovoria. Keď sme sa v roku 
1975 vrátili z cudziny, všetko tu 
bolo akési iné. Mnohí z tých, čo 
sa predtým k nám hlásili, nás 
zrazu nepoznali. Manžel mal 
zdravotné problémy, nemohol 
hrať na trúbke, zostali mu ešte 
husle a tak sme vytvorili dvojicu 
ľudových rozprávačov strýc Al-
fonz Boľavý z Moravy, veď odtiaľ 
manžel aj pochádzal, a kmot-
ra Hermína ze Serede. Chodili 
sme s dychovkami ako Malokar-
patská, Vajnoranka, Záhorácki 
strýci a mnohé ďalšie po celom 
Slovensku. Boli to postavičky  
z dedinského prostredia s typic-
kým slovenským humorom. Ľu-
dia nás mali radi a my sme milo-
vali ľudí. Ročne sme robili aj vyše 
dvesto vystúpení. No manžel čo-
raz viac chorľavel, až mi odišiel. 
Po jeho smrti som spolupracova-
la so súborom Hudci, s Anderom 
z Košíc aj so Senzusom. Škoda, 
že už niet ani Dušana Hergota.

Za Cigánku Sidu ste získali pla-
tinovú platňu...

K tejto postave som sa do-
stala v bývalej Juhoslávii tak, že 
mi ju ponúkol reklamný agent. 
Sestra Sida bola obľúbená po-
stava v televíznom seriáli a mne 
sa táto ponuka zapáčila. Začala 
som s ňou účinkovať nielen na 
Balkáne, ale aj na Slovensku, 
kde sa doteraz teší veľkej ob-
ľube publika. Za 45-tisíc preda-

ných nosičov som dostala plati-
novú platňu a vyhrala aj viacero 
prestížnych humoristických festi-
valov na Morave. Nahrala som aj 
cédečko Sida a jej koniny a tiež 
audiokazety Sida a jej prasa(čin-
ky) i Sida a jej psiny, ktoré majú 
tiež nemalý úspech.

Čomu sa venujete teraz?
Z času načas ešte zájdem 

vystupovať do domovov dôchod-
cov a pre postihnutých ľudí. 
Rada obveselím všetkých, ktorí  
o mňa prejavia záujem. Najnovšie 
sa učím hrať na bubny – africké, 
arabské i španielske. Začala som 
chodiť na kurz brušných tancov. 
Dokonca som absolvovala aj štu-
dijný pobyt v Egypte, no po tom, 
ako ma jeden nespratný mladík 
vysotil z trolejbusu, pričom som 
si pretrhla šľachu, je s tancom 
koniec. Ten arogantný fešák ani 
netuší, akú škodu spôsobil našej 
kultúre (smiech). Navštevujem aj 
jazykový kurz angličtiny a onedl-
ho skončím Univerzitu tretieho 
veku, odbor Potraviny a zdravie. 
Keď mi pred dvadsiatimi piatimi 
rokmi v Štátnej nemocnici zistili 
sklerózu multiplex a predpove-
dali invalidný vozík, povedala 
som si, že sa len tak nepoddám. 
Začala som chodiť na jogu, do-
konca som sa stala cvičiteľkou, 
prestala som jesť mäso, pustila 
som sa do paličkovania čipky  
a výsledok sa dostavil. Dnes ešte 
stále behám, a  nielen po Trnáv-
ke, ale aj po celom meste, ba aj 
po Slovensku – a na vlastných.

Prebrázdili ste celú Európu, ba 
aj za oceánom ste účinkovali. 
Napokon ste sa vrátili na Slo-
vensko. Je Trnávka to miesto,  
o ktorom môžete povedať: Vša-
de dobre, doma najlepšie?

Áno. Trnávka je tým pokojným 
zázemím, kde sa cítim dobre. 
Presťahovala som sa sem pred 
šestnástimi rokmi z Dunajskej 
ulice. Bývali tam osobnosti ako 
Július Satinský, Zorka Kolínska, 
Milan Lasica, Juraj Kukura, v ne-
ďalekom Manderláku mal krás-
ny byt Ferko Dibarbora, ktorý ma 
v mojich začiatkoch výdatne po-
smeľoval, len aby som spievala. 
U nás bývalo vždy veľmi veselo, 
no po smrti môjho manžela som 
si zvolila pokojnejšie tempo živo-
ta. A to som našla na Vrútockej 
ulici v Trnávke. Je tu ticho, ráno 
ma budia psy a kohúty. Bývam  
v dvojizbovom panelákovom 
byte, hneď vo vedľajšom dome 
býva moja sestra. Takže neľu-
tujem svoj krok, pretože mám 

dobrých susedov, s ktorými  dob-
re vychádzame. Aspoň zatiaľ je  
to tak.

Pieseň Slovenská rodná dedi-
na... si získala srdcia mnohých 
poslucháčov a stala sa takmer 
druhou slovenskou hymnou. 
Ako ste sa k tejto pesničke do-
stali?

Bolo to v čase, keď som spie-
vala na Novej scéne. Prišiel za 
mnou vtedajší slávny sólista, te-
norista Karol Vlach s ponukou, či 
by som cez divadelné prázdniny 
nešla s ním aj s Ľudom Zelien-
kom ako ujom z Detvy i harmo-
nikárom Paľom Verešom na dva 
týždne za našimi krajanmi do 
juhoslovanskej Vojvodiny. Hneď 
som súhlasila. Za tých štrnásť 
dní sme navštívili všetky dedin-
ky, kde žijú Slováci. Boli sme  
v Starej Pazovej, Kovačici, Padi-
ne, Jánošíkove i v ďalších. Nikdy 
nezabudnem na dedinku Selen-
ča, kde ma staručká, 82-ročná 
babička Paščiková tichým, tras-
ľavým hlasom učila spievať Slo-
venskú rodnú dedinu. Text bol 
starý, archaický, popretkávaný 
slovami ako „čvo ti načim, mati-
na sa molí“ (čo ti treba, čo po-
trebuješ, matka sa modlí – pozn. 
red.),  pre mňa dosť nezrozumi-
teľný. Tak som ho prerobila do 
tej podoby, ako som ho naspie-
vala v Slovenskom rozhlase so 
súborom Hudci. Žiaľ, našli sa ne-
prajníci, ktorí jej úspech nevedeli 
stráviť, a tak sa po troch rokoch 
každodenného vysielania v roz-
hlase odmlčala. Samozrejme, že 
mi to je ľúto. No na druhej strane 
ma teší, že speváčka Janka Gu-
zová, ktorú som od detstva ob-
divovala, napísala vydavateľovi 
Viktorovi Szárkovi do vydavateľ-
stva Akcent až z Kanady: „Keď 
počúvam spievať Aťu Klimovú, 
zatvorím oči a v duchu som zasa 
doma. A veru si aj poplačem“. 
Tie slová uznania mi všetko vy-
nahradili.

Túto pieseň stále spievam 
na vystúpeniach a som veľmi 
šťastná, že ju ľudia v sále spie-
vajú tak, ako si ju spievali v no-
vembri 1989 spolu so mnou na 
Námestí SNP v našej Bratislave. 
Je to pieseň plná lásky, obdivu  
k domovine, prináša potešenie  
i relax. Keď ju spievam, všetko to 
krásne prenášam aj na druhých 
ľudí. Verím, že to cítia a preto nás 
obe, mňa i moju pieseň, majú za 
to radi.

Anna SLÁVIKOVÁ
Foto: autorka



18 Recitačné súťaže a recitácie vcelku chutili po mentolových 
cukríkoch – sladko, trpko, studeno. Martin ich nemal rád, 
rovnako ako neznášal mentolky. Nebol však schopný vy-

hnúť sa im. Ak siahol do misy s cukríkmi, s dvojtretinovou pravde-
podobnosťou vytiahol mentolový cukrík.  Nesiahať do misy sa ne-
dalo, lebo misa bola život a zmena prostredníctvom náhodného 
výberu. Hoci predchádzajúce vety znejú nadmieru filozoficky, ne-
zvratnou pravdou je, že Martin vedel kývať ušami, vlniť obočím a 
zošpúliť ústa tak, že vyzerali ako kapria papuľka. A keď začal gú-
ľať očami, zatočila sa vám pod nohami zem, spadli by ste, nebyť 
hlasu, ktorý chvíľku dráždivý a potom zasa pokojný, vás omotal 
priadzou melodicky znejúcich slov. Martin bol neskutočne skvelý 
recitátor, avšak nenávidel strojené úsmevy učiteliek, kytice, kniž-
ky s príbehmi o deťoch, čo robili nezbedy a potom sa polepšili; 
potrasenia rukou od porazených súperiek. Na recitačných súťa-
žiach mával pravidelne pocit identický s atmosférou poľského fil-
mu Sexmisia – ocitol sa na planéte plnej žien; sám muž, vlastne 
ešte chlapec a nerozumie ani zamak ustavičnej snahe komento-
vať všetky najnepodstatnejšie okolnosti od sýkoriek v okne až po 
ideálnu farbu tenisových loptičiek. Nič nemohlo zostať iba tak, 
netrafené niektorým z desaťtisícovej zásoby bláznivých ženských 
citosloviec. Všetky básne mali hlavnú myšlienku; vetu, ktorú bolo 
nutné predniesť s primeraným pátosom. Len Martin ju nikdy ne-
vedel nájsť, nie preto, že by si vetu nebol všimol, ale nedoká-
zal pospájať jednotlivé slová tak, aby dávali zmysel; nemohlo sa 

predsa podariť prekrytie natoľko odlišných svetov, akými boli pre 
neho jednotlivé slová, prinajmenšom z jeho pohľadu. Potom po-
chopiteľne hovoril každé z nich osobitne, úplne inak, tak, že bolo 
jasné, že v každom zo slov sa skrýva nekonečne veľká galaxia. Už 
po vyslovení troch či štyroch sa vás zmocnil nekonečný smútok, 
lebo veď bolo jasné, že sa vám nikdy nieže nepodarí preskúmať 
všetky galaxie, ale ani dôjsť na koniec tajomstiev jednej jedinej, 
čo však tiež znamenalo nekonečnosť a večnosť sveta, už ste si 
mohli byť istí, že koniec nebude a radovať sa z toho pri pohľade 
na chlapca s veľkými očami, mierne odstávajúcimi ušami a gom-
bičkovitým nosom, oblečeného v bielej, svetlomodrej alebo kré-
movo nevýrazne bledožlto neškodne sfarbenej košeli na pódiu 
medzi samými dievčatami. 

Úplne najhoršia zo všetkých bola Mária. Pretože sa ju neda-
lo nenávidieť. Všetko recitovala pomaly, dôrazne, precítene; z jej 
prednesu bolo jasné, že všetky slová majú význam... avšak každé 
úplne rovnaký, dopadali za sebou ako hlasné údery tamtamu, 
lenže ten tamtam bol vyladený do  vznešeno vysoko patetických 
podôb; v Máriinom podaní sa aj kravské lajno vznášalo v obla-
koch, spolu so všetkým aj potom malo chuť, vôňu farbu oblakov 
– čiže žiadnu. 

Mária mala modrozelené oči za malými okuliarmi, čierne 
kučierky vlasov, ktoré Martinovi pripomínali zmenšené 
sklá okuliarov; pravdepodobne to boli okuliarie mláďatá, 

ktoré vystriedali dospelé okuliare, potom čo boli tieto rozdrvené 
úderom spredu, ktorý musel prichádzať v nevyhnutne pravidel-
ných intervaloch; na naivitu Máriinej radosti sa nedalo dívať. 
Bola natoľko neuveriteľná, že nemohla byť pravdou – a potom 
bolo treba trestať za klamstvo; alebo bola pravdou, v tom prí-
pade si však pravda ako taká nezaslúži farbotlačovo pôsobiacu 
existenciu, musí byť zrušená úderom päsťou, čo však vôbec nič 
nezmení, lebo na nos okamžite vyskočia nové okuliare z kučie-
rok, zmena je taká rýchla, že Mária ani nepocíti bolesť, pravdu-
povediac sa deje preventívne ešte pred dopadnutím päste, takže 
vlastne Mária je s okuliarmi a kučierkami nezraniteľná. Smeje sa 
na Martina, nabáda ho, aby šiel dobrovoľne sám od seba recito-

vať do Mestského kultúrneho strediska Spolku dôchodcov. Odpor 
je márny, zbytočný, vlastne nie je, Mária sa usmieva ako anjel, 
ktorý si je natoľko istý svojou existenciou, že nepripúšťa, respek-
tíve nevie si predstaviť existenciu niečoho/niekoho odlišne na 
rovnaké podnety reagujúceho, a tak sa Martin ocitá v predsieni 
pred veľkou sálou, v ktorej nejasne tuší desiatky zvráskavených 
tvárí s  dychtivými očami; budú mu tlieskať, vie vopred, možno 
budú tlieskať už vopred, iste by tlieskali, hoci by aj nič nepove-
dal, len by prišiel a uklonil sa; oni by sa domnievali, že šušťanie 
košele pri úklone je pozostatkom recitácie, redukcia je daňou za 
dôchodcovské zľavy, nemožno chcieť kvalitu ako za plnú cenu, 
človek si postupne musí privyknúť na skutočnosť, že zvyšok smrti  
strávi v úzkom potuchnutom priestore rakvy. Preto budú tlieskať. 
Nech by robil, čo by robil, nie je schopný vymyslieť nič, čo by ne-
viedlo k potlesku rozdychtene čakajúcich dôchodcov, prípadne 
mu zabránilo, rovno aj keby ošťal pódium, lenže to by nedokázal, 
pred publikom má všetky telesné otvory hanblivo zavreté, vrá-
tane úst, slová mu presakujú cez pery zvnútra samy od seba, 
on je len účastník a recitátor, úplne bezmocná bábka vo svet-
lej košeli. Stojí v predsieni, rezignovane čaká, pričom nepočúva 
pani Jankoveckú. Pani Jankovecká je veľká, guľatá, v červenej 
blúzke i šatách; vyzerá ako Červená čiapočka, ktorá vyliezla po 
troch mesiacoch výkrmu z chlievika za perníkovou chalúpkou. 
Nadšená, rozhadzuje rukami, o ktorých nie je celkom isté, či to 
nie sú valčeky na cesto; Martin podvedome ustupuje až k stene 

predsienky, pani Jankovecká má ostré končisté načerveno nala-
kované nechty. Opretím o stenu likviduje sa obraz pádom dolu 
v dôsledku neodvratne pôsobiacej gravitačnej sily; Podvečer  
v Benátkach, sivozelené budovy, hnedastý kanál, priam z obra-
zu stúpa smrad výkalov i zvratkov, gondolier v podobe nejasne 
rozmazaného pásu; páči sa mu ten obraz, pretože sa neusiluje 
nahovárať výraznú ohraničenosť kontúr ľudského osudu so zre-
teľným charakterom, príbehom s jasne motivovaným konaním,  
v ktorom len preto, lebo v dôsledku činu X-ovej  Y-lon podvádza 
Z-eta úplne nevyhnutne, pretože tento pochádza z horných vrstiev 
a usiluje sa dostať do dolných alebo možno naopak; čo príbeh, 
to osud, s obľubou preskakuje nudne predvídateľné medzihry, 
ponechávajú len kostru či rám, momentálne na zemi nalomený. 
„Nič sa nedeje,“ zašvitorí vykŕmená Červená čiapočka. 

