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NIVY – Pri príležitosti 90. 
výročia úmrtia jedného z naj-
známejších Slovákov v histórii 
nášho národa Milana Rastisla-
va Štefánika odhalili pred Slo-
venským národným divadlom 
(SND) jeho sochu. Je poctou  
k pamiatke tohto Slováka. Vy-
chádza z pôvodnej sochy, kto-
rú dali komunisti v roku 1954 
roztaviť. Za Štefánikom je na 
piedestáli umiestnený lev, ktorý 
predstavuje českoslovneské lé-
gie.  Spoločné osadenie sôch nie 
je náhodné, takto ich umiestnil 
aj autor pôvodného pamätníka, 
český sochár Bohumil Kafka. 
Symbolizujú československé 
légie, ktoré Štefánik zakladal  
a bol ich veliteľom. Odliatie kópie 
podľa predlohy Bohumila Kafku 
si v zlievárenskom podniku DSB 
Blansko v roku 2006 objedna-
la Nadácia M. R. Štefánika. Jej 
predlohu vytvorili študenti bra-
tislavskej VŠVU. Zvarenie sochy  
z 27 dielcov dokončili na Morave 

ešte v novembri 2007. Na Sloven-
sko ju presunuli vlani v januári. 
Potom ju ešte upravovali v diel-
ňach v Senci spolu s levom, aby 
mali rovnakú patinu. Ako už býva  
na Slovensku zvykom, aj toto 
osadenie vyvolalo v spoloč-
nosti rozruch časť slovenskej 
inteligencie vyjadrili nesúhlas  
s osadením pred budovou SND, 
keďže  pôsobenie M.R. Štefáni-
ka sa s divadlom vôbec nespája. 
Socha je umiestnená na území 
Ružinova. 

(ik)

RUŽINOV – Rok 2009 je na 
Slovensku rokom volebným. Po-
čas tohto obdobia budeme voliť 
až trikrát. Prezidenta sme si už 
zvolili – vyhral Ivan Gašparovič. 
Voliť budeme ešte europoslan-
cov a županov i zastupiteľstvá 
vyšších územných celkov. Me-
siac po voľbách do úradu pre-
zidenta Slovenskej republiky sa 
budú 6. júna 2009 konať voľby 
do Európskeho parlamentu. 
Prieskumy hlásajú, že voliči o eu-
rovoľby prílišný záujem nejavia. 
K volebným urnám chce prísť v 
Európe len tretina voličov. Podľa 
Eurobarometra sa na voľbách 
plánuje zúčastniť iba 34 percent 

občanov. MČ Bratislava-Ružinov 
si splnila svoju povinnosť a voľ-
by do Európskeho parlamentu  
z hľadiska organizačného i tech-
nického sú zabezpečené. Ru-
žinovskému ECHU to potvrdila 
vedúca organizačného referátu 
miestneho úradu E. Kučerová.  
V porovnaní s prezidentskými 
voľbami vznikol na území Ruži-
nova jeden nový volebný okrsok 
a viacero sa sťahovalo z 1. po-
schodí na prízemia objektov. Dô-
ležité informácie o eurovoľbách 
získate v tomto vydaní nášho-
Vášho mesačníku.

Viac na stranách 6. a 14.
(ik)

TRÁVNIKY – Tréningová hala zimného štadióna Vladimí-
ra Dzurillu v Ružinove získala rozhodnutie stavebného úradu  
o predčasnom užívaní. Predbežná kolaudácia umožňuje využívať ce-
loročnú ľadovú plochu pre športovú i laickú verejnosť. „Je to pre nás 
zadosťučinenie. Táto stavba nebola jednoduchá. Napriek tomu sme 
jej halovú časť dokončili. Teraz bude môcť konečne slúžiť svojmu úče-
lu. Korčuľovať sa na nej dá celý rok,“ uviedol pre Ružinovské ECHO 
starosta Ružinova Slavomír Drozd. Spor o pozemky pod halou me-
dzi mestom Bratislava a fakultnou nemocnicou pretrváva a smeruje 
k dohode. Je potešiteľné, že verejný záujem zvíťazil. Hotelová časť  
a spevnené plochy tréningovej haly na dostavbu i kolaudáciu ešte 
čakajú. Táto hala bola skolaudovaná ako prístavba zimného šta-
dióna V. Dzurillu – teda obe haly tvoria jeden športový komplex.  
O ďalšom vývoji a správe haly informujeme v tomto čísle vydania 
Ružinovského ECHA. 