„Viem,“ odpovie, príliš neskoro si uvedomí, že nepovedal „pre-
páčte“ , jasne predvídateľná medzihra, pekne prosím, ona teraz 
len zalapá po dychu, no keďže neovláda spôsob reakcie na faux 
pas, neurobí nič, čo je vlastne jej spôsobom reakcie faux pas, 
nič, ticho, zabudnutie a potom zrekonštruovaný úsmev.

„Presunieme sa pomaly k pódiu, inak máme tu pre starších 
občanov knižnicu a tiež klub tvorivosti, v ktorom maľujú, kreslia, 
píšu, čudovali by ste sa, koľko sviežej energie sa skrýva v ľuďoch, 
ktorých spoločnosť už odložila bokom!“

Martin prikývol skôr opatrne; nepochyboval o pravdivosti slov 
pani Jankoveckej; vonkoncom však netúžil po priamej konfrontá-
cii s niektorým z výtvorov s následnou nutnosťou hodnotenia.

„Ešte raz by som sa vám chcela poďakovať, že ste prišli, ale 
už sa na vás tešia,“ usmiala sa, Martin v duchu ocenil účinnosť 
jej stratégie: po pobyte v uzavretej miestnosti s ňou bol schopný 
tešiť sa tiež – na akúkoľvek zmenu. 

Sedeli v  štyroch radoch v mäkkých červených kresielkach. 
Prevládali ženy, poväčšine ešte vcelku zachovalého vzhľa-
du, takmer každá si však chystala vreckovku a za priehrštie 

dojatia. V prednej časti miestnosti už Mária v tmavých, pravdepo-
dobne (pokiaľ by to dokázal posúdiť) pekných, akcii príhodných 
šatách naprávala kvietkovaný obrus na stole s malým občerstve-

Miloš Ferko

VSTUPENKA DO PEKLA
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Potlesk, nadýchne sa, voňajú klásky obilia mrvené medzi prs-

tami, šúpolie šuchoce, studnička vážne mlčí, bosými pätami mie-
siš hlinu; dočerta, kto by si stále umýval nohy, prečo  nik nenapí-
še konečne báseň o dotyku bosých nôh s asfaltom, neodolateľné 
pálenie kože, keď sa pot vnára do už-už vznikajúcej mäkkosti;  
krásne je leto tekutého asfaltu, čo modravo sa leskne uprostred 
bieloby betónu, slnko mu vyžehlí spomienky, spoza obrubníka 
vyschnutou palicou loví predvčerajšiu tenisku; z rozpálených 
plechových striech do plastikových misiek čínskych reštaurácií 
neodbytne pomaly odkvapkávajú pečené mačky; vzduchom sa 
tiahne vôňa králičej polievky, díva sa na poteniskový odtlačok, 
vtláča mu podobu svojej predstavy, hoci  nie tvorca, iba recitátor 
v bielej košeli. Inde ťa nechceli, pri vchode do metalového klubu  
mu zaplesli dvere. Márne tričko a džínsy. Celý skrz-naskrz  pre-
siakol slušnosťou, vonia mentolom, akoby  ho práve stiahli z kon-
ferenčného stolíka, kde leží preto, aby si krotil smradľavý dych 
účastníkov akcie. Chlapček – cukrík, miláčik učiteliek, laureát. 
Povie už konečne K...; slovo má len päť písmen.  

Martin zamáva ušami, zavlní obočím, urobí papuľku kapra, 
dvere metalového klubu sa však ani nepohnú. Zlostne do nich 
kopne, potom  zovrie rukami boľavú nohu, po chvíli sa spamätá, 
zreve:  „Pusťte ma dnu, otvorte dvere!“ zarýva triesky pod nechty. 
„Vy ani neviete aký podliak som, otvorím pred vami dušu – seme-
nisko výkaloidných zvrhlostí, pár vedier hnusu a hnisu vylejem 
pred vás,  potom sa budete dívať na údy recitátoriek plávajúce 
v krvavom mori a loď s čiernou vlajku, na ktorej lebka prehltla 
mikrofón; vetrom ošľahaný kapitán na prove zameriava harpúnu 
na veľrybu v červených šatách.“

„Zaiste uznáte, že to bol nevšedný kultúrny zážitok v podaní 
pána Štrongaja; prijmite ako výraz uznania.“ Pani Jankovecká po-
dáva kyticu, Martin nevie, čo sú to za kvety, nerozoznáva druhy; 
vidí však: červené, nemajú tŕne, škoda, rád by raz dostal obrov-
skú kyticu ruží, ktorú by  objal v hviezdoslavovskom oblúku, tŕne 
by mu prebodli telo ako Wildovmu slávikovi: stiekol by pomedzi 
gratulácie, bolo by zaujímavé sledovať blahoželania mŕtvole, či 
by mu aj potom potriasali rukou?  Na samovražde ružovou ky-
ticou Martina, pochopiteľne, lákala milovaná teatrálnosť, nemá 
predsa zmysel zomrieť bez toho, aby ľudia nevedeli, ako veľmi... 
veľmi... nedokázal ani len nájsť kvetinu s tŕňom.

Prevezme od pani Jankoveckej kyticu, ukloní sa, povie: „Vďaka.“ 

Päť písmen vyryje špičkou tenisky do prachu pred ple-
chovou búdou s nápisom Randall klub.  Premýšľa, kde 
sa dá kúpiť vstupenka do pekla.

 
 

ním. Usmiala sa zoširoka úsmevom, ktorému súkromne hovoril 
hviezdoslavovský – objímal svet, v ktorom nebolo nič podstatné 
okrem jeho vznešene ladenej pozitívnosti – a povedala: „Milí 
prítomní. Dnešné pekné popoludnie vám svojou prítomnosťou 
rozjasní pôsobivý prednes podmanivých básní v podaní nášho 
vzácneho hosťa Martina Štrongaja.“ Mária sa zhlboka nadýchla; 
buď praskne alebo sa vznesie nahor nanebovstúpiť, pomyslel si 
zakaždým, ale nasledoval zasa len potlesk a úklon. Podvedome 
si uhladil záhyb na bielej košeli. Mária zasa otvorila ústa: „Pán 
Štrongaj vám teraz prednesie niekoľko básní z klenotnice našej 
poézie. Prajem vám príjemný kultúrny zážitok,“ ustúpila o krok 
dozadu, zaujala pózu fialky. Kútiky úst jej máličko klesli, kedy-
koľvek pripravené k extatickému úsmevu, áno to bolo správne 
označenie, extatický, prepánakráľa, milióny ľudí na svete hľa-
dajú, čo ona má zadarmo bez akýchkoľvek psychedelík; úplné, 
čisté, úprimné šťastie, s ktorým sa dá len splynúť alebo mu závi-
dieť; keby ju predal drogovej mafii (za predpokladu, že by nejakú 
poznal, ale to by nemal byť až taký problém, stačilo zájsť pred 
supermarket v strede mesta a chvíľku sa tváriť znudene), mohli 
by ju používať ako extázožiarič, prípadne z výťažku jej žliaz pri-
praviť účinný prípravok, on sám mal tiež jedinečnú šancu, veď 
predsa už dávnejšie bolo jasné, že by nemal eventuálne nič proti 
vzájomnej výmene telesných štiav, prostredníctvom ktorej by sa 
mohol stať účastným na šťastí, ibaže  Martin mal odpor k psyche-
delikám v akejkoľvek forme a podobe; navyše ešte nebol ochotný 
pripustiť, že by mu bol niekto či niečo bol schopný dať viac, než 
má on sám. Bola lepšia ľudsky i recitátorsky a to ho nesmierne 
ponižovalo; najradšej by ju zaklal tupým vreckovým nožom alebo 
prevŕtal vývrtkou na víno, tuším presne ako  v poslednej scéne 
Limonádového Joa, jej ostatky by nechal pomlieť a rozpustiť po 
vetre, šesťdesiat kíl prachu šťastia by možno privolalo v kraji as-
poň na chvíľu atmosféru detí kvetov, malý raj na zemi, kde by 
sa ovca usmievala vlkovi priamo do pažeráka bez akýchkoľvek 
postranných myšlienok na rozdiel od neho, čo práve vypúšťa do 
vzduchu slová o domove, zrebných zrobených rukách, ľanovej 
plachietke, skyve chleba, grapách polí a hrčovitých stromoch, čo 
rodia len plánky, slzy a pot. 

O autorovi

Narodil sa 18. 4. 1974 v Spišskej Novej Vsi. Vyštudo-
val gymnázium, následne vysokú školu. Odbor sloven-
ský jazyk – história.  Pravidelne publikuje pätnásť rokov, 
sprvu najmä recenzie a literárne eseje. Ako beletrista 
sa začal prejavovať okolo roku 2000 v rámci okruhu 
priaznivcov literárnej  fantastiky.  Dve poviedky mu vyšli  
v zborníkoch  Krutohlav  (finálové zborníky poviedok Ceny 
Gustáva Reussa), jedna v časopise Fantázia.  Trikrát  sa 
dostal do finále súťaže československého fandomu pod 
názvom Cena Karla Čapka o najlepšiu poviedku v rám-
ci  fantastiky. Publikoval  v zborníku Mlok. V roku 2005   
v tejto súťaži získal v kategórii mikropoviedka prvé 
miesto s prózou pod názvom Lístok na cestu niekam. 
V posledných rokoch sa pravidelne umiestňuje vo finále 
poviedkovej súťaže Cena Fantázie, publikoval poviedky 
v dvoch zborníkoch pod názvom Fantázia, ktoré dopo-
siaľ vyšli. Poviedky určené deťom publikoval v zborní-
koch Poletíme za dúhou. Knižne debutoval v roku 2006 
autobiograficky ladeným románom Šťastie za dverami. 
V roku 2008 vydal knižku fantazijne ladených poviedok 
pod názvom Tisíc toliarov za Oľgu Stadnickú.
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TEST, KTORÝ MÔŽE ZACHRÁNIŤ ŽIVOT
Niekedy dokážeme, že sa dá pre naše ľudské zdravie urobiť veľmi veľa len za  niekoľko minút

Predmetom diskusie  účastníkov  druhej spotrebiteľskej tribúny, ktorá sa konala v novembri minulého roka, boli infor-
mácie o zdravom spotrebiteľovi. V debate sa vtedy spojili dve témy na prvý pohľad spolu nesúvisiace:  v zdravotníckej 
odzneli informácie o rizikových faktoroch kardiovaskulárnych ochorení a  v spotrebiteľskej zasa o tom, čo má vedieť 
spotrebiteľ, ktorý si vie uplatniť svoje práva. Diskutujúci sa zhodli na starej známej pravde, že keď má človek zdravie, 
má všetko. Zároveň sa zhodli aj na tom, že o zdravie sa treba rovnako zaujímať ako o spotrebiteľské práva.

Dokument Stratégia spotre-
biteľskej politiky na roky 2007 
– 2012 Európskej komisie kla-
die okrem iného dôraz na zdra-
vie a bezpečnosť spotrebiteľa 
týkajúce sa tovarov a služieb 
a na vzdelávaní a informova-
ní spotrebiteľov o ich ochrane  
a právach. 

Míľa pre mamy
Špecifické sú však práva 

pacienta v zmysle používate-
ľa zdravotníckej starostlivosti. 
Tie pod ochranu spotrebiteľa 
nepatria. Zdravie spotrebiteľa 
v zmysle používania kvalitných 
potravinárskych a bezpečných 
výrobkov áno. A tu niekde sa 
dá hľadať aj súvislosť s faktom, 
že o zdravie sa treba starať, aj 
keď sa cítime zdraví. Mnoho 
ochorení sa dá včasnou dia-
gnostikovou zachytiť už v začí-
najúcom štádiu a aj úspešne 
vyliečiť. Stačí len nájsť si čas 
na preventívne prehliadky. Táto 
aktivita je viazaná na informo-
vanosť. A tu sme pri zdôvodnení 
spojenia dvoch tém – spotrebi-
teľskej a zdravotníckej – o kto-
rých vám  budeme v tomto roku 
prinášať viac informácií ako do-
siaľ. V rubrike ich budeme uvá-
dzať tak, aby obe problematiky 
dostali rovnaký priestor, pričom 
pri oboch budeme klásť dôraz 
na aktuálnosť. Robíme tak aj  
v dnešnej spotrebiteľskej po-
radni. I keď  niektoré témy 
odzneli v elektronických a tla-
čených médiách, pre veľký zá-
ujem občanov, najmä preto, že 
si nestihli zaznačiť kontaktné 
údaje, sa k nej vraciame. 

 Únia materských centier ku 
Dňu matiek pripravuje 6. roč-
ník podujatia Míľa pre mamu. 
Zábavné rodinné podujatie sa 
bude konať 9. mája 2009 od 
15.00 – l8.00 hodiny na Par-
tizánskej lúke pod Červeným 
mostom. Súčasťou podujatia 
bude aj osvetovo – mediál-
na kampaň Vytvorme priestor 
mamám a deťom  zameraná 
predovšetkým na zlepšenie 
podmienok žien matiek. Únia 
definuje priestor ako miesto 
bez fyzických a ľudských ba-
riér, teda od priestorov, ktoré 
nie sú pre detské kočíky ba-
riérami, cez priestor na ak-
ceptáciu starostlivosti o deti a 

ich výchovu ako plnohodnotnú  
a spoločensky dôležitú prácu 
a sebarealizáciu ženy – matky 
počas materstva. Ďalším sprie-
vodným podujatím až do leta 
budú konzultácie s gynekológ-
mi o novej vnútromaternicovej 
antikoncepčnej metóde, ktorá 
na základe klinických skúšok 
bola v roku 1990 uvedená do 
praxe vo Fínsku. Hoci na Slo-
vensku je ženám k dispozícii už 
desať rokov, slovenské ženy ju 
ešte stále zrejme pre neinfor-
movanosť až do minulého roku 
nevyhľadávali. V súčasnosti ju 
používa asi 6-tisíc žien, čo je 
pri jej výhodách a spoľahlivosti 
stále málo. Viac informácií na 
www.materskecentra.sk.

Kampaň za Váš život
Po roku a pol intenzívnej 

osvetovej činnosti a netradič-
nej edukačnej kampani s ob-
rovským nafukovacím črevom 
sa občianske združenie Euro-
pacolon Slovensko rozhodlo 
aktívne podporiť vyhľadávanie 
včasných, a teda liečiteľných 
foriem rakoviny hrubého čre-
va a konečníka (kolorektálny 
karcinóm). Kampaň sa začala 
5. marca 2009 s mottom Toto 
nie je reklamná kampaň na 
prevenciu, je to kampaň za váš 
život.  Vzhľadom na to, že ra-
kovina hrubého čreva a koneč-
níka je na Slovensku najčastej-
ším onkologickým ochorením  
a druhou najčastejšou príči-
nou úmrtia na zhubné ocho-
renia, aktivitu občianskeho 
združenia podporuje okrem 
Ministerstva zdravotníctva SR 
aj Kancelária Svetovej zdra-
votníckej organizácie (WHO) 
na Slovensku, Slovenská on-
kologická spoločnosť a  Ne-
mocnica sv. Cyrila a Meto-
da, Antolská ul., Bratislava  
a Roche Slovensko.

Diagnóza „až do domu“
I napriek nepriaznivej štatis-

tike v počte úmrtí na toto ocho-
renie, každoročne z 3 000 dia-
gnostikovaných nových prípadov 
až 1 700 zomiera,  ide liečiteľný 
typ rakoviny. Ale len v tom prípa-
de, že  sa diagnostikuje včas. A 
pritom ide o veľmi jednoduchý a 
bezbolestný úkon formou testu. 
Ten dokáže odhaliť skryté krvá-

canie do stolice v štádiu, keď je 
možné nádor operatívne odstrá-
niť.  Vyliečiť sa tak má možnosť 
až 95 percent pacientov. OZ 
Europacolon Slovensko vzniklo  
v máji 2007 s cieľom zvýšiť 
povedomie o kolorektálnom 
karcinóme. Tento cieľ úspešne 
plní, čo dokazujú dva prieskumy 
verejnej mienky uskutočnené 
pred a po edukačnej kampani 
Europacolon Tour Slovensko.  
I keď zvýšené povedomie je 
základným predpokladom, 
ako znížiť úmrtnosť a výskyt 
tohto ochorenia, prieskumy 
dokázali, že ľuďom chýbajú in-
formácie o možnostiach, kde  
a ako získať diagnostický test 
na skryté krvácanie do stoli-
ce. OZ Europacolon Slovensko 
sa rozhodlo aktívne podporiť 
vyhľadávanie včasných foriem 
kolorektálneho karcinómu a pri 
príležitosti Európskeho mesia-
ca povedomia o kolorektálnom 
karcinóme odštartovalo pilotný 
skríningový program. Ten sa 
realizuje  tzv. ponukovým sys-
témom, čo znamená, že ľudia 
si môžu test bezplatne objed-
nať a bude im zaslaný priamo 
domov. Stačí poslať bezplatný 
korešpondenčný lístok z ča-
sopisov Plus 7 dní a Báječná 
žena, alebo si test objednať na 
stránkach www.europacolon.
sk, www.krca.sk, či prostred-
níctvom bezplatnej infolinky 
0800 800 183. Test je možné 
objednávať do 15. apríla 2009. 

Po jeho vykonaní treba vzor-
ku vložiť do priloženej obálky  
a bezplatne zaslať do skrínin-
gového centra. Táto forma rea-
lizácie prináša ľuďom možnosť 
diagnostiky „až do domu“, pre-
to bude zároveň odzrkadľovať, 
koľko Slovákov má skutočný 
záujem o svoje zdravie a život 
a je ochotných venovať mu pár 
minút času. Alebo inak, koľkí sa 
rozhodneme s domácim testom 
trvajúcim 5 minút si zachrániť 
život. Vznikom kolorektálneho 
karcinómu sú ohrození najmä 
ľudia po 50. roku života, preto 
je táto možnosť určená práve 
im. Test na okultné (skryté) kr-
vácanie do stolice je úplne bez-
bolestný a jednoduchý. Každý si 
ho môže urobiť sám doma, vo 
vlastnom intímnom prostredí. 
Vďaka spôsobu realizácie pro-
jektu sa nikto nemusí hanbiť 
návštevy či rozhovoru u lekára. 

Test dokáže odhaliť už včas-
né štádiá rakoviny. Pozitívny vý-
sledok však môže poukazovať 
aj na iné – nezhubné choroby, 
preto sa ho netreba báť. Naopak 
– môže pomôcť diagnostikovať 
ochorenia, ktoré nie sú nebez-
pečné, no časom by sa mohli na 
zhubné ochorenie zvrhnúť. Vďa-
ka testu na okultné krvácanie 
a správnej liečbe je tak možné 
rakovine hrubého čreva a ko-
nečníka úplne predísť. 

Jana MIKLOVIČOVÁ
Foto: autorka

Na štarte kampane sa zúčastnil aj minister zdravotníctva Richard Raši. 
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RYBA V TROJKE - PREMIÉRA V RUŽINOVE
Kto druhému jamu kope, sám do nej spadne... Asi takto nejako by sa dalo jednou vetou charakterizovať divadelné 
predstavenie, ktoré zavítalo do  Domu  kultúry Ružinov. Hrôzostrašná komédia Ryba v Trojke vznikla pod režisérskou 
taktovkou Petra Mikulíka a stretla sa v nej hviezdna zostava štyroch skvelých hercov z činohry Slovenského národné-
ho divadla: Zdena Studenková, Zuzana Kocúriková a Mária  Kráľovičová si v hre podelili  Jozefa Vajda. DK Ružinov sa 
spolupodieľal na produkcii tejto hry.

Divadelné predstavenie, ktoré obehne kultúrne domy po celej Slovenskej republike

Tri staré dievky
a jeden sluha

Tieto výborné herečky 
stvárňujú v komédii tri sestry 
- Ceciliu, Šarlotu a Klementinu 
Heckendorfové, bohaté maji-
teľky akcií významného pivo-
varu, ktoré sa ako vždy uchýlia 
na leto do svojho vidieckeho 
sídla neďaleko mesta Neurup-
pin. Najstaršiu sestru Šarlotu 
hrá Mária Kráľovičová. Práve 
ona sa stará o rodinné financie 
a o pivovar. Stredná sestra v 
podaní Zuzany Kocúrikovej má 
rada všetko dobré – jedlo, pitie 
a sexuálne radovánky. Zdena 
Studenková hrá v predstavení 

najmladšiu sestru Klementi-
nu, ktorá si svoj skutočný vek 
nepripúšťa a stále sa hrá na 
večne mladú. Aj keď je každá 
sestra iná, všetky tri sú starými 
dievkami. A k tomu všetkému 
majú ešte jedného spoločné-
ho milenca Jozefa Vajdu, teda 
sluhu Rudolfa, ktorý verne slúži 
sestrám už vyše tridsať rokov. 
Okrem varenia, upratovania, 
nakupovania či hrania na kla-
víri poskytuje Rudolf všetkým 
trom sestrám taktiež milenec-
ké služby. Samozrejme, sestry 
to nevedia, každá z nich žije 
v presvedčení, že Rudolf má 
tajný pomer iba s ňou. Za tie-

to špeciálne služby mu každá 
posľubuje určitú časť zo svojho 
majetku. Keď sa však Rudolf 
rozhodne po dlhých rokoch 
služby u sestier skončiť s po-
sluhovaním a ísť na zaslúže-
nú cestu okolo sveta, nastáva 
problém. Sestry ho totiž od-
mietnu vyplatiť a vymyslia plán, 
ako sa Rudolfa zbaviť. Nerátajú 
však s tým, že ich oddaný sluha 
je tiež taký prefíkaný ako ony. 
Podceňovať sluhov sa prosto 
nevypláca.

Už názov predstavenia 
napovedá, že dôležitú úlohu  
v ňom bude hrať ryba. Práve tá 
sa stane nástrojom Rudolfovej 
pomsty. Po trpkom zistení, že 
sestry mu sľúbené peniaze vy-
platia až po ich smrti sa Rudolf 
rozhodne konať. A to doslova. 
Vystrojí sestrám výborný rybací 
obed, za ktorý si od nich do-
konca vyslúži pochvalu.. Ryba, 
ktorú skonzumovali, bola otrá-
vená....Takýto podlý plán však 
vymysleli aj sestry, ktoré chcú 
taktiež Rudolfa otráviť, aby mali 
od neho pokoj a aby sa infor-
mácie o ich milostnom štvoru-
holníku nedostali na verejnosť. 
Do jeho obľúbenej pijatiky mu 
tak primiešajú arzén.

Jed pre každého
Pointa príbehu je teda jas-

ná. Už spomínaná veta, kto 
druhému jamu kope, sám do 
nej spadne, sa tu totiž splní na 
sto percent. Pri pokuse sestier 
zavraždiť ich roky oddaného, 
ale nepohodlného sluhu sa pre-
rátali. A prerátal sa aj samotný 
Rudolf. Sestry síce otrávil, no 
ony taktiež otrávili jeho. Ru-
dolfova chamtivosť a lakomosť 
sestier sa veru nevyplatila. Aj 

keď sa celé predstavenie končí 
smrťou všetkých hercov, tra-
gédia to určite nie je. Protago- 
nisti zomrú doslova vtipne  
a tak sa aj na ich smrti diváci 
zasmejú. 

Úspešné predstavenie
Po marcovej premiére pred-

stavenia v ružinovskom Dome 
kultúry si hlavní protagonisti 
vyslúžili od divákov dlhý a za-
slúžený aplauz. Predstavenie 
totiž splní účel, kvôli ktorému 
si ho diváci prídu pozrieť. Je  
v ňom veľa smiechu a zábavy, 
diváci sa pri ňom môžu odrea-
govať. Neobsahuje žiadne zlo-
žité neobjasnené zápletky, od 
začiatku predstavenia je jasné, 
kam bude jeho dej smerovať. 
Divák si pri tejto hre môže do-
slova oddýchnuť. Aj keď sa dej 
hry odohráva v 18. storočí, jej 
podstata, teda boj o penia-
ze, vystihuje aj dnešnú dobu. 
Majstrovstvo a profesionalita 
hlavných protagonistov a mož-
no aj ich slávne mená urobili 
z hry určite viac, ako keby ju 
hrali napríklad študenti vysokej 
školy múzických umení, teda 
neznámi herci. Lebo hlavne 
známe herecké meno dokáže 
prilákať na predstavenie veľa 
zvedavých divákov. A keďže  
v tejto hre vystupujú hneď šty-
ri známe a určite aj obľúbené 
herecké mená, záujem o ňu 
bude istotne vysoký. Rybu v 
trojke budú okrem pondelkov 
v ružinovskom Dome kultúry 
uvádzať aj na hosťovaniach, a 
to na zájazdoch po celom Slo-
vensku. 

Katarína KOSTKOVÁ
Foto: internet
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V slovenskej literatúre medzi jej najlepšie diela patria romány a drámy, ktoré napísali autori lekári. Napríklad G.K. 
Zechenter – Laskomerský, Martin Kukučín, Gejza Vámoš, Ivan Stodola, Štefan Králik, Pavol Straus, Benjamín Tinák,  
Štefan Konkol a ďalší. Za všetky príklady stojí ruský  Anton Pavlovič Čechov. Najnovšie sa k spisovateľom lekárom 
prihlásil Martin Jančuška. Predstavuje sa nám dokumentárnym psychologickým románom Druhé prikázanie.

J e  t o  k n i h a  z v l á š n a ,  ú p r i m n á ,  m o r á l n e  č i s t á ,  o d h a ľ u j ú c a ,  ž a l u j ú c a . . . .
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Už sám fakt, že autor je lekár, 
znalec ľudského tela i duše, mo-
rálne i kresťansky žijúci, sľubuje 
zaujímavé a poučné čítanie. Sia-
hol som po jeho diele s veľkou 
zvedavosťou, ale ako náročný 
čitateľ, ktorý chce byť aj spravod-
livým hodnotiteľom úspešného 
literárneho pokusu. Hneď v prvej 
vete malej rozpravy o knihe MUDr. 
Martina Jančušku Druhé prikáza-
nie poviem to, čo recenzenti zvyk-
nú povedať na záver. Je to kniha 
zvláštna, úprimná, morálne čistá, 
odhaľujúca, žalujúca, zahanbujú-
ca, poučujúca, dôsledne rozobera-
júca charaktery postáv jednej rodi-
ny (troch dcér, troch zaťov a jednej 
dožívajúcej chorľavej i nevládnej 
matere). Je to kniha dobre, ba  
v niektorých kapitolách až vynika-
júco napísaná. Vynikajúco tým, že 
čo postava, to výstižný, ba až psy-
chologicky a psychiatricky mikro-
skopický rozbor (nález) charakteru. 
Sú to portréty našich súčasníkov, 
a to vonkajšie i vnútorné. Nechce 
sa nám veriť, že aj takí sme, že 
naše ľudské a rodinné vzťahy sú  
v rozhodujúcich chvíľach neľudské, 
zahanbujúce.

MUDr. Martin Jančuška  
v úvode svojho románu síce na-
písal, že „osoby a príbehy v tejto 
knihe sú vymyslené a akákoľvek 
podobnosť je čisto náhodná, ako 
aj mená miest a osôb, avšak, ak by 
sa tu predsa len nejaká podobnosť 
našla, stalo sa tak čisto vo fiktívnej 
súvislosti“, nik tomu neuverí, že sú 
to nie postavy konkrétne, vydolova-
né z bolestivého života, dnes žijúce 
v konkrétnom meste alebo dedine 
a rodine, ktoré zase ja, aj keď ich 
trochu poznám, nechcem meno-
vať. Čitateľ si ich odhalí sám. A čo je 
ešte istejšie, ba až nebezpečné, že 
zobrazené osoby sa tak spoznajú, 
až ich to vykoľají z pokojno-rozru-
šeného života, v ktorom je centrom  
i zdrojom zaťaženosti a nervozity 
rodinných vzťahov, nedorozume-
ní, ba až nevraživosti vedúcich 
k rozbitiu rodiny stará mať, kto-
rá mala v čase mladosti svoje 
otravné muchy, ktoré dobiedzavo 
pôsobili na muža, najmä však  
v správaní k najmladšej dcére 
Julke a navyše bola alkoholička  
a diktátor.

Liečiť telo i ducha
Martin Jančuška mimoriadne 

úspešne zvládol psychológiu po-
stáv, ba zašiel ešte hlbšie, odhalil 
a opísal ich v jeho literárnom cho-

robopise ako psychiater. A navyše, 
podujal sa ich aj liečiť. Diskutoval 
s nimi ako katechét, dúfajúc však 
márne, že Božím slovom zapôsobí 
na rozčertených ľudí. Akoby zlým 
duchom ovládnutú rozrušenú, 
rozhnevanú rodinu sa mu nedarí 
usmerniť na správnu cestu, na 
kresťanskú morálku, na hrejivé ro-
dinné vzťahy, najmä však na doho-
vorenie sa, ako sa budú rovnakým 
dielom starať o starú mater. Samo-
zrejme, že jeho kresťanské nabá-
danie k láske je hádzanie hrachu 
o stenu. Naopak, týmto spôsobom 
a pokusom najmä s „kresťanskou 
láskou“ u nich prehráva, ba ešte 
viac vzbudzuje odpor. A čo je hor-
šie, nezískava si ani čitateľa. To na 
jednej strane, ale na strane druhej 
v postave Tomáša zobrazil dob-
rého čistého človeka a kresťana 
vychádzajúceho z viery i žijúceho 
podľa nej, ale neúspešného pri jej 
nevhodnom ponúkaní alebo vtlá-
čaní síce do duší kresťanov, ale 
kresťanov formálnych, ktorí majú 
okrem teologických aj ekonomic-
ké problémy, čiže problémy dňa, 
ako prežiť a aspoň troška si aj užiť  
a až potom veriť a milovať blížneho 
a blízkeho svojho. Teda najprv dá-
vajú sebe, čo im patrí, a až potom 
Bohu čo je Božie.