Viac na 8. strane.
(ik)

Zimný štadión je predčasne skolaudovaný

Ďalšie voľby – tentoraz európske

Socha Štefánika po 55 rokoch opäť stojí
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Ružinov nie 
je len jednou 
z najbohat-
ších mest-
ských častí 
Bratislavy a 
S l ove n s ka 
so sídlom 
množstva firiem vrátane podni-
kov celoštátneho významu. Nie 
je len dôležitým dopravným uz-
lom a sídlom medzinárodného 
letiska a súčasne aj významné-
ho riečneho prístavu. Nie je len 
sídliskom, ktoré pohltilo kedysi 
samostatný Prievoz a Trnávku, 
nie je len miestom, kde vyrástli 
najväčšie nákupné centrá. Je 
čímsi viac: aj v Ružinove nájde-
me miesta, ktoré majú svoj ge-
nius loci, pozoruhodné stavby, 
ale aj iné prvky, akých inde niet. 
Skrátka, hmotné i nehmotné 
bohatstvo, ktoré si pre svoje his-
torické, prípadne iné hodnoty za-
slúži našu pozornosť a ochranu.

Zoznam pamätihodností na 
území mestskej časti, ktorý 
21. apríla schválili ružinovskí 
poslanci, sumarizuje toto bo-
hatstvo. Nájdeme v ňom budo-
vu bývalej radnice v Prievoze, 
ktorá sa teší postaveiu pamäti-
hodnosti už od roku 2007, ale 
aj rad iných pozoruhodných ob-
jektov, ktoré dodávajú Ružinovu 
jeho vlastný, nezameniteľný 
ráz. Nesporne zaslúžene sa do 
zoznamu dostalo celé Dulovo 
námestie, obytný súbor na Mi-
letičovej a Trenčianskej ulici, 
jedinečná Masarykova kolónia 
obytných domov v Trnávke, ale 
aj päť vežových domov s kúpa-
liskom Delfín na Nivách a iné 
výrazné nehnuteľnosti. Rovna-
ko celkom opodstatnene v ňom 
majú miesto aj kostoly na území 
mestskej časti, Fontána lásky, 
busty, sochy a reliéfy. K pamä-
tihodnostiam sa zaraďujú aj 
symboly mestskej časti, rodové 
erby významných osobností, ale 
aj nehmotné hodnoty. Určite sú 
nimi aj historické názvy – Obe-
rufer/Feriba (pôvodný nemecký 
názov Prievozu), Dornkappeln 
(pôvodný nemecký názov Tr-
návky) či Rosenheim (pôvodný 
nemecký názov Ružinova).

Skrátka, aj Ružinov má 
svoje cennosti, svoje charak-
teristické prvky, ktoré ho robia 
jedinečným, svoj kolorit, atmo-
sféru a aj svoju históriu – i keď 
nie takú bohatú a pestrú ako, 
povedzme, Staré Mesto. Preto 
je jednoznačne dobré, že taký-
to zoznam vznikol. Prispeje nie-
len k poučeniu a k prehĺbeniu 
poznania prostredia, v ktorom 
my Ružinovčania žijeme, ale aj 
k posilneniu lokálnej identity a 
možno aj k troche zdravého lo-
kálpatriotizmu.

Juraj HANDZO

Obsah/Aktuality  ............... 3

Miestne zastupiteľstvo....... 4

Aktuality  ........................... 5

Publicitika ........................ 6

Biela ľalia ......................... 7

Téma mesiaca  ................... 8

V Ružinove sa (ne)stavia  .... 9

Eden Park  ....................... 10

Zo života Ružinova ....... 11-12

Park na Rumančekovej ul. .. 13

Slovensko - reflexie .......... 14

Rozhovor .................... 16-17

Poviedka .................... 18-19

Radíme  .......................... 21

Spotrebiteľská poradňa ... 22

Eseje o globalizácii .......... 23

Napísali o nás  ................. 24

Ružinovský pitaval  ........... 25

Polemika  ........................ 26

Humor  ............................ 27

Križovka  ......................... 28

Malý futbal v Ružinove  ... 29

Ružinov – Znojmo Tour  .. 30

NA OKRAJ OBSAH



4

M
IE

S
T

N
E

 Z
A

S
T

U
P

IT
E

Ľ
S

T
V

O

Prvou schválenou pamäti-
hodnosťou v Ružinove bola bu-
dova bývalej radnice v Prievoze, 
ktorá sa ňou stala ešte v roku 
2007, koncom minulého roka  
k nej pribudli budovy na Dulo-
vom námestí vrátane Domu po-
sádkovej hudby a hotela Apollo, 
ako aj obytný súbor architekta 
Emila Belluša na Miletičovej  
a Trenčianskej ulici. Zoznam 
obsahuje okrem hmotných ne-
hnuteľných pamätihodností aj 
hmotné hnuteľné, nehmotné 
a zaniknuté pamätihodnosti. 
Jeho schválenie nepredstavuje 
obmedzenie vlastníckych práv 
majiteľov pamätihodností. Cie-
ľom schválenia zoznamu a tým 
vytvorenia evidencie pamätihod-
ností na území mestskej časti je 
oboznámenie verejnosti s histo-
rickými hodnotami a všetkými 
zaujímavosti mesta, ktoré sú 
hodné pozornosti a ochrany. 