V románe Druhé prikázanie 
autor chce liečiť nielen po poráž-
ke na vozík odkázanú starú mater 
(svokru), ale aj jej tri dcéry a ich 
mužov. Chcel liečiť nielen telo, ale 
i ducha. Ale nešlo mu to. Sám pri-
tom ochorel. Chcel liečiť apelom 
na kresťanskú morálku, dožadoval 
sa pomoci od Boha, rady hľadal  
u Carla Carretta alebo Jána z Kríža. 
Ostával psychicky vyčerpaný, mo-
rálne sklamaný, sám. Pre zvyšok 
rodiny i u čitateľa toto jeho dožado-
vanie i prosby k Bohu o pomoc sú 
– mierne povedané – neprijímané 
s pochopením, zdajú sa dotiera-
vé, nevhodné. Ale i tu obdivujem, 
ako autor zobrazil ťažkosti, priam 
utrpenie praktizujúceho kresťana, 
ktorému je do zúfania, keď je ne-
chápaný, ba priam ostro odmieta-
ný. Obdivuhodné je aj to, čo všetko, 
aké pravdy a príkoria je Jančuška 
ochotný uvaliť na svojho protago-
nistu Tomáša. Skrátka, Jančuška 
je v tejto knihe neskonale úprimný, 
čistý, priamy, ostrý, nemilosrdný 
pri vyžadovaní plnenia rodinných 
a ľudských povinností. Napísal 
viac ako literárny psychologický 
až psychiatrický lekársky „nález“ 
jednej morálne chorej rodiny  

a to nielen rodiny slovenskej, ale 
aspoň európskej. Druhé prikázanie 
je (mohlo by byť) duševným morál-
nym nálezom v zatvrdnutej ľudskej 
duši ľudskej spoločnosti, známej 
od pradávna v správaní k chorým 
a starým. Preto sa mnohí modlili  
a modlia, aby im Pán doprial dob-
rú a krátku smrť (teda ľahkú) aby 
neboli nikomu na ťarchu. Boli časy, 
keď starých nevládnych zabíjali 
alebo keď starí sami odchádzali 
do tajgy, sadli, opreli sa o strom a 
čakali, kým zamrznú alebo na mi-
losrdného dravca, ktorý ich zbaví 
utrpenia a ich príbuzných trápenia 
s nimi. Nemeckí nacisti a rasisti 
vymysleli smrť plynom, sekty sku-
pinovými samovraždami, ale sú 
denno-denne vraždy a samovraždy 
vrahov a nad všetkými tróni smrť 
bohatých, smrť zaplatená – kúpe-
ná eutanázia.

Odkryl hriechy sveta
Na záver konštatujem: román 

Druhé prikázanie je bolestivé číta-
nie, ktoré čitateľa rozhnevá i po-
dráždi, ale o chvíľku sa spamätá, 
vstúpi si do svedomia a zistí, že ho 
rozhnevala pravdivosť vydolovaná  
z hĺbky duše a života, ktorá sa mo-
dernej necitlivej spoločnosti zdá 
naivná. Čitateľ sa hnevá na celú ro-
dinu, ktorú Tomáš až otravne mesia-
ce, roky vytrvale vyzýva, aby sa ko-

nečne stretli a pozhovárali... Rodina 
akoby sa nemala o čom zhovárať. 
Alebo preto, že príliš dobre vedeli 
o čom sa majú zhovárať. Tak dlho 
sa pripravovali na „pozhováranie“  
v listoch, až stará mama pri pre-
voze z Viedne v rodnom chotári 
zomrela. Smrť vyriešila všetko, 
rodine sa uľavilo, ale sa nezjed-
notila. Všetkým ostala mora na 
duši a hanba hanbúca ako sa  
k „mame“ i k sebe navzájom sprá-
vali. V budúcnosti bude lepšie, ak 
sa nebudú stretávať a vyčitovať si 
hriechy a jatriť rodinné rany. Martin 
Jančuška neobjavil hriechy sveta 
len ich nebojácne odkryl a zvolal: 
„Pozrite, ľudia, aj takíto sme.“ Sme 
naozaj takí necitliví ako Tomášova 
rodina? Je naozaj slovenský národ 
taký? Je svet naozaj taký? Žiaľ, bol, 
je a bude. Ľudia nie sú anjeli. Aj 
svätí hriešni boli. Literárna kvap-
ka MUDr. Martina Jančušku, ktorú 
týmto uvádzam do priazne čitate-
ľov a slovenskej literatúry, je kvap-
kou životodarnou a povzbudzujú-
cou. Svoju úvahu ukončím krásnou 
slovenskou výstižnou pesničkou.

„Ej, povedz že mi povedz, syn 
môj premilený, či ma budeš chovať 
na moje staré dni?“ Ej, budem otec, 
budem, kým sa neožením a keď sa 
ožením, potom vás oddelím. 

Laco Ťažký

Obálka k románu Druhé prikázanie
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Ad: Psie exkrementy...

V jednu jarnú sobotu sme 
sa s rodinou vybrali na nákupy. 
Na skutočne krátkom úseku na 
Mierovej ulici, kde bývame, sme 
napočítali 168 psích exkremen-
tov! A to sme nechodili ani po 
tráve – počítali sme len tie vidi-
teľné kusy z chodníka.  

Vážený pán starosta, často 
Vás ráno na Mierovej ulici stre-
távame na Vašej ceste do práce. 
Ste nám sympatický tým, že sa 
neveziete na bavoráku, chodíte 
pešo. Rozhodli sme sa aj preto 
osloviť Vás. Vieme, že úrad, kto-
rý vediete, zabezpečuje z daní 
nás všetkých odvoz psích exkre-
mentov z príslušných kontajne-
rov. Je ale zjavné, že naši spo-
luobčania, ktorí sa pokladajú 
za veľkých milovníkov zvierat, si 
túto službu nevážia a úspešne 
ignorujú svoje povinnosti. Vie-
me, že za túto situáciu nemôžu 
chudáci psy, tým sa zákony vy-
svetliť nedajú, ale ich majitelia. 
Túto situáciu považujeme za 
neudržateľnú. Dovoľujeme si 
navrhnúť takéto riešenie: Po-
kiaľ vieme, každý pes má niečo 
ako svoj rodný list a musí byť 
evidovaný u príslušného veteri-
nára. Keby sa dala legislatívne 
dosiahnuť aj povinnosť členstva 
v príslušnom psom spolku, dala 
by sa miestnym zastupiteľstvom 
tomuto spolku uložiť povinnosť 
postarať sa o odstraňovanie ex-
krementov na náklady svojich 
členov a pri nedodržiavaní tejto 
povinnosti nestíhať nepolapiteľ-
ných jednotlivcov, ale ich orga-
nizáciu. 

Pavel KRKOŠKA

REAKCIA: Miestny úrad Ruži-
nov vynakladá ročne na čiste-
nie psích exkrementov nemalé 
finančné prostriedky. Pravidel-
ne dopĺňame vrecúška do ko-
šov, ktorých sme v Ružinove 
osadili 94. Ročne to stojí 54 
970 eur  (1 656 000 Sk).  Žiaľ, 
majitelia psov exkrementy 
nezbierajú. Mestská polícia 
nemôže denne sledovať len 
psíčkarov. Na základe mno-
hých sťažností sme sa preto 
rozhodli čistiť tzv. mobilným 
vysávačom zašpinené mies-

ta v Ružinove 4-krát do roka. 
Zaplatíme za to 11,85 eura 
za hodinu vysávania mobilným 
vysávačom. Váš návrh na legis-
latívnu zmenu je inšpirujúci. 
Zvážime jeho využite. 

Slavomír DROZD,
starosta Ružinova

Ad: Polyfunkčný objekt 
Záhradnícka...

Združenie občanov – Líščie 
nivy, Palkovičova trvá na tom, 
že polyfunkčný objekt s 11 po-
schodiami, ktorý chce postaviť 
spoločnosť Danicon Holding 
na verejnom parkovisku medzi 
ulicami Záhradníckou a Palko-
vičovou a časťou parku, tam 
nepatrí. Kauza zastavania verej-
ného parkoviska má už 6-ročnú 
históriu. 

Parkovisko bolo vybudované 
v rámci združenej výstavby ako 
súčasť projektu niekoľkotisíco-
vého sídliska pre jeho obyvate-
ľov, pre ľudí prichádzajúcich do 
tejto lokality za prácou, za ná-
kupmi na trhovisko Miletičova, 
na športové akcie usporadúva-
né v športovej hale na Jégého 
ulici a  Zimnom štadióne Ondre-
ja Nepelu. 

Investor - spoločnosť DA-
NICON Holding síce ponúkla 
občanom 5 miliónov Sk na 
zlepšenie životných podmienok. 
Nepredložila však konkrétny 
návrh projektu. Ponúkla iba 
peniaze. V minulom roku uza-
tvorila verejné parkovisko s viac 
ako 120 parkovacími miestami 
bez náhrady parkovacích plôch. 
Tým zhoršila podmienky v tejto 
lokalite a vydala jasný signál  
o postoji k občanom. 

Vydané územné rozhodnu-
tie na stavbu Polyfunkčný ob-
jekt Záhradnícka ulica, ktoré 
vydal stavebný úrad Mestskej 
časti Ružinov ešte nie je prá-
voplatné. Občania, organizácie  
a inštitúcie sa voči nemu odvo-
lali. Veria, že Krajský stavebný 
úrad v Bratislave ich námiet-
kam vyhovie. Tak ako v roku 
2007 rozhodnutím súdu. 

Jozef MATUŠEK
predseda OZ Líščie Nivy, 

Palkovičova ul.

REAKCIA: Signatári petič-
nej akcie upozorňujú verej-
nosť, že plánovaná výstav-
ba Polyfunkčného objektu 
Záhradnícka ulica obmedzí 
možnosti statickej dopravy  
a zasiahne do verejného parku.  
V rozhodnutí o umiestnení stav-
by č. 417 jednoznačne stano-
vuje vybudovanie náhradných 
parkovacích miest v samostat-
nom parkovacom dome. Ten 
bude mať dve podzemné a tri 
nadzemné podlažia. V hornej 
časti bude vyčlenených 157 
parkovacích miest na verejné 
parkovanie. V súčasnosti sa 
na parkovisku nachádza 107 
státí. Objekt stavby nebude 
zasahovať do verejného parku. 
Možná výstavba sa bude reali-
zovať len na spevnenej ploche 
parkoviska. 

Ljuba HOROŠČÁKOVÁ
Stavebný úrad MČ Ružinov

Ad: Urbanistická štúdia 
Ružinovská ulica -  
východ...

„Zachovám zelenú tvár 
Ružinova,“ znelo volebné 
heslo starostu Ružinova Ing.  
S. Drozda v komunálnych voľ-
bách 2006. Občania tým rozu-
meli zachovanie zostávajúcej 
zelene, ktorá rýchlo ubúdala  
a aj ubúda v dôsledku rozsiahlej 
výstavby a zahusťovania, a preto 
mu dali svoj hlas. Našej inicia-
tíve listom zo dňa 28.11.2006 
písomne prisľúbil: „Pokiaľ to 
bude len trochu možné, využi-
jem všetky právne možnosti, 
aby som zabránil akejkoľvek 
výstavbe v oblasti Tomášikova 
– Papraďová. Osobne som proti 
výstavbe viacpodlažných ob-
jektov vo vnútroblokoch ulíc na 
Trávnikoch a zmenšovanie ich 
zelených plôch.“ Dnes, viac ako 
dva roky po voľbách môžeme 
konštatovať, že išlo len o  sľub, 
ktorý asi starosta ani nemieni 
splniť. Dôkazom toho je aj návrh 
urbanistickej štúdie Ružinovská 
ulica – východ. Platný územ-
ný plán pre územie Ostredkov, 
Pošne, Trávnikov a Štrkovca 
ráta s rozsiahlou výstavbou na 
takmer všetkých nezastavaných 
pozemkoch vrátane zelene, 

detských ihrísk a vnútroblokov. 
Práve preto bolo cieľom urba-
nistických štúdií zmeniť účel 
využitia týchto pozemkov zo 
zmiešaného územia, občianskej 
vybavenosti a podobne  na ze-
leň. Avšak starosta nevyužil túto 
jedinečnú možnosť a predložil 
návrh urbanistickej štúdie na 
definitívne schválenie, ktorý na 
väčšine nezastavaných plôch,  
(aj v oblasti Papraďová – Tomá-
šikova a vnútrobloku Narcisová) 
počíta s výstavbou. 

Peter ŽATKO  

REAKCIA: Demokratický Ru-
žinov je založený na diskusii. 
Každá konštruktívna kritika 
prináša zdokonalenie v riešení 
a hľadaní spoločných cieľov 
samosprávy, Ružinovčanov  
a záujmov developerov. V prí-
spevku P. Žatka konštruktívna 
kritika chýba. Som rád, že ci-
tuje môj volebný program – od 
môjho nástupu do funkcie sa  
v žiadnom vnútrobloku na Tráv-
nikoch nezačalo stavať a ani ne-
bolo takéto povolenie vydané! 
Iniciatíva pod vedením P. Žatka 
urbanistickej štúdii vyčíta, že 
nenavrhla zmenu územného 
plánu Bratislavy vo vnútrobloku 
nových budov na Papraďovej 
ulici. V štúdii chránime zele-
né a verejné plochy, ktoré sú 
v reálnom ohrození výstavby.  
Spomenutý vnútroblok je 
chránený, keďže sa v ňom 
nachádza veľké množstvo 
stromov a žiadna budova tam 
nemôže byť postavená pre ne-
splnenie striktných požiada-
viek svetlotechniky. V štúdii  
Ružinovská – východ chrá-
nime zelené plochy vo viac 
ako desiatich významných  
zmenách. V tejto lokalite  
Ružinova vytvárame návrhom 
viac zelene ako je to dosiaľ. 
Okrem toho v nej riešime static-
kú a dynamickú dopravu. Osob-
ne presadzujem ochranu vnút-
roblokov proti zahusťovaniu. 
Názor občianskej iniciatívy pre-
to považujem za nedorozume-
nie. Nikto nepodporuje výstavbu  
v okolí ulice Papraďová. 

Slavomír DROZD, 
starosta Ružinova

Poznámka: Redakcia Ružinovského ECHA si vyhradzuje právo krátiť prevzaté príspevky.
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Papúč je málo, odťahovacia služba nestačí
Echo | 28.2.2009 | Titulka, 01; | Dagmar Gurová, Dorota Kráková

Policajti tvrdia, že nesprávne parkovanie na ulici nepostihujú tak 
prísne, ako by mohli. Mestskí policajti už môžu dôslednejšie za-
kročiť proti nesprávnemu parkovaniu, umožnil im to nový zákon 
o cestnej premávke. 

Bratislavu zaliala voda!
Nový čas | 2.3.2009 | 8,9; Bratislava | Erik Mihalko

Rušný víkend! V sobotu sa bratislavskými ulicami valili hek-
tolitre mútnej vody. Tá miestami dosahovala až jeden meter. 
Nespôsobila to žiadna prírodná katastrofa, ale prasknuté 
potrubie na Bojnickej ulici. V dôsledku havárie ostali tisícky 
domácností niekoľko hodín bez pitnej vody. 

Zoznam čaká aj návrhy mestských častí
Bratislavské Noviny | 26.2.2009 | BRATISLAVA, 11; bn | rob

Mestský ústav ochrany pamiatok (MÚOP) nedávno vyzval 
mestské časti, aby vypracovali návrhy do zoznamu pamä-
tihodností mesta v kategóriách hmotných hnuteľných, ne-
hmotných a zaniknutých.

Mačací obor váži 11 kilogramov!

Stanica bude, nevedno však kedy

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

Včera prasklo na Kazanskej 
ulici ďalšie potrubie. Voda  
z neho zaliala podzemné gará-
že a parkovisko. Škody zatiaľ 
nevyčíslili. V sobotu popolud-
ní prasklo hlavné vodovodné 
potrubie na Bojnickej ulici.  
Z trhliny sa začal valiť mohutný 
prúd vody, ktorý zaplavil ulicu 
a niekoľko skladov v blízkej 
budove. Voda miestami siaha-
la až do výšky jedného metra. 
Pracovníci vodárenskej spoloč-
nosti ihneď odstavili prívod do 
potrubia a snažili sa poruchu 
odstrániť. Prasknutie 1,2 met-
ra hrubého potrubia spôsobilo, 
že včera sa tisícky domácností 
v Ružinove, Vrakuni a Podunaj-
ských Biskupiciach zobudili bez 
vody. „Poruchu spôsobili slabé 
tlaky, čím sa čerpacie stanice 
zastavili,“ informoval hovorca 

vodárenskej spoločnosti Ze-
non Mikle. „Voda nám netiekla 
asi dve hodiny,“ povedal Peter 
Gbelský (45) z Vrakune.

Vodárne dodávky pitnej vody 
po čase zabezpečili z náhrad-
ných zdrojov, bola ešte niekoľko 
hodín mútna. „Voda má červenú 
farbu a je v nej piesok. Nemôžem 
používať umývačku, znehodnoti-
la by sa,“ prezradil Peter.

Okrem sobotňajšej poruchy 
na Bojnickej ulici museli vodári 
včera opravovať ďalší prasknu-
tý vodovod na Kazanskej ulici. 
Voda z potrubia zaplavila pod-
zemné garáže, kde boli v tom 
čase zaparkované autá. Pre 
množstvo vody sa vyše troch 
hodín nedala otvoriť garážová 
brána. Škody zatiaľ vyčíslené 
nie sú, už teraz je však isté, že 
budú poriadne vysoké.

V priebehu minulého roku 
boli v prvom kole, podľa riadite-
ľa MÚOP Iva Štassela, spraco-
vané iba nehnuteľné hmotné 
predmety, čo je prvá z kate-
górií pamätihodností. Sumár 
všetkých kategórii vyplýva pod-
ľa neho z požiadavky komisie 
kultúry hlavného mesta, aby sa 
v mestskom zastupiteľstve od-
hlasovali všetky kategórie na-
raz - teda celý zoznam pamäti-
hodností. Jednotlivé kategórie 
by mali najskôr schváliť prí-
slušné miestne zastupiteľstvá 
a potom príde na rad hlasova-
nie v mestskom parlamente. 
Kategória hmotných hnuteľ-
ných pamätihodností sa týka 
predmetov, ktoré nie sú pevne 
spojené so zemou, alebo nie 
sú pevne zabudované v objek-
toch. Do nehmotných spadajú 
také, ktoré obsahujú historické 
udalosti, pamätné dni a roky, 
historické katastrálne názvy, 
historické názvy ulíc a námestí, 

prípadné iné javy, ktoré nema-
jú hmotnú povahu. Zaniknuté 
sú hnuteľné alebo nehnuteľné 
pamätihodnosti, ktoré mali pre 
obec historický význam, ale 
medzičasom zanikli. Návrh na 
vyhlásenie prvej kategórie sa 
dostal minulý rok na rokova-
nie mestského zastupiteľstva. 
Najväčším odporcom prijatia 
zoznamu pamätihodností mes-
ta bol starosta Starého Mesta 
Andrej Petrek (Občiansky klub).   
Ak by sa podľa neho odsúhlasil 
takýto zoznam, mestské časti 
nebudú v budúcností schopné 
zabrániť ich búraniu. Mestské 
časti Nové Mesto i Ružinov  
už zoznam pamätihodností 
majú. Podľa riaditeľa MÚOP 
Iva Štassela ide aj o morálny 
apel na investorov, stavebníkov 
a majiteľov nehnuteľností, aby 
si uvedomili, že tu existujú urči-
té hodnoty, ktoré si mesto váži. 
Niečo iné je však morálny apel 
a iné právny podklad.

Nový čas | 2.3.2009 | 8,9; Bratislava | Erik Mihalko

Prišli si na svoje! Milovníci mačiek sa cez víkend stretli v ruži-
novskom kultúrnom dome na medzinárodnej výstave. Prihláse-
ných bolo 260 súťažiacich z Maďarska, Poľska, Rakúska, Čes-
ka, Slovenska, Ukrajiny a Talianska. 

SME | 27.2.2009 | 01; Príloha Bratislava | Dagmar Gurová, krátené

Nie je jasné, kedy sa začne výstavba veľkých projektov v okolí Mlyn-
ských nív. Závisí to od postupu úradov. V areáli bývalej kablovky na 
mieste, kde má vzniknúť časť komplexu Twin City, pracujú bagre. 

Jednoznačne najväčšiu pozornosť pútala krásavica bez chvosta. 
No našli sa aj plemená, ktoré zaujali svojím netradičným vzhľadom 
či veľkosťou.  Najmenšia cicuška: Černuľ Mini kocúrik, ktorého do-
slova schováte do dlane, má veľmi netradičné meno Černuľ. Na vý-
stave oňho javili veľký záujem najmä deti, ktoré očaril svojím malým 
vzrastom.Váži len necelých 300 gramov. Najťažší kocúr: Karfi. Týmto 
titulom sa na výstave mohol popýšiť Karfi. Má len rok a už teraz váži 
neuveriteľných 11 kilogramov. „Veľmi veľa žerie a spí, ale aj tak ho 
mám rada,“ prezradila jeho majiteľka Katka (15) z Bratislavy.

Recyklujú betónové zmesi z pô-
vodného železobetónového pod-
ložia. Skutočná výstavba zatiaľ na 
území nehrozí. Platí tam stavebná 
uzávera, ktorú v zóne Chalupkova 
vyhlásilo Staré Mesto. Spoločnosť 
HB Reavis začiatkom minulého 
roka zbúrala objekty v areáli. Ako 
prvú plánovala stavať novú auto-
busovú stanicu. Vzniknúť má kú-
sok od súčasnej na ružinovskej 
strane cesty. Ani tam sa pravde-
podobne nejaký čas ešte stavať 
nebude.

Investor pôvodne plánoval roz-
behnúť výstavbu stanice na jeseň 
2008, neskôr to bola jar alebo 
leto tohto roka. O zdržaní Twin City, 
investície za približne 564,3 milió-
na eur, sa už začalo hovoriť v sú-

vislosti s hospodárskou krízou. HB 
Reavis to však popieral. Odvolával 
sa na to, že čaká na postup úra-
dov. Hovorca spoločnosti Roman 
Karabelli teraz povedal, že termín 
výstavby nemôžu odhadnúť. „Stá-
le nemáme záväzné stanovisko 
magistrátu.“ Bez toho nedostanú 
územné rozhodnutie.

O stanovisko žiadali mesto vlani 
v januári, v máji na žiadosť magis-
trátu dokladali čistopis urbanistic-
kej štúdie. Karabelli povedal, že 
situácia môže súvisieť s návrhmi 
na zmeny a doplnky územného 
plánu. Zdá sa, že mesto sa nevy-
jadruje, kým sa neujasnia. Magis-
trát na otázku o pozastavenom 
vydávaní stanovísk ani po niekoľ-
kých dňoch neodpovedal. 

Vodiči sa však sťažujú, že parkovacích miest na ulici je málo. 
Policajti by vraj preto mali byť zhovievavejší. Tí nesúhlasia. Ho-
vorca mestskej polície Peter Pleva povedal, že zákon platí pre 
všetkých rovnako. „V prvom rade sa riešia dopravné megaprie-
stupky,“ hovorí. „Vieme, že parkovacích plôch je málo, ale to je 
problém mestských častí.“ Dodal, že nové miesta môžu vytvoriť 
zjednosmernením ulíc alebo značkou umožniť parkovanie na 
chodníku. Okolo Palisád je to lepšie, najhoršia situácia je v Sta-
rom Meste. Veliteľ staromestskej polície Jozef Hitka hovorí, že 
niektoré lokality sa „umravnili“.

„Niekedy ani nestíhame reagovať, odťahovka má problém 
auto odviezť a rýchlo sa vrátiť po ďalšie,“ hovorí. Nepoučiteľní 
zostávajú tí, čo chodia parkovať na Mýtnu a Námestie slobody. 
V okolí Palisád je to už podľa neho lepšie. „Chodia s metrom, 
alebo parkujú inde.“ Polícia si tiež nosí meter. „Nehráme sa na 
centimetre, ale keď auto evidentne bráni chodcom, nariaďuje 
sa odtiahnutie“. Najskôr vodičov upozornia. Niektorí poslanci 
na ružinovskom zastupiteľstve poukazovali na prílišnú horlivosť 
policajtov v nasadzovaní papúč. Veliteľ mestskej polície v ruži-
novskom okrsku Ivan Lahučký povedal, že papuču dávajú, ak je 
chodník nepriechodný. Vodičov upozornia aj lístkom za stiera-
čom. „Keby sme na uliciach mali postupovať striktne, museli by 
sme dať papuče v celom Prievoze,“ povedal Lahučký. Za opako-
vaný priestupok je papuča alebo pokuta. Papuče sa v priebehu 
dňa môžu v mestskej časti viackrát otočiť. Majú ich však len 20. 
Zďaleka nestačia na všetky priestupky. Stáva sa, že spomedzi 
zle odstavených áut policajti vyberú len pár, ktoré zablokujú. Má 
to byť výstraha aj pre ostatných.
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Deťom ukradli jedlo
Markíza | 4.3.2009 | Televízne noviny, 
19:00, | Martina Dratvová, krátené
Moderátorka: Martina Šimkovičová

Moderátor: 
Deti z materskej školy v bratislavskom Ru-
žinove dnes takmer držali hladovku. V noci 
sa im niekto vlámal do kuchyne a ukradol 
všetky zásoby jedla. Rodičia prišli s riešením. 
Okamžite našli sponzora.

Redaktor: 
Detektívka v materskej škole. Kuchárka pri-
šla skoro ráno. Chcela odomknúť dvere, no 
zistila, že to spravil už niekto pred ňou, ale 
násilne.

Zuzana Žigová, kuchárka:
Vylomený zámok a aj v sklade, aj si do ku-
chyni.

Redaktor:
Zo skladov zmizli všetky zásoby.

Zuzana Žigová, kuchárka:
Mäso, maslá, syry. Proste komplet ľadničku 
vykradli. Mali sme tam za 40-tisíc tovar.

Redaktor:
Deti nakoniec hladné neostali. Jeden z reťaz-
cov s rýchlym občerstvením im zasponzoro-
val na dnes všetkých 86 obedov. Čo by ste 
normálne mali na obed?
 
Redaktor:
Stravovanie detí v materských školách sa 
však riadi prísnymi pravidlami a výživovými 
normami. Rýchle občerstvenie ich ani zďale-
ka nespĺňa, no dnes išlo o výnimočný stav.

Silvia Tokárová, odborníčka na stravovanie 
na ministerstve školstva:
Je to určite na rozhodnutí a zodpovednosti 
zriaďovateľa, pokiaľ zabezpečil stravovanie 
pre deti v materských školách touto formou.

Redaktor:
Vykrádania materských škôl nie sú raritou. 
Tu to už zažili tretíkrát.

Zuzana Žigová, kuchárka:
Áno, čo si ja pamätám, čo tu robím tých  
12 rokov, 13.

Redaktor:
Miestna časť Ružinov sa chce preto pri naj-
bližšej rekonštrukcii zamerať práve aj na lep-
šie zabezpečenie budov.

Krátke správy/Správy z podsvetia
Nový čas | 5.3.2009 | 8,9; Bratislava | 
(mih, sita)
Bratislavské Noviny, BRATISLAVA, 07; 
bn, mm

Obvineniu z vyhrážania čelí Ivan (45) z Ruži-
nova. Policajti ho zadržali na Líščích nivách 
po tom, ako fyzicky napadol dve mladé ženy. 
Vyhrážal sa im, že ich zastrelí. Hrozí mu basa 
na tri roky.

Polícia pátra po páchateľovi, ktorý v ponde-
lok lúpil v reštaurácii na Tomášikovej ulici. 
Má asi 25 rokov, vysoký je 165 centimetrov, 

má strednú postavu a tmavšie krátke vlasy.
V obchodnom dome na Ivánskej ceste ukra-
dol 37-ročný Macedónec oblečenie za 1 271 
eur. Zadržali ho pracovníci súkromnej bez-
pečnostnej služby, muž skončil v cele poli-
cajného zaistenia.

Kriminalisti pátrajú po neznámom lúpežní-
kovi, ktorý na ružinovskej Rovníkovej ulici 
prepadol Ruženu (75). Nielenže ju obral  
o 100 € (3 012,60 Sk), kabelku s dokladmi, 
ale starej panej dokonca ublížil na zdraví.

Vo Vlčom hrdle zaistili policajti drogy u dvad-
saťročného Bratislavčana.
Počas kontroly pred ubytovňou muž v rozlo-
menej sklenenej žiarovke policajtom vydal 
neznámy prášok hnedej farby. Tvrdil, že ide 
o pervitín a že ho má pre vlastnú potrebu. 
Polícia prípad vyšetruje.

Na Líščích Nivách zadržali 45-ročného Ivana 
T. Z Bratislavy. Ten na Mraziarenskej ulici 
napadol dve 28-ročné ženy, ktorým sa pod 
hrozbou použitia zbrane vyhrážal zabitím. 
Muž putoval do cely policajného zaistenia, 
ale pripravuje sa jeho vzatie do väzby.

Na Tomášikovej ulici prepadli prevádzkarku 
reštaurácie. Približne 25-ročný páchateľ vy-
soký asi 165 centimetrov pod hrozbou pou-
žitia zbrane žiadal od ženy peniaze. Keď na 
jeho výzvy nezareagovala, zobral zo stola 
obálku s približne 1 000 eurami a ušiel. Polí-
cia po ňom pátra.

Mŕtve telo 70-ročného muža našli začiatkom 
marca policajti v trolejbuse na Rádiovej ulici. 
Policajný hovorca František Pecár povedal, 
že obhliadajúci lekár na mieste vylúčil cudzie 
zavinenie. Polícia už začala trestné stíhanie 
vo veci prečinu usmrtenia.

Lúpež v priamom prenose
Markíza | 5.3.2009 | Televízne noviny, 
17:00, | Braňo Tomaga
Moderátori: Patrik Švajda, Martina Šim-
kovičová

Moderátor:
Polícia pátra po lupičovi, ktorý si zrejme zmý-
lil reštauráciu s bankou. So zbraňou v ruke 
vtrhol za bieleho dňa do jedného z bratislav-
ských zariadení a ohrozoval prevádzkarku. 
Jeho tvár zachytila bezpečnostná kamera. 