V rozprave sa poslanci za-
merali najmä na nehnuteľnosti 

a na otázku, aký vplyv má vyhlá-
senie objektu za pamätihodnosť 
na ďalšie nakladanie s ním. Ako 
uviedol spracovateľ návrhu po-
slanec Patrik Guldan (nezávislý), 
stavebný úrad by pri povoľovaní 
prestavieb a nadstavieb mohol 
prihliadať na skutočnosť, že je 
objekt zapísaný v zozname pa-
mätihodností. PoslanecValentín 
Mikuš (Občiansky klub), naopak, 
vyslovil názor, že ani zarade-

nie nehnuteľnosti do zoznamu 
pamätihodností nezabráni jej 
vlastníkovi, aby na nej vykonával 
stavebné úpravy. 

Evidencia pamätihodnos-
tí tak má byť najmä morálnym 
apelom pre majiteľov a odpo-
rúčaním, aby pamätihodnosti 
naďalej zachovávali a starali sa 
o ne v súlade s ohľadom na ich 
kultúrno-historické hodnoty. 

(juh)

Návrh obsahuje dovedna  
13 návrhov na zmeny a doplnky, 
ktorých cieľom je využitie území 
v okolí Štrkoveckého jazera pre-
dovšetkým na šport, rekreáciu, 
parky, prípadne ako ochranné 
pásmo. Ako uviedol vedúci refe-
rátu územného a regionálneho 
rozvoja ružinovského miestneho 
úradu Andrej Papp, cieľom tých-
to zmien je zabezpečiť, aby na  
dotknutých lokalitách nebolo 
možné stavať. Ružinovskí po-
slanci, ktorí vo februári štúdiu 
odmietli odobriť pre nezakompo-

novanie pripomienok stavebnej 
komisie do textu a nezrozumiteľ-
nosť materiálu, ju tentoraz schvá-
lili. Zároveň uložili prednostke 
miestneho úradu A. Kaňkovej, 
aby zabezpečila zaslanie čistopi-
su urbanistickej štúdie (UŠ) Štr-
kovecké jazero s navrhovaným 
zoznamom zmien a doplnkov na 
bratislavský magistrát.

Zmeny a doplnky, ktoré sú 
zamerané na zvýšenú ochranu 
životného prostredia, sa dotý-
kajú okolia Štrkoveckého jazera  
a jazera Rohlík, kde by malo 

vzniknúť ochranné pásmo. Tak-
tiež sa týkajú dvoch parkovísk 
na Sabinovskej ulici – jedného 
pri bývalej Bielej labuti, druhého 
pri sídle úradu Bratislavského 
samosprávneho kraja. Ako vyplý-
va zo štúdie, na šport a rekreá-
ciu by mali byť vyčlenené územia 
v blízkosti križovania Bajkalskej 
a Ružinovskej ulice, areál Sprá-
vy telovýchovných a rekreač-
ných zariadení na Drieňovej ulici  
alebo športovvý areál na Nevä-
dzovej ulici. Ako park či mest-
ská zeleň majú slúžiť plochy  
na sídlisku Štrkovec (Sabinov-
ská – Haburská, Stropkovská, 
Komárnická) a Trávniky (okolie 
jazera Rohlík). 

Z prítomných poslancov niek-
torí zástupcovia SDKÚ-DS sa pri 
hlasovaní zdržali, čím UŠ de facto 
nepodporili. Boli to V. Jančošeko-
vá, D. Hevierová a A. Reinerová 
Návrhmi zmien a doplnkov sa 
bude zaoberať Magistrát mesta 
Bratislavy. Po prerokovaní a pri-
pomienkovaní všetkými dotknu-
tými organizáciami by sa mal 
návrh dostať do bratislavského  
mestského zastupiteľstva.

(juh)
Foto: archív

Urbanistická štúdia sa vy-
pracovala na náklady investora, 
ktorým je spoločnosť Bratislava 
Freight Village, a.s., v spolupráci 
s mestskou časťou. V priestore 
vymedzenom Dunajom, južným 
a západným okrajom areálu 
Slovnaft a Malým Dunajom, rieši 
návrh nového prístavu. Štúdia je 
spracovaná v dvoch variantoch. 
Vo variante A navrhuje jeden 
bazén a plochy na distribúciu  
a skladovanie, vo variante B 
dva bazény a priestorovo roz-
siahlejšie územie na umiest-
nenie distribučno-logistických 
funkcií. Z doterajšieho priebehu 
pripomienkovania vyplynulo, 
že väčšina dotknutých organi-
zácií sa prikláňa k variantu A, 
ktorý viac zohľadňuje ochranu 
životného prostredia a lužných 
lesov. Navyše väčšmi rešpek-
tuje aj vlastnícke vzťahy k po-
zemkom v tejto lokalite. „Je to 
jediné vhodné miesto pre roz-
voj bratislavského prístavu,”  
uviedol spracovateľ urbanistic-
kej štúdie architekt Peter Vaš-
kovič. 