Redaktor:
Mladík zrejme ani netušil že aj obyčajné 
reštauračné zariadenie v bratislavskom Ru-
žinove môže monitorovať oko bezpečnostnej 
kamery. Jeho úmysel bol rovnaký ako má 
bankový lupič.

František Peczár, hovorca KR PZ v Bratislave:
Pod hrozbou použitia zbrane žiadal od pre-
vádzkarky finančnú hotovosť.

Redaktor:
Nič netušiaca pracovníčka na jeho výzvu ne-
reagovala, lupič to využil a zo stola jej zobral 
obálku, v ktorej bolo tisíc eur.

František Peczár, hovorca KR PZ v Bratislave:
Následne nato páchateľ ušiel na doteraz ne-
známe miesto.

Redaktor:
Podľa polície ide o muža vo veku 20 až  
25 rokov. Ak sa im ho podarí chytiť, za mreža-
mi môže stráviť až 12 rokov. Braňo Tomaga, 
TV Markíza.

Zvolal Na stráž, aby vyskúšal 
políciu
Pravda | 16.3.2009 | Udalosti správy, 
10 | Ľuboš Kostelanský

Kto je po 70 rokoch silnejší? Zástancovia 
vojnového Slovenského štátu alebo polícia 
súčasnej republiky? Takúto skúšku si dali 
v sobotu slovenskí extrémisti, keď pred  
Prezidentský palác prišli s vopred pripra-
venou provokáciou. Organizátora dopredu 
upozornili, že ak gardistický pozdrav Na 
stráž na Hodžovom námestí zaznie, ich 
zhromaždenie bude rozpustené. Bývalý šéf 
Pospolitosti Marián Kotleba ho aj tak pri  
70. výročí založenia vojnového štátu vytia-
hol. Hrozí mu za to šesť mesiacov až tri roky 
za mrežami. 

„A teraz si vyskúšame slobodu a de-
mokraciu v praxi, kamaráti a kamarátky. 
Na stráž!“ zakončil svoj dvadsaťminútový 
prejav. Dav mu takým istým spôsobom od-
povedal. Polícia vzápätí Kotlebu zadržala. 
Ľudí, ktorí sa odmietli rozísť, vytlačila z ná-
mestia. 

Zhromaždenie rozpustil starosta Starého 
Mesta Andrej Petrek. „Organizátor vedel, 
že nesmie zdraviť nacistickým gestom ani 
pozdrav Na stráž tu nemôže odznieť,“ vy-
svetlil. Predchádzajúce zhromaždenie neo-
nacistov, ktoré sa v Bratislave konalo vlani 
17. novembra, staromestská radnica neroz-
pustila po odznení gardistického pozdravu, 
ale až neskôr. „Bolo nám to vyčítané,“ ho-
vorí Petrek. 

Kotleba v prejave tvrdil, že ide o pozdrav 
slovenského katolíckeho skautingu a s Hlin-
kovou gardou a Slovenským štátom sa te-
raz spája na základe politickej objednávky. 
Policajný viceprezident Stanislav Jankovič 
to odmieta. Podľa neho išlo o jednoznačnú 
propagáciu fašizmu. 

„Všetci ste to počuli. Bola to vyložená pro-
vokácia a skúška, či polícia bude reagovať 
a dopustí porušenie zákona,“ uviedol po po-
licajnom zákroku. 

Na rozdiel od vlaňajšieho novembra ten-
toraz nezneli v uliciach hlavného mesta iba 
heslá oslavujúce Slovenský štát. O kúsok 
ďalej stáli účastníci druhého zhromažde-
nia, ktorí boli pripravení pochod pravicových 
extrémistov symbolicky zablokovať. 

Na zhromaždení s názvom Bratislavča-
nia povedzme nie neonacistom! sa okrem 
mladých antifašistov zúčastnili aj politici 
z SDKÚ, občianski aktivisti, predstavitelia 
Židovskej obce, vedci a historici. „Mali by 
sme sa za to hanbiť, a nie oslavovať to. A 
pripomínať si všetkých, ktorí sa stali obeťa-
mi tohto režimu,“ uviedol pred davom vyso-
koškolský učiteľ Eduard Chmelár. 

Policajný viceprezident po zákroku tvrdil, 
že zhromaždenie bolo zrušené celé a nemô-
že pokračovať ani na Martinskom cintoríne. 
Zhruba dvestočlenný dav sa však onedlho 
opäť sformoval a za asistencie polície vpo-
chodoval do Ružinova. Pred hrobom Jozefa 
Tisa zazneli viaceré prejavy. Po nich sa ne-
onacisti rozišli. 

Poznámka: Redakcia Ružinovského ECHA si vyhradzuje právo krátiť prevzaté príspevky.
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VEĽKONOČNÉ ANEKDOTY
Jano s Ferom sa vracajú domov  z krčmy. Zra-
zu si Fero vzdychne:
–Ach, aká škoda, že tie veľkonočné sviatky 
nie sú aspoň päťkrát do roka.
–A prečo? – čuduje sa Jano.
–Ako to, že prečo? Pretože celý rok dostá-
vam bitku od ženy ja, ale na Veľkú noc si to 
môžem aspoň čiastočne vynahradiť!



–Ako chodia policajti na veľkonočnú šibač-
ku?
–Ako aj ostatní poriadni chlapi, lenže na-
miesto korbáča používajú obušok  a na-
miesto kolínskej vody slzný plyn.



–Prečo čoraz viac žien odmieta veľkonočnú 
šibačku?
–Pretože na väčšine územia Slovenska je 
tvrdá voda.



Bol Veľký piatok, aj noc veľká, aj sobota Bie-
la, 
a v peňaženke ostala len veľká diera.



Filozofuje pán Slovák v krčme:
–Na Vianoce som vždy na mäkko, zato na 
Veľkú noc som stále tvrdý.



–Viete kedy má žobrák Veľkú noc?
–Keď si sadne s holým zadkom na tanier. Má 
hneď na tanieri šunku, vajíčka i klobásku.

ANEKDOTY O VEĽKEJ NOCI
–Čím by sa mala polievať svokra na Veľkú 
noc?
–Vodným delom.



–Veľká noc je sviatok maľovania, –vysvetľu-
je Janko Jožkovi.
–Ako si na to prišiel?
–Jednoducho. Najskôr dievčatá maľujú va-
jíčka a my im potom zmaľujeme zadok.



–Kto trpí najviac počas veľkonočnej oblie-
vačky?
–Tí kúpači, čo dostali po vajci.



–Prečo sa na Veľkonočný pondelok rodí naj-
viac detí?
–Lebo majú šokové reakcie zo šibačky a ob-
lievačky.



–Prečo sa blondínky tešia na Veľkú noc?
–Lebo im ti šibe.



–Čo je to kraslica?
–Vajce, ktoré zniesla sliepka s umeleckým 
nadaním.

VEĽKONOČNÁ VERŠOVAČKA
Na veľkú noc v pondelok,
každý chlap je ako mlok.

Nohy ťažké od vína,
mokrá každá Marína

VESELÝ PRVÝ APRÍL
Dobrý prvoaprílový žart vymysleli nedávno  

v Rusku. jeden podnikateľ prišiel ma originál-
ny spôsob ako darovať auto svojej manželke 
na jej narodeniny. a aj to zorganizoval. 

Keď šoférovala 1. apríla vo svojom star-
šom aute, zastavili ju traja policajti. Jeden  
z nich jej kontroloval doklady, ďalší dvaja jej 
začali rozbíjať predné sklo. 

Keď manželku už prepadla hystéria, po-
licajt jej podal kľúčiky a ukázal na novučičké 
auto, zaparkované naproti. Pri ňom už postá-
val jej vysmiaty manžel s kyticou.

 PRVOAPRÍLOVÝ ŽART
Traduje sa, že neopakovateľný kúsok 

vyviedol v roku 1955 slovenský novinár 
Bohuš Ujček. Popíjal s priateľmi v krčme 
na Malej strane. Stavil sa s priateľmi, že 
na 1. apríla zvolá vládu ČSR. Vedel vraj 
skvele imitovať hlas vtedajšieho preziden-
ta Antonína Zápotockého. A poznal tele-
fónne čísla ministrov, ktorí sa v určený čas 
zišli v Strakovej akadémii, sídle vtedajšej 
vlády. A naozaj, prišli všetci ministri a Bo-
huš Ujček stávku vyhral. Zápotocký to vraj 
Ujčekovi odpustil a naivným ministrom vy-
nadal, že naleteli.

ZA POLÁRNYM KRUHOM
Na polícii vypočúvajú zatknutého Čukču Tl-
očníkom je druhý Čukča. 
Tlmočník: - Hovorí, že zlato nemá. 
Veliteľ zásahu: - Povedz mu, že ho zastre-lí-
me, ak sa neprizná. 
Čukča sa zľakol a hovorí: - Už som si spome-
nul. Zlato mám zako¬pané pri jazere. 
Tlmočník: - Hovorí, že zlato nemá! 



Čukča sa oženil s Francúzkou. Po čase sa ho 
pýtajú: - Tak ako? 
- Rozviedol som sa. Bola veľmi špinavá. 
- Ale no… 
- Naozaj. Každé ráno sa umývala.   

KAMIONISTA
Ide v noci vodič kamiónu cez les a zrazu  

z krovia vyskočí malý, červený trpaslík a má-
va rukami. Vodič kamiónu zastaví a trpaslík 
kričí:

- Ja som malý, červený, teplý trpaslík a ch-
cem jesť! 

Vodič mu hodí bagetu a ide ďalej. O chvíľu 
z krovia vybehne malý modrý trpaslík a kričí: 

- Ja som malý, modrý, teplý trpaslík a ch-
cem piť! 

Vodič mu hodí plechovku a ide ďalej. Ná-
hle vidí mávať rukami malého zeleného tr-
paslíka. Vodič zastaví pýta sa ho:  

- A čo chceš ty malý, zelený, teplý trpas-
lík? 

- Vaše doklady pane.
 

NEVERA NA PUSTOM OSTROVE
- Stroskotali sme na pustom ostrove. Šesť 
chlapov a jedna žena. V pon¬delok s ňou 
spal jeden, v utorok druhý… 
- A čo ste robili v nedeľu? 
- Bili sme ju za neveru.                   



- Dežo, prečo sedíš na strome?
- Ja nier som Dežo, ja som vtáctvo nebeské.
- A prečo chceš byť vtákom?
- Lebo sociálnych dávok neviem vyžiť.
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Výrok:
M. de  

Cervantes

MUŽSKÉ 
MENO

1. ČASŤ 
TAJNIČKY

MINISTER. 
ZDRAVOT. 

(SKR.)

AFRICKÝ 
NÁRODNÝ 
KONGRES 

(SKR.)

NARCISA 
(DOM.)

HOVORILI 
AKAVSKY CHÝBAL

NAPA,
RANK,
KÁSR,

NAB, AAS
ALKOHOLIK DRAVÝ 

VTÁK
ŽIVOČÍŠNY 

TUK
EURÓPSKA 

NORMA 
(SKR.)

3. ČASŤ 
TAJNIČKY

S VÝNIM-
KOU

ROČENKA KUS
DREVA

PRÍZNAKY POSMEŠ-
KÁR

TECHNICKÝ 
STAV 

(SKR.)

MORSKÝ 
RAK

JEMNÁ 
HMLA

TELEVÍZNA 
STANICA
MUŽSKÝ 

HLAS

ZNAČKA 
KRYPTÓNU

KYPRILI 
PLUHOM

ORGÁN
ZRAKU

HLINÍKOVÁ 
FÓLIA

TROPICKÝ 
PLOD

ČESKÁ 
PREDLOŽKA

BRVNO

DRUH 
USNE

MUŽSKÉ 
MENO

CITOSLOV. 
KVAPKANIA

RUSKÝ PO-
LOSTROV
DOMÁCE 
ZVIERA

ASAUL,
SOPA,
DAD

ANGLICKÝ 
PRODUCENT

RÍMSKY 
POZDRAV

ASI (BÁS.)

SLOVEN-
SKÝ KRAJ

RODOVÝ 
ZVÄZOK

MZDY

ZÚRIL 
(HOVOR.)

UPOZORNIL 
NA NEBEZ-

PEČEN-
STVO

VEĽMI
STARÝ LES

NÁDHERA

ZNAČKA 
AMPÉR- 
ZÁVITU

PRISTIHNÚŤ 
(ANGL.)

ZÁMERY

NÁSTROJ 
KOVÁČA

OPAČNE
LOWER 
SCHOOL

CERTIFIC. 
(SKR.)

USMRTENIE

TRIEDA 
(ZAST.)

SKRATKA 
RECEPTU

LEPIDLO

MRAVOUK
BRÁNA

MILENEC 
(ZAST.)

NADÁVAŤ
(ČES.)

ZÁPAS

AURÉLIA 
(DOM.)

CENINA

BODAVÝ 
HMYZ

HOMÉROV 
EPOS

POTOM-
KOVIA

DÁMSKY 
KLOBÚK

POHROMA

ZBAVOVAL
OSTRIA

ZVIERACIA 
DIERA

OKRESALI

BIBLIC. MO-
REPLAVEC
TROPICKÉ 

OVOCIE

ŠTÁT
V USA

KUCHYN-
SKÝ 

PREDMET
SOŠKA 
AMORA

FRANCÚZ. 
ČLEN

SPOJKA

KOZÁCKY 
STOTNÍK

KOMPLI-
MENT

MOTORIST. 
HOTEL

OSOBNÉ 
ZÁMENO

RUSKÉ 
ŽEN. MENO

OBILNINA

OBRUBA 
OBRAZU
OTECKO 
(ANGL.)

SÍDLO 
V EGYPTE

RUSKÉ 
SÍDLO

KÓD SLO-
VENSKA

STARÝ OTEC

MAĎ. OBČ. 
STRANA

MPZ ÁUT 
SLOVEN-

SKA

ZDOCHLINA 
(NEM.)

CITOSLOV. 
BOLESTI

UKAZOV. 
ZÁMENO

EČV TOPOĽ
ČIAN

BLÁZON 
(HOVOR.)

EČV POPRA
DU

2. ČASŤ 
TAJNIČKY

KOVAL NÁHLE 
ZLYHANIE

NATAN 
(DOM.)
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Prečo to tak je? Nemáme na 
Slovensku dobrých boxerov, 
ktorí by mohli našu krajinu re-
prezentovať? 

Ale máme. Len problém je 
vo financiách. Vidím to aj na 
našom klube. Zháňame penia-
ze doslova prosíkaním. A keď 
nie sú peniaze, nie sú úspechy. 
Keby sa podarilo získať nejakú 
medailu, alebo nejaký väčší 
úspech, hneď by to bolo ľahšie.

Váš klub organizuje aj rôzne 
turnaje...

Každoročne organizuje-
me nejaký turnaj. V roku 2003 
sme organizovali majstrovstvá 
Slovenska juniorov a kadetov. 
Od roku 2005 usporadúvame 
v rámci ligového kola memori-
ál Štefana Matejčíka, čiže ten-
to rok to bude už piaty ročník. 
Do Bratislavy chodieva najviac 
účastníkov z celého Sloven-
ska, minulý rok sme ich mali 
deväťdesiatšesť a dokonca de-
väť zahraničných účastníkov  
z piatich českých klubov. Tento 
rok sa bude konať 2. a 3. mája  
v DK Ružinov. Týmto, samozrej-
me, pozývam všetkých záujem-
cov, okrem samotného turnaja 
máme pripravený aj kultúrny 
program. 

Na záver by ste nám mohli ešte 
prezradiť vaše plány do budúc-
nosti. 

Plánov je určite veľa. No 
hlavne by som chcel vychovať 
nejakého účastníka olympij-
ských hier a veľkého majstra. 
Ale nie iba slovenského, ale 
majstra Európy alebo sveta.

Katka KOSTKOVÁ

Akými úspechmi sa môže váš 
klub po tých desiatich rokoch 
pochváliť? 

Za tie roky som mal v klube 
veľmi veľa chlapcov, vychoval 
som vyše 30 majstrov Sloven-
ska vo všetkých vekových ka-
tegóriách. Minulý rok som mal 
majstra Slovenska v ťažkej 
váhe  a finalistu v superťažkej 
váhe a v kategórii do 54 kilo-
gramov.  Ako klub sa zúčast-
ňujeme ligových kôl po celej 
republike.

Za tie roky, čo vediete klub, 
zmenilo sa niečo v boxe? Máte 
pocit, že tento šport napredu-
je?  

V amatérskom boxe nastalo 
veľa zmien. Kedysi sme boxovali 
ako juniori aj ako muži trikrát tri 
minúty a ligová kategória bol iba 
junior od 14 do 18 rokov. Dnes 
máme mladších a starších žia-
kov, juniorov, kadetov a mužov. 
Každá kategória má taktiež svo-
je minúty. Najťažšie je tak viesť 
tréningy, keď máte na ňom rôz-
nu vekovú skupinu, lebo  každý 
z nich potrebuje iný tréningový 
proces a zaťaženie.

Zmenila sa aj konkurencia? 
Za mojej éry bola konkuren-

cia úplne iná. Dnes totiž nie je 
toľko dobrých boxerov, ako bolo 
vtedy. To boli plné telocvične, 
plné haly a skvelá divácka ku-
lisa. Celkovo box na Slovensku 
mierne upadá. Naposledy malo 
Slovensko na olympiáde  v tom-
to športe zástupcu v Atlante 
v roku 1996. Slovenské kluby 
sa síce zúčastňujú rôznych tur-
najov a memoriálov, ale to je len 
slabá náplasť. 

BEZ DOSTATKU PEŇAZÍ, NEBUDÚ ÚSPECHY
Minulý rok oslavoval Box club Slovakia už 10. výročie založenia. Za týchto desať rokov sa v klube vystriedalo 240 
chlapcov. O boxerských  úspechoch, ale aj neúspechoch sme sa rozprávali so zakladateľom a zároveň prezidentom 
klubu Martinom Straszerom.

Boxovať ste začali v 16. ro-
koch, čo bolo v tej dobe na box 
veľa. Aké boli vaše začiatky  
v tomto športe, čo vás k nemu 
priviedlo? 

Vyrastal som tu v Prievo-
ze na Mierovej ulici. Mal som 
staršieho kamaráta, ktorý ma 
do boxu  zasvätil. Neskôr sme sa 
presťahovali na Trávniky a tam 
na sídlisku bol box dosť rozšíre-
ný. Asi tak piati – šiesti chlapci  
z ulice sme začali trénovať  
v telocvični na Vazovovej ulici. 
Aj keď začiatky boli určite ťažké, 
vydržal som. Odvtedy som aktív-
ne športoval a časom sa dosta-
vili aj prvé úspechy, v doraste 
som bol majstrom Českosloven-
ska a majstrom Slovenska. 

Farby akých klubov ste repre-
zentovali počas aktívnej ka-
riéry? 

Môj materský klub bol Inter 
Bratislava, kde som vyrastal  
a trénoval pod taktovkou skve-
lého trénera Štefana Matejčíka, 
ktorý ma toho veľa naučil. Inter 
som na nejaký čas opustil, keď 
som išiel na vojnu, do stredis-
ka vrcholového športu v Ústí 
nad Labem do klubu Červená 
hviezda. Po vojenčine som sa 
opäť vrátil do môjho materské-
ho oddielu. Lenže po nejakom 
čase sa Inter rozpadol, tak nás 
takmer všetkých stiahli do Ga-
lanty, kde som pôsobil tri a pol 
roka. Po nezhodách s novým 
vedením v tomto klube som pre-
stúpil do Jaslovských Bohuníc, 
kde som ako 32-ročný ukončil 
kariéru. 
Po dlhých rokoch, čo ste sa ve-

novali boxu, dá sa s tým len tak 
skončiť? 

Samozrejme, po toľkých ro-
koch som si nevedel predstaviť 
život bez boxu, tak som si spravil 
trénerský a rozhodcovský kurz. 
Nejaký čas som robil rozhodcu 
prvej triedy. 

Teraz už však ako rozhodca ne-
pôsobíte, venujete sa naplno 
trénerstvu? 

Áno. Začínal som ako mla-
dý tréner, ktorý to nemal ľah-
ké v začiatkoch. Funkcionári 
ŠKP Bratislava ma stiahli do 
výboru, aby som popri trénova-
ní mužov a dorastencov robil 
aj funkcionára. Ale po čase to 
tam nefungovalo podľa mojich 

predstáv, nevedel som sa s nimi 
dohodnúť hlavne na tréningovej 
a zápasovej príprave, morálke 
a disciplíne, tak som odišiel.  
V roku 1998 som si založil vlast-
ný klub Box club Slovakia.

Založiť nový klub určite nie je 
jednoduché. S akými problé-
mami ste sa museli popaso-
vať? 

Založenie hocijakého nové-
ho športového klubu znamená 
hlavne veľa behania a vybavo-
vania. Veľmi dôležité je nájsť 
tých správnych ľudí, ktorých 
budete mať okolo seba a ktorí 
chcú pracovať a nevidia len pe-
niaze. Tak sme našli telocvičňu 
a doslova pod bránou som na-
šiel prvých chlapcov. Momen-
tálne mám sedem chlapcov, 
ktorých trénujem a s ktorými 
chodíme po súťažiach. 

S l o v e n s k o  b y  c h c e l o  v y c h o v a ť  s v e t o v é h o  š a m p i ó n a  v  b o x e

Predstavitelia ružinovskej samosprávy odovzdali víťazom ceny.

Centrum alternatívnej medicíny 

ENERGY QUANTUM, s.r.o. 
  
Srdeène Vás privítame v našej 
novozriadenej ambulancii na Bajzovej 
ulici è. 14 , Bratislava - Ružinov 

 

 V príjemnom prostredí ponúkame: 
– vyšetrenie sofistikovaným prístrojom SCIO Biofeedback. 
– èisté bylinné preparáty koncernu ENERGY 
– odstraòovanie vrások a spomalenie procesu starnutia 
– stimulovanie obranyschopnosti a detoxikácie tela 
– prírodné kozmetické prípravky 

 Kontakt:  0905 842 154,  0903 202 908,  0905 422 908 
 E-mail: EnergyQuantum@EnergyQuantum.sk
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Bleskový turnaj FC Ružinov CUP

Športujú a súťažia aj vozíčkari

NIVY – O tom, že futbal určite nie je ľahkým športom, nás presvedčili starší žiaci, ktorí  
za daždivého a chladného  počasia odohrali už tretí ročník bleskového turnaja  
pod názvom FC Ružinov CUP.

TRÁVNIKY – OMD Boccian open tour 2009. To bol názov skutočne zaujímavého turnaja, 
ktorý  sa odohral v telocvični špeciálnej základnej školy na Nevädzovej ulici. Zorganizo-
valo ho občianske združenie Organizácie muskulárnych dystrofikov, ktorá združuje deti 
aj dospelých so svalovými ochoreniami.

Prvotná myšlienka sa zrodila 
pred troma rokmi. „Dostal som 
nápad, aby sme s FC Ružinov 
zorganizovali takýto turnaj. Začí-
nali sme s prípravkou, druhý rok 
hrali turnaj mladší žiaci a tento 
rok starší. Dá sa povedať, že 
ako my rastieme, rastie s nami 
aj tento turnaj,“ povedal pre TV 
Ružinov Vladimír Piatra,  organi-
zátor turnaja. Tento ročník  bol 
podľa  jeho slov  najkvalitnejší. 
„Prvýkrát sa nám totiž stalo, že 
žiadne mužstvo neodmietlo naše 
pozvanie. Myslím, že je to len od-
zrkadlenie toho, že tento turnaj 
začína mať svoju tradíciu a to je 
perfektné.“ Na Bleskovom tur-
naji sa totiž  zúčastnilo niekoľko 
bratislavských, ale aj mimobrati-
slavských  mužstiev.

„Zavádzame takú tradíciu, 
že pred majstrovskou súťažou 
sa snažíme zorganizovať ten-
to turnaj. Dnes tu máme osem 
družstiev, najlepšie bratislavské 
mužstvá Slovan, Inter, Artmedia, 
ŠKP Dúbravka, Karlovka, Ružinov 
a naše pozvanie prijali aj hráči  
z Komárna,“ prezradil mená 
účastníkov turnaja Ján Uhrín, tré-
ner starších žiakov FC Ružinov. 

Čo je to boccia? 
Boccia je šport pre telesne 

postihnutých, pohybujúcich sa 
prostredníctvom invalidného 
vozíka. Hrala sa aj na paralym-
piáde v Barcelone a v Sydney.. 
Boccia  má veľa spoločného  
s hrou petang. Používajú sa v nej 
taktiež loptičky, ktoré sú ušité 
z kože. Úlohou  každého z hrá-

Turnajov ubúda
Starší žiaci FC Ružinov vyu-

žívajú práve takéto turnaje  na 
prípravu pred začiatkom jarnej 
časti ligy. Veľkou škodou v slo-
venskom futbale určite je, že 
takýchto podobných turnajov 
je u nás veľmi málo. „Bohužiaľ, 
takýchto turnajov je stále menej  
a menej, či už z finančných alebo 
iných dôvodov, jednoznačne ich 
ubúda, čo je veľká škoda hlav-
ne pre tých mladých chlapcov,“ 
posťažoval sa Ján Uhrín.  Budú-
cou podporou práve pre starších 
žiakov sú mladší žiaci z FC Ruži-
nov. „Chlapci sú určite usilovní. 
Ešte sa síce s určitosťou nedá 
povedať, že chlapec bude hrávať 
futbal aj v budúcnosti, ale zákla-
dom je, aby sa snažili. Futbal im 
zatiaľ chutí, učíme ich základy 
a tréningy robievame pomocou 
prípravných hier. Dôležité je, 
aby sa zdokonaľovali,“ povedal 
pre TV Ružinov Vladimír Žilavý, 
tréner ružinovských mladších 
žiakov.  V FC Ružinov tak dúfajú, 
že mladí futbalisti budú v budúc-
nosti čo najúspešnejší. „Tvorí  
sa tu veľmi dobrá partia,  
hlavne ročník 1995/1996,  
z čoho by sme chceli vyťažiť na 
budúci rok a pripraviť mužstvo 
na popredné priečky,“ dodal  
Vladimír Piatra.

(kk)
Foto: autor

aj psychicky. Sme veľmi radi že 
sa tu zúčastnili najlepší hráči 
vo svojej kategórii. Pre tých naj-
lepších máme, samozrejme, pri-
pravené aj ceny. Nezabudli sme 
ani na rozhodcov a asistentov, aj 
vďaka nim sa mohol tento turnaj 
konať.“

Víťaz vopred jasný
Aj keď sa na turnaji zúčast-

nilo veľa dobrých hráčov, viacerí 
meno víťaza predpovedali už 
vopred. A nemýlili sa. Víťazom 
sa stal Róber Ďurkovič, ktorý 
hráva bocciu už od roku 1996  
a ako paralympionik má za se-
bou už viacero významných me-
dzinárodných umiestnení. „Vďa-
ka tomuto športu som pochodil 
veľa svetových krajín a spoznal 
mnoho nových ľudí. Nielen boc-
cia, ale všeobecne šport pomá-
ha hendikepovaným ľuďom, 
ktorí boli predtým úplne zdraví,  
a bohužiaľ sa dostali na invalid-
ný vozík, znovu sa začleniť do 
spoločnosti.“

Hre boccia sa na Slovensku 
venuje 8 športových klubov. Po-
čas jednej sezóny sa odohrá pri-
bližne desať turnajov, po ktorých 
nasledujú Majstrovstvá Sloven-
ska.

Katarína KOSTKOVÁ

Mladí futbalisti pripravení na víťazstvo.

Vozíčkári na turnaji boccia.

Počasie neprialo
Aj napriek nepriaznivému po-

časiu sa všetci účastníci turnaja s 
nevľúdnymi podmienkami veľmi 
dobre vyrovnali a hráči svojím vý-
konom určite vzorne reprezento-
vali svoje kluby v jednotlivých zá-
pasoch a tým prispeli ku kvalitnej 

čov je, aby so svojimi farebnými 
loptičkami priblížili čo najbližšie 
k bielej loptičke, ktorá sa volá 
Jackball a hádže sa do hracieho 
poľa ako prvá.

Loptičky sa môžu hádzať ru-
kou alebo kopať nohou. Tí, ktorý 
neudržia loptičku v ruke, použí-
vajú špeciálne upravenú rúru 
podľa individuálnych potrieb, 

úrovni turnaja. Aj keď hrať v takom 
počasí určite jednoduché nebolo, 
na čo sa sťažovali aj samotní hráči.   
Vo finále sa stretol hostiteľ turnaja 
FC Ružinov s hráčmi ŠKP Dúbrav-
ka, ktorí až po tvrdom boji, v po-
kutových kopoch, nad domácimi 
zvíťazili. 

ku ktorej majú asistenta, ktorý 
im pomáha s jej manipuláciou. 
Hráči s takýmto telesným postih-
nutím, ktorí neudržia loptičku   
v ruke, sú zaradení do kategórie 
BC3.  V boccii  poznáme  štyri  
kategórie  BC1,  BC2, BC3, BC4.  
Podľa klasifikačného systému 
sa u každého boccistu osobitne 
určí na základe jeho telesného 
postihnutia, do akej kategórie 
patrí. 

Športovať sa dá
Boccia je jediný šport, kto-

rý si môžu vozíčkari dopriať. Aj 
ťažko telesne postihnutý človek 
môže športovať ako ktokoľvek 
iný. Veľkou výhodou taktiež urči-
te je, že pri tejto hre sa spozná-
vajú noví ľudia a telesne postih-
nutí tak majú možnosť sa ľahšie 
začleniť do spoločnosti. Svoje 
o tom vie aj organizátor Jozef 
Blažek. „Tento turnaj je otvorený 
pre všetkých, nielen pre členov 
nášho klubu. Súťažiacim tento 
šport pomáha nielen fyzicky, ale 
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Družstvá SDM Domino chcú hrať o špicu

RUŽINOV – Mladí futbalisti reprezentovali Bratislavu „na výbornú“ Mládežnícky futba-
lový klub SDM Domino z Trnávky zorganizoval v marci ďalší halový turnaj, tentokrát  
s prívlastkom medzinárodný. O víťazstvo v kategórii mladších žiakov zápolilo šesť  
družstiev, medzi nimi aj maďarský Hyundai Gold Budapest.