Nový prístav predstavuje in-
vestíciu v prepočte asi za 133 
miliónov € (štyri miliardy korún). 
Urbanistická štúdia zohľadňu-
je aj protipovodňovú ochranu 
tohto územia. Nový prístav rieši  
v kontexte koncepčných záme-
rov využitia zóny Zimného prí-
stavu pre mestské funkcie, ako 
aj v záujme vytvorenia kapacit-
ných podmienok pre nárast vý-
konov bratislavského prístavu. 
V oboch variantoch zachováva 
vodnú časť Zimného prístavu 
pre rozvoj osobného prístavu 
a rozšírenie ochrannej funk-
cie prístavu pre osobné lode. 
Prístav Pálenisko zachováva 
ako fungujúcu zložku bratislav-
ského prístavu s príslušnými 
úlohami vo vodnej doprave, 
pričom uvažuje o premiestnení 
prekladiska minerálnych olejov  
z vodného toku do jeho priesto-
rov. Oba varianty riešia väzby 
jednak na železnicu, jednak na 
diaľnicu prostredníctvom predĺ-
ženia Bajkalskej ulice.

(juh)

Schválili štúdiu Štrkovecké jazero
RUŽINOV – Poslanci ružinovského miestneho zastupiteľstva 21. apríla na štvrtýkrát schválili  
návrh čistopisu urbanistickej štúdie Štrkovecké jazero. Vytvorili tak predpoklad na to, aby sa 
mohli urobiť zmeny a doplnky príslušnej časti územného plánu mesta Bratislavy.

Ružinov má zoznam pamätihodností
RUŽINOV – Budova ministerstva vnútra z roku 1931 na Pribinovej ulici, Masarykova kolónia 
obytných domov v Trnávke, budovy bývalého bitúnku na Miletičovej ulici a iné objekty figurujú 
na zozname pamätihodností na území mestskej časti, ktorý 21. apríla schválili ružinovskí 
poslanci.

Prístav by sa 
mohol ďalej 
rozširovať

NIVY – Bratislavský prístav 
sa bude rozširovať pravde-
podobne v priestore medzi 
Dunajom, Malým Dunajom 
a Slovnaftom. Vyplýva to  
z urbanistickej štúdie Vlčie 
hrdlo, ktorú v utorok 21. 
apríla schválili poslanci ru-
žinovského miestneho za-
stupiteľstva

Štrkovecké jazero.

Napriek tomu, že časť prievozskej radnice je pamiatkou, objekt je zničený.
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V bratislavských uliciach 
sme mohli sedemnásteho apríla 
medzi ôsmou a dvadsiatou dru-
hou hodinou stretnúť až  2 400 
dobrovoľníkov, bojujúcich za 
dobrú vec. Zelené pokladničky 
boli plne k dispozícii aj v Ruži-
nove asi na dvadsiatich rôznych 
miestach. 

Minulý rok dobrovoľníci 
vyzbierali 863-tisíc eur, teda 
dvadsaťšesť miliónov korún. Pe-

niaze využila Liga proti rakovina 
jednak ,,na klinické projekty pre 
chorých, ale aj na edukačné, 
teda výchovné prezentácie pre 
študentov“, čo potvrdila riadi-
teľka Ligy proti rakovine Eva Ko-
váčová.  Tento rok bol rekordný 
v počte partnerských subjektov, 
ktoré Deň narcisov podporili. Vý-
razne stúpol aj počet zaintere-
sovaných subjektov (materské, 
základné a stredné školy, skaut-

ské oddiely, obecné úrady a po-
dobne) a to až na 630 a aj me-
diálna kampaň mala širší záber. 
Do rôznych letákov a vizuálnych 
reklám išlo okolo 332-tisíc eur 
(desať miliónov korún). Keďže 
na sedemnásteho apríla padlo 
aj finále Miss Slovensko 2009, 
financie získané z sms-hlaso-
vania patrili práve Lige proti  
rakovine. 

(sm)

Na deň narodenia velikána Jána 
Ámosa Komenského (28. marca) 

už roky oslavujeme Deň učiteľov. 
Je teda tradíciou, že sa tomuto ne-

ľahkému povolaniu vzdáva aspoň 
symbolický hold. No keďže ,,každá 
kvapka poteší“, ako povedala jedna  
z učiteliek základnej školy na Boro-
dáčovej ulici, pár kvapiek prejavu 
úcty, ako aj finančnej podpory ani 
tento rok nezaškodilo, naopak, pa-
dlo vhod. Tí, ktorí pracujú v školstve, 
hovoria jasnou rečou – učiť deti je 
z roka na rok ťažšie. Skúsenosti 
učiteľov hovoria sami za seba. Ide  
o ,,rizikové pracovisko“, či ,,mu-
síme byť často aj rodičmi, nielen 
pedagógmi“, sú slová mnohých  
„z tejto brandže“. Žiaľ, táto poplaš-
ná správa, podľa všetkého, mýtus 
nie je.

Keďže učiteľské platy aj po 
nedávnom sedem percentom 
zvýšení neprinášajú uspoko-

jenie, snaha o prilepšenie vie 
pedagógov potešiť. Staros-
ta Ružinova Slavomír Drozd  
ku Dňu učiteľov podporil školami 
navrhnutých pedagógov ďakov-
ným listom, finančnou odmenou 
a ocenení si mohli vychutnať aj 
kultúrny program v Dome kultúry 
Ružinov.

O podobný zážitok sa po-
starali aj zástupcovia Bratislav-
ského samosprávneho kraja, 
keď ocenili piatich pedagógov 
v kategóriách najlepšia riaditeľka  
(Ing. Tatiana Mókosová, SOŠ 
J. Jurkoviča), najlepší majster 
odbornej výučby (Rudolf Liš-
ka, SOŠ Sklenárova), najlepší 
triedny učiteľ (Ing. Marianna 
Gaálová, SPŠD Kvačalova), naj-
lepší výchovný poradca (Mgr. Ľu-
bica Kaľovská, SPŠS Drieňová)  
a najlepší organizátor mimoškol-
skej činnosti (Mgr. Darina Cho-
botová, OA Nevädzová).

(sm)
Foto: Ružinovské ECHO

Malý kvet v boji proti rakovine
ŠTRKOVEC – Už dvanásty rok s pokladničkami v ruke a s prosbou o finančnú pomoc dobrovoľníci 
pomáhajú ľuďom s onkologickým ochorením. Tento deň žltých kvetov – Deň narcisov – padol na 
sedemnásteho apríla a priniesol rekordy.

Za poriadnu ,,fušku“ ocenenie
POŠEŇ –  Bratislavský samosprávny kraj tento rok ocenil piatich ružinovských učiteľov za prácu 
v školstve a ocenených bolo aj ďalších šestnásť pedagógov z ružinovských materských a základ-
ných škôl. Toto veľké ,,ďakujeme“ priniesol blížiaci sa Deň učiteľov.

Ivan Boháč
(Smer-SD)
Prínosom budú jasné 
pravidlá pre potencio-
nálnych stavebníkov, 
ako aj pre úradníkov na 
stavebnom úrade.To isté 
platí aj pri predaji mest-

ských a iných pozemkov, kde bude jasne 
povedané, čo sa dá alebo nedá na danej 
parcele realizovať. Najhlavnejšia je však 
skutočnosť, že územné plány zón sa tvoria 
v súlade s požiadavkami obyvateľov dané-
ho územia.

Dušan Hruška (OK)
Urbanistické štúdie nie 
sú záväzné, sú to len 
podklady pre následné 
vypracovanie územných 
plánov zón, ktoré sú 
podrobnejšie a riešia 
menšie územia ako ur-

banistické štúdie, ktoré riešia širšie vzťa-
hy. Z tohto procesu sa teším, pretože veľa 
území, ktoré sme navrhovali ako zeleň, aj 
ostanú zelené a z tohto pohľadu urbanis-
tické štúdie budú podkladom pre staveb-
ný úrad pri vydávaní stavebných povolení  
a v stavebnom konaní.

Viktória Jančošeková
(SDKÚ-DS)
Pri príprave urbanis-
tických štúdií musíme 
oceniť, že boli prizvaní 
občania a mali tak mož-
nosť vyjadriť svoj názor, 
na strane druhej treba 

upozorniť, že štúdie sú len podkladom  
k zmene územného plánu zóny. Návrh na 

územný plán zóny sme do dnešného dňa 
na zastupiteľstve nemali, preto sa nič reál-
ne nemení. Pretože len schválený územný 
plán zóny je záväzný a má dosah na sta-
vebníka. Štúdie vnímame iba ako stratu 
času a minuté peniaze daňových poplat-
níkov. Preto klub SDKÚ-DS takéto aktivity 
podporiť nemôže.

Peter Turlík (KDH)
Hlavný význam je v tom, 
že MČ bude mať spra-
covaný ucelený názor 
na urbanistické uspo-
riadanie konkrétnej lo-
kality v Ružinove. Prax 
už ukázala, že výstavba 

sa nemôže diať neregulovaným spôsobom 
a ísť systémom „kto prv príde“, pričom sa 
hlavne prihliada na potreby investorov. 
Pôvodní obyvatelia Ružinova majú právo 
na to, aby mali kde zaparkovať, ísť si od-
dýchnuť do parku, alebo nakúpiť v blízkosti 
svojho bydliska. 

Juraj HANDZO

A N K E T A
Ružinovské miestne zastupiteľstvo 
schválilo urbanistickú štúdiu Štrko-
vecké jazero a urbanistickú štúdiu 
Vlčie hrdlo. Poslancom sme položili 
otázku: V čom vidíte prínos procesu 
regulácie územia formou urbanistic-
kých štúdií a územných plánov zón, 
ktorý naštartovala mestská časť?

Starosta S. Drozd odovzdáva ocenenia učiteľom.
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Vo februári spustilo mi-
nisterstvo obrany informač-
no-propagačnú kampaň ISAF 

Afganistan aj v bratislavskom 
kraji. Vojaci, ktorí v minulosti 
účinkovali na misiách v Afga-

nistane ako zberači – odstra-
ňovači mín, prezentovali žia-
kom niektorých stredných škôl  
s elektrotechnickým zameraním 
svoje ťažké, ale zato úctyhod-
né povolanie. Poručík Ftačin, 
vojak ôsmej rotácie z pôsobe-
nia vojakov v Afganistane na 
prelome rokov 2007/2008, na 
dopravnej škole Sklenárova vy-
jadril zámer: ,,Snažíme sa upú-
tať mladých študentov, aby sa 
zaujímali o naše zamestnanie; 
snažíme sa ukázať, aká je tá 
práca nebezpečná.“

Príbehy aj videozáznam 
Novopečení automechanici  

a technici z dopravnej školy 
Sklenárova mali z prezentácie 
zážitok. O afganskom svete  
a provincii Kandahár si najprv 
vypočuli nepredstaviteľné sku-

točnosti. Šesťdesiatstupňové 
teploty, prach, piesok v každom 
nádychu „mínozberačov“, či len 
,,dvadsaťkilová vesta, prilba  
a zbraň“, alebo niekoľkohodi-
nová práca na vyhrabávaní mín 
obyčajným nožíkom, a to často 
po kolenačky, ich vedela zara-
ziť. Niektorí boli odradení, iných 
zlákal adrenalín a vysoký stu-
peň ohrozenia vlastného života. 
Videozáznam doplnil nepred-
staviteľné rozprávanie poručíka 
Ftačina na reálny obraz púšte, 
výbuchov mín, či takzvanej Bar-
bory – oceľovej konštrukcie, 
ktorej sa na rozdiel od vojakov 
po výbuchu míny nič nestane.

Pevné nervy
a oceľové zdravie 

Záujemcovia o takéto za-
mestnanie musia prejsť nielen 
výcvikom a kompletnou zdra-
votnou prehliadkou, ale najmä 
náročnými psychotestmi. „Veď 
už len to, že pol roka ste s tými 
istými ľuďmi, ide na nervy“, do-
dal na záver Ftačin. 

Sylvia MIKLOŠOVÁ
Foto: autorka

Právo voliť do Európskeho par-
lamentu (EP) na území Slovenskej 
republiky (SR) majú občania SR, 
ktorí najneskôr v deň volieb dovŕ-
šili 18 rokov a majú na území SR 
trvalý pobyt, občania iných člen-
ských štátov Európskej únie, kto-
rí najneskôr v deň volieb dovŕšili  
18 rokov a majú povolený trvalý 
pobyt na území SR a občania SR, 
ktorí najneskôr v deň volieb dovŕ-
šili 18 rokov a nemajú trvalý pobyt 
na území SR, ani na území iného 
členského štátu Európskej únie, 
ale sa v deň volieb sa zdržiavajú 
na území SR. 

Súčasní europoslanci zo SR
Pred piatimi rokmi si po tri 

kreslá v europarlamente zo Sloven-
ska rozdelili SDKÚ-DS, ĽS-HZDS, 
Smer-SD a KDH, dvoch poslancov 
má SMK. SDKÚ-DS zastupujú Pe-
ter Šťastný, Milan Gaľa a Zita Pleš-
tinská. Ľudová strana-HZDS má  
v EP Sergeja Kozlíka, Petra Baca  
a Irenu Belohorskú. Smer-SD vysla-
la pred piatimi rokmi do europarla-
mentu Moniku Flašíkovú Beňovú, 
Vladimíra Maňku a Miloša Koterca. 
KDH má v EP trojicu Anna Zábor-
ská, Miroslav Mikolášik a Ján Hu-
dacký. SMK zastupuje tandem Edit 
Bauer a Arpád Duka – Zólyomi.  

Z nominovaných kandidátov patria 
medzi najznámejších napríklad po-
slanci NR SR B. Zala (SMER-SD), 
E. Kukan (SDKÚ-DS), M. Záborská 
(KDH) a viacerí europoslanci ako 
S. Kozlík (ĽS-HZDS) a M. Beňová 
(SMER-SD). 

Zmeny v okrskoch
Začiatkom apríla sa na Slo-

vensku uskutočnilo 2. kolo volieb 
prezidenta republiky. Na základe 
podnetov od občanov i okrskových 
komisií, sa v mestskej časti Ruži-
nov zmenili niektoré okrsky, aby 
sa vyšlo v ústrety hlavne našim 
starším spoluobčanom. Oznamu-
jeme voličom, ktorí volili v Základ-
nej škole na Nevädzovej 2 zmenu 
sídla volebnej miestnosti takto: 
voliči, ktorí bývajú na uliciach pat-
riacich do volebných okrskov 23, 
24, 25 – budú voliť v sídle volebnej 
miestnosti na Obchodnej akadémii 
na Nevädzovej 3 (prízemie) a voliči, 
ktorí bývajú na uliciach patriacich 
do volebných okrskov 26, 27, 28, 
29, 30, 31, 32 budú voliť v sídle 
volebnej miestnosti na Špeciálnej 
základnej škole s vyučovacím jazy-
kom slovenským a maďarským na 
Nevädzovej 3 (prízemie). „Miestny 
úrad Bratislava-Ružinov zvládol 
obe kolá prezidentských volieb bez 
závažnejších problémov. Verím, 
že sa nič nepredvídané nevyskyt-
ne ani v eurovoľbách. Na priebeh 
volieb a ich organizáciu sme do-
statočne pripravení,“ uviedla pre 
Ružinovské ECHO E. Kučerová  
z organizačného referátu miestne-
ho úradu. 

(ik)

Zberači mín sa ukázali v Ružinove
Záujemcovia musia prejsť výcvikom, zdravotnou prehliadkou a náročnými psychotestmi. Profe-
sionálni vojaci z misií v Afganistane navštevovali v priebehu dvoch mesiacov vybrané slovenské 
školy s elektrotechnickým zameraním. Nevynechali ani ružinovské stredné školy na Adlerovej, 
Sklenárovej, Vazovovej a Kvačalovej ulici.  Akcia mala mladých študentov informovať, ale najmä 
privábiť.

Voľby do Európskeho parlamentu
V zmysle zákona  NR SR  č.  331/2003 Z. z.  o  voľbách  do  Európskeho  parlamentu v platnom 
znení  a  v zmysle rozhodnutia predsedu  NR SR   č. 2  o  vyhlásení volieb do Európskeho parla-
mentu sa voľby uskutočnia  dňa 6. júna 2009 od 7.00 hodiny do 22.00 hodiny. Na území SR bude-
me voliť 13 poslancov do Európskeho parlamentu. Kandidátky postavili všetky strany pôsobiace  
v Národnej rade Slovenskej republiky ako aj viaceré mimoparlamentné subjekty.

Slovenskí vojaci v „púštnych” maskáčoch.

70 volebných okrskov

 Sídlo volebnej miestnosti číslo okrsku

1. ZŠ Kulíškova 8 1, 2, 3, 4, 5
2. Spojená škola Gym. Jura Hronca
 a ZŠ Košická - Novohradská 3 6, 7,  8, 9
3. Spojená škola Metodova 2  -
 ZŠ Jelačičova 5 10, 11, 12, 13
4. 1. súkromné gymnázium v Bratislave,
 Bajkalská 20 14, 15, 16, 17
5. ZŠ Ružová dolina 29 18, 19, 20, 21, 22
6. Obchodná akadémia, Nevädzová 3 23, 24, 25
7. Špeciálna ZŠ s vyuč. jazykom slov. a maď.,
 Nevädzová 3 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32
8. ZŠ Borodáčova 2 33, 34, 35
9. Centrum voľného času ESKO,
 Chlumeckého 12 36, 37
10. Spojená škola Sv. Vincenta de Paul,
 Bachova 4 38, 39
11. ZŠ Mierová 46 40, 41, 42, 43, 44, 45 
12. Internát Slovnaft, a. s., Vlčie hrdlo 50
 (zasadačka-prízemie) 46
13. ZŠ Medzilaborecká 11 47, 48, 49
14. ZŠ Pavla Marcelyho,  Drieňová 16 50, 51, 52, 53 
15. Spojená škola,  Tokajícka  24 54, 55
16. Stredná priemyselná škola stavebná,
 Drieňová 35 56, 57
17. ZŠ Ostredková 14 58, 59, 60, 61, 62
18. Súkromná stredná odborná škola,
 Ružinovská 1 63, 64
19. ZŠ Vrútocká 58 65, 66, 67, 68, 69, 70
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Nenápadná budova, z jednej strany stavenisko na mieste bývalého Jadranu, z druhej športové ihrisko a škola, zozadu 
paneláky. Veľká železná brána a za ňou za živým plotom schovaná čajovňa. V Ružinove, v budove bývalého Cultusu 
Trávniky na Nevädzovej ulici číslo 4. Žeby zhoda náhod? Toľko kvetov a rastlín... ruža, nevädza, tráva, ľalia. Kvetmi 
pomaľované dvere však isto nie sú náhodou.

Majitelia čajovne, Paľo a Ru-
ženka Sloukovci, majú závidenia-
hodný cit pre krásu. Vidieť to už 
pred vstupom do Bielej Ľalie. Už 
zopár rokov je pred dverami uro-
bený jednoduchý, ale pôvabný prí-
strešok; trámy, drevené šindle, na 
stene veľký ročný kalendár so sta-
roslovenskými názvami mesiacov, 
pod ním drevená lavica pre tých, 
ktorí si chcú posedieť aj vonku. Sa-
motná čajovňa sú vlastne bývalé 
skladové priestory Spoločenského 
domu Cultus. A do týchto nehos-
tinných hranatých priestorov sa 
Paľovi a Ruženke podarilo vniesť 
príjemne útulný, v podstate až 
domáci ráz. Malé pníky namiesto 
stoličiek, väčšie pníky so sklenou 
tabuľou ako stoly, tkané koberce, 
kameň, drevo, prírodné doplnky, 
všetko umne zapracované v de-
tailoch priestoru. Ten priestor tvorí  
v podstate chodba a dve miest-
nosti plus kuchyňa. 

Znalci hudby
Čajovňa vznikla na jeseň  

v roku 2001. Odvtedy ju navštívi-
lo veľa ľudí a pomerne veľká 
časť z nich sa vracia pravidelne. 
Nerodila sa ľahko, vyžiadala si 
obrovský vklad energie a času 
zo strany jej zakladateľov. Ne-
raz mala Biela Ľalia na mále  
a zo dva-tri krát dokonca hrozilo, 

že ju budú musieť zatvoriť. Ani 
nájom nie je najnižší. Čajovňa 
sa popri podávaní a predaji ča-
jov (podľa mnohých jeden z naj-
lepších a najširších sortimentov  
v Bratislave) čoskoro vyprofilova-
la aj ako predajňa zdravej výživy 
a ekologických potravín. Vyvíjala 

sa aj náplň jej aktivít. K rozho-
vorom pri čaji sa rýchlo pridala 
hudba a vznikli hudobné pose-
denia. Paľo je totiž výborný gita-
rista a kto príde do čajovne, tak 
v miestnosti na sedenie/ležanie 
si hneď všimne, že hudba je tu 
doma. Pri klávesoch sú zložené 
africké bongá aj staroslovanské 
bubny doby, na stene visí akorde-
ón. Občas, keď si ju Paľo z domu 
donesie, tu je zavesená aj fujara. 
No a hudobný znalec si príde na 
svoje aj v prípade hudby, ktorú 
Paľo vyberá zo svojho repertoá-
ru albumov skupín a interpretov  
a púšťa ako pozadie do priestoru. 
Ostatné aktivity sa pridávali po-
stupne a vznikali v čare okamihu; 
niektorí hostia oslovili Paľa s Ru-
ženkou s tým, že priamo oni ale-
bo ich kamaráti a známi by radi 
v priestoroch Bielej Ľalie usporia-
dali niečo pekné, koncert, výstav-
ku a podobne. Slovo dalo slovo  
a začala sa pomaly vytvárať určitá 
komunita ľudí okolo čajovne, kto-
rí neprišli len prijímať (čaj, jedlo), 
ale aj spoluvytvárať a budovať 
obraz a náplň Bielej Ľalie. Z tých 
mnohých kultúrnych a umelec-
kých aktivít spomeňme pravidel-
né koncerty hudobníka Maoka 
(podieľal sa napríklad na hudbe 
k Jakubiskovej Báthoryčke), do-
movskou skupinou je už aj Rodný 

kruh okolo hudobníka a spisova-
teľa Mira Žiarislava Švického (oni 
„spáchali“ ten pôsobivý tesaný 
prístrešok pred vchodom), ktorí 
tu poriadajú hudobné stretnutia 
a besedy na rôzne témy ohľadom 
slovanskej kultúry či dejín. Žiari-
slav tu od roku 2004 krstil všet-

ky svoje CD albumy, ba i knihu.  
A takto by sa dalo pokračovať 
ešte dobrých pár odstavcov.

Dobročinnosť
Je tu však ešte jeden rozmer, 

ktorý je do veľkej miery kľúčo-
vý pre Bielu Ľaliu – dobročin-
nosť. Tak sa z čajovne vytvoril aj 
priestor, ktorý ponúka strechu  
a spoluprácu tým, ktorí ju naj-
viac potrebujú. Paľo s Ružen-
kou od roku 2006 poskytujú 
niekoľkokrát do mesiaca bezod-
platne priestory neziskovej or-
ganizácii Tabita. Tá poskytuje so-
ciálnu pomoc, napríklad stará sa  
o problémové deti a mládež. Ria-
diteľ Ondrej Buzala si spoluprácu  
s Bielou Ľaliou nevie vynachvá-
liť: „... chceme vyjadriť vďačnosť 
za príjemné prostredie, v ktorom 
sme sa mohli spolu s pracovník-
mi, ktorí sa venujú práci s deťmi 
a s mládežou na ulici stretávať, 
vychutnávať nielen dobrý čaj, ale 
aj Váš záujem o našu prácu“. 
Biela Ľalia spolupracuje od roku 
2005 aj s Centrom výchovnej  
a psychologickej prevencie. V ča-
jovni sa tak pravidelne stretáva-
jú mladí ľudia, ktorí pod vedením 
skúsených psychológov využívajú 
zmysluplne svoj čas. Dokonca tu 
majú i stálu výstavku výtvarných 
prác. V roku 2007 zase vznikla 
spolupráca s Gymnáziom pre te-
lesne postihnutých na