TRNÁVKA – V príprave okrem futbalu si zahrali aj hokej  V marci sa začala jarná časť bratislavských futbalových súťaží. 
V apríli sa už súťaže vo všetkých vekových kategóriách rozbiehajú.

Bratislavčania sa nedali za-
hanbiť. Turnaj vyhrala Artmedia 
z Petržalky. Druhá skončila za-
hraničná Budapešť. Ružinovskí 
chlapci z Trnávky napokon pre-
hrali v súboji o tretie miesto so 
Stupavou. „Maďarom sa u nás 

veľmi páčilo, a sľúbili, že nás 
ešte počas tejto sezóny pozvú 
do Budapešti,“ komentoval 
nadviazanie medzinárodných 
kontaktov organizátor turnaja 
a tréner mladších žiakov SDM 
Domina Bystrík Sládeček.  

Zároveň dodal, že dobré vzťa-
hy medzi národmi sa práve bu-
dujú na najnižšej úrovni a pri 
športe. „Keď to necháme na 
politikoch, výsledok vidíme,“ 
uviedol.

Tréner však nebol spokoj-
ný s herným prejavom svojho 
mužstva. „Opäť sme sa museli 
zmieriť s absenciami niekto-
rých hráčov. Navyše sme  
v zápasoch mali viac smoly, 
ako šťastia, keď sme dostá-
vali lacné prvé góly. Súboje 
o medaily sme prehrali s Art-
mediou a Stupavou zhodnými 
výsledkami 1:2,“ zdôvodnil ne-
úspech. 

Celý turnaj bol podľa neho 
vzácne vyrovnaný. „Dokonca aj 
posledná Dunajská Lužná odo-
hrala pekné zápasy so zrejme 
najmladším tímom na turnaji,“ 
uviedol Sládeček.

(rp)
Foto: archív Ružinovské 

ECHO

Ambície jedenástich druž-
stiev SDM Domino sú na jar jas-
né. „Naše družstvá by mali bo-
jovať o miesta v hornej polovici 
tabuliek,“ povedal pre Ružinov-
ské ECHO predseda klubu Jo-
zef Kabina. Vyššie ciele čakajú 
seniorov. „Tí budú hrať o špičku 
tabuľky, čo predpokladá aj ich 
umiestnenie na jeseň, keď v V. 
lige sú zatiaľ na štvrtom mieste, 
ale len s odstupom troch bodov 
od lídra súťaže,“ dodal Kabina.

O špicu tabuľky budú však 
hrať aj ďalšie tímy SDM Domino. 
„Chlapci hrajú prvý rok v regionál-
nej lige. Ukazuje sa, že do dvoch 
rokov by mohli vo svojej kategórii 
bojovať o postup do prvej ligy,“ 
vytyčuje ciele tréner Bystrík Slá-
deček. Jeho zverenci sú po jeseni 
na piatom mieste so stratou pia-
tich bodov na druhý celok.

Po jeseni patrila najvyššia 
priečka z družstiev SDM Domi-
no vo svojej súťaži chlapcom z 
Prípravky A (U-11). Tí sú prie-
bežne druhí, tri body za vedú-
cim Lamačom. „Už minulý rok 
sme boli po jeseni vysoko. Vtedy 
dokonca prví, ale nevyšla nám 
jar a bolo z toho konečné štvr-

té miesto. Tento rok, naopak, 
chceme zaútočiť na lídra našej 
súťaže,“ hovorí tréner Radovan 
Pavlík. Tomu podriadili aj prí-
pravu. Chlapci odohrali v zime 
množstvo zápasov s kvalitnými 
súpermi. Víťazstvá však v tom-
to veku nie sú až také dôležité. 
Okrem tréningov preto raz do 
týždňa hrávali aj hokej. „Chceli 
sme spestriť prípravu, aby sa 
chlapci tešili z toho, že sú spo-
lu. Vytvoriť dobrú partiu. To je 
základ na budúce úspechy,“ 
uviedol Pavlík. Podľa neho toto 
družstvo bude stavať najmä na 
útočnej hre. „Na jeseň sme dali 
v deviatich zápasoch 32 gólov, 
čo je najviac zo všetkých druž-
stiev. V tom chceme pokračo-
vať. Chlapcov v tomto veku baví 
strieľať góly,“ zdôraznil.

Okrem športových aktivít sa  
v klube budú na jar venovať i 
dobudovaniu športového areá-
lu. „Aj s pomocou mestskej čas-
ti Ružinov chceme dobudovať 
tréningové plochy, ale aj lavičky 
pre divákov a chodníky,“ pove-
dal na záver Kabina.

(rp)
Foto: Ružinovské ECHO
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Mladí futbalisti v akcii.

Tréner žiakov SDM Radovan Pavlík.

Výsledky turnaja:

Skupina A:
Artmedia - Dunajská Lužná 3:0, 
Artmedia - Stupava 2:0, 
Stupava - Dunajská Lužná 2:1

Skupina B:
Domino - Podunajské Bisku-
pice 3:1,
Domino-Budapest 0:2,
Budapest - Podunajské Bis-
kupice

1/4 finale:
Dunajská Lužná - Domino 1:2,
Stupava - Podunajské Bisku-
pice 2:1

1/2 finale: Artmedia-Domino 
2:1, Budapest- Stupava 3:2

o 5. miesto: Dunajská Lužná 
– Podunajské Biskupice 0:3

o 3. miesto:
Domino-Stupava 1:2

o 1.miesto:
Artmedia- Budapest 3:1
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Mestská časť Bratislava-Ružinov, Mierová  21, 827 05 Bratislava 212
V zmysle § 4 ods. 1 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení zmien a doplnkov mestská časť  Bratislava-Ružinov vyhlasuje

výberové konanie
na obsadenie funkcie riaditeľa nasledujúcich  základných  škôl:

 Základná škola, Drieňová 16, 821 03 Bratislava Základná škola, Kulíškova 8, 821 08 Bratislava
 Základná škola, Medzilaborecká 11, 821 01 Bratislava  Základná škola, Mierová 46, 821 05 Bratislava
 Základná škola, Nevädzová 2, 821 01 Bratislava Základná škola, Ostredková 14, 821 02 Bratislava

Základná škola, Vrútocká 58, 821 04 Bratislava

Kandidát musí spĺňať nasledujúce  požiadavky:
1. kvalifikačné predpoklady v zmysle § 3 ods. 5 zákona NR SR  
č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zmien a doplnkov:
 – vysokoškolské vzdelanie príslušného študijného odboru v zmysle 
vyhlášky MŠ SR č. 41/1996
   Z. z. o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických za-
mestnancov v znení neskorších 
   predpisov
 – najmenej 5 rokov pedagogickej praxe
 – absolvovanie I. kvalifikačnej skúšky alebo jej náhrady v zmysle 
vyhlášky MŠ SR č. 41/1996
Z. z. o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických zamest-
nancov v znení neskorších predpisov
2. spôsobilosť používať slovenský jazyk v úradnom styku
3. znalosť legislatívy školy s právnou subjektivitou
4. riadiace a organizačné predpoklady
5. osobnostné a morálne predpoklady v zmysle § 3 ods. 1 písm. b),  
§ 3 ods. 3 a 4 zákona NR SR č. 552/2003 o výkone práce vo verej-
nom záujme

Doklady k prihláške do výberového konania:
  – doklad o vzdelaní
  – doklad o absolvovaní I. kvalifikačnej skúšky alebo jej náhrady
  – profesijný životopis
  – vlastný projekt koncepcie riadenia základnej školy (max. 2 strany)
  – aktuálny odpis z registra trestov
  – súhlas s použitím osobných údajov

Prihlášky žiadame poslať do 30. apríla 2009 na adresu: 
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Ružinov
Referát metodiky škôl, školských zariadení, kultúry a športu
Mierová 21, 827 05 Bratislava

Miesto a termín výberového konania:
Výberové konanie sa uskutoční v budovách jednotlivých  základných  
škôl. Termín výberového konania bude uchádzačom oznámený písomne. 
Prihlášky posielajte v zalepenej obálke s označením „Výberové ko-
nanie na funkciu riaditeľa Základnej školy (doplňte názov školy)“. 

V Bratislave dňa 1. apríla 2009

Ing. Slavomír Drozd, starosta



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

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

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

1. 4. streda  9. 00 h
    VEĽTRH ŠTUDENTSKÝCH SPOLOČNOSTÍ
   - v spolupráci s JUNIOR ACHIEVEMENT
2. 4. štvrtok  19. 00 h
   POKUŠENIE
   Divadelné predstavenie v podaní
   PREŠPORSKÉHO DIVADLA 
3. 4. piatok   17. 00 h
    RUŽINOVSKÁ TANČIAREŇ 
   - zábavné tanečné stretnutie staršej a strednej generácie, VS
4. - 5. 4.  sobota - nedeľa od 9. 00 h
    BRATISLAVSKÉ MINERALOGICKÉ DNI
   - medzinárodná výstava minerálov, drahých kameňov 
   a fosílií
6. 4. pondelok 19. 00 h
   RYBA V TROJKE
   Réžia: P.Mikulík Hudba: B.Kostka
   Hrajú: J.Vajda, Z.Studenková,
   Z.Kocúriková a M.Královičová
6. 4. pondelok 18. 00 h
   ZUŠ EXNÁROVA
   - koncert žiakov ZUŠ Exnárová v rámci cyklu
   VÝCHOVA UMENÍM K UMENIU
 8. 4. streda   13. 00 h
   DIALÓGY
   - protidrogové fórum pre žiakov ZŠ
15. 4. streda  19. 00 h
   TRETIA FARBA EVY
   Divadelné predstavenie v podaní
   PREŠPORSKÉHO DIVADLA
16. 4. štvrtok   19. 00 h
    ZLATÁ DESKA – TURNÉ 2009
   - koncert JIŘÍHO ZMOŽEKA
17. 4. piatok   17. 00 h
    RUŽINOVSKÁ TANČIAREŇ 
   - zábavné tanečné stretnutie staršej a strednej generácie, VS
18. 4. sobota   9. 00 h
    NOŽE 2009
   - výstava nožov a chladných zbraní
19. 4. nedeľa   10. 30 h 
   NEDEĽNÉ ROZPRÁVKOVÉ DOPOLUDNIE
   CHLIEB NAD ZLATO, Divadlo BÁBOK
22. 4. streda   13. 00 h
   DIALÓGY
   - protidrogové fórum pre žiakov ZŠ
22. 4. streda  18. 00 h
   ZUŠ EXNÁROVA
   - koncert žiakov ZUŠ Exnárová v rámci cyklu
   VÝCHOVA UMENÍM K UMENIU
23. 4. štvrtok   19. 00 h
    POCTA ZUZANE NAVAROVEJ
   - koncert k nedožitým 50.narodeninám speváčky
    Zuzky Navarovej - Hrá a spieva skupina NEŘEZ
24. 4. piatok   17. 00 h
    RUŽINOVSKÁ TANČIAREŇ 
   - zábavné tanečné stretnutie staršej a strednej generácie, VS 
25. - 26. 3.  sobota – nedeľa od 9.00 h
   AKVARISTICKÁ JAR V BRATISLAVE
   - predajná výstava 
26. 4. nedeľa   10. 30 h 
   NEDEĽNÉ ROZPRÁVKOVÉ DOPOLUDNIE
   KOZA A JEŽ, Divadlo HAPPY
26. 4. nedeľa  19. 00 h
   „ OKO „
   Divadelné predstavenie v podaní divadla ATAK

29. 4. streda   14. 00 h
   DETI A FILM
   - filmové predstavenie pre deti ZŠ

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

Vedúci manažér: Daniela Konečná   ++421-2/559 60 861
Programové oddelenie:  ++421-2/559 60 861
 

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

 parkovisko pre osobné autá

2. 4.  štvrtok   17. 00 h – 21. 00 h
   ŠACHOVÉ KLUBOVÉ DNI 
   - pravidelné stretnutie členov
   Slovenského šachového zväzu ŠK SLOVAN; uč.č.16
3. 4.  piatok  17. 00 h – 22. 00 h
   ŠACHOVÉ ZÁPASY DRUŽSTIEV - 
   ŠK SLOVAN F – V. liga; uč.č.16
4. 4.  sobota   15. 00 h – 20. 15 h
   ŠACHOVÉ ZÁPASY DRUŽSTIEV –
   ŠK SLOVAN E – Ivanka – IV. liga; uč.č.16
 5. 4.  nedeľa   9. 30 h
   ČAS PRE BOŽIE SLOVO –
   stretnutie kresťanov otvorené pre všetkých; malá sála
7. 4.  utorok   10. 00 h – 12. 00 h
   PORADÍME VÁM... – bezplatná právna poradňa 
   pod záštitou OZ SLZA; uč.č.4
   14. 00 h
   ŠIBAČKOVÉ VŠELIČO –
   tvorivé výtvarné popoludnie pre deti; uč.č.4
9. 4.  štvrtok   17. 00 h – 21. 00 h
   ŠACHOVÉ KLUBOVÉ DNI 
   – pravidelné stretnutie členov Slovenského
   šachového zväzu ŠK SLOVAN; uč.č.16
14. 4.  utorok   10. 00 h – 12. 00 h
   PORADÍME VÁM... – bezplatná právna poradňa 
   pod záštitou OZ SLZA; uč.č.4
   14. 00 h
   UKRYTÉ TAJOMSTVÁ 
   – komponovaný program pre deti ZŠ
   pri príležitosti Dňa Zeme; uč.č.4
16. 4.  štvrtok   17. 00 h – 21. 00 h
   ŠACHOVÉ KLUBOVÉ DNI 
   – pravidelné stretnutie členov Slovenského
   šachového zväzu ŠK SLOVAN; uč.č.16
19. 4.  nedeľa   19. 00 h
    KONCERT ORCHESTRA BRATISLAVA
   HOT SERENADERS 
   – hudba v štýle 20. a 30. rokov; veľká sála
21. 4.  utorok   10. 00 h – 12. 00 h
   PORADÍME VÁM... – bezplatná právna poradňa 
   pod záštitou OZ SLZA; uč.č.4
    14. 00 h
    CHRÁŇME NAŠE PROSTREDIE 
   – komponovaný program pre deti s ekologickým 
   zameraním; uč.č.4
23. 4.  štvrtok   17. 00 h – 21. 00 h
    ŠACHOVÉ KLUBOVÉ DNI 
   – pravidelné stretnutie členov Slovenského
   šachového zväzu ŠK SLOVAN; uč.č.1
28. 4.  utorok   10. 00 h - 12. 00 h
    PORADÍME VÁM... –bezplatná právna poradňa 
   pod záštitou OZ SLZA; uč.č.4
    14. 00 h
    FILMOVÉ PREMIETANIE
   pre žiakov školských družín; veľká sála
30. 4.  štvrtok   17. 00 h – 21. 00 h
    ŠACHOVÉ KLUBOVÉ DNI 
   – pravidelné stretnutie členov Slovenského
   šachového zväzu ŠK SLOVAN; uč.č.16

fax: ++ 421-2 / 433 32 246

riaditeľka Mgr. Eva Filanová

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

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


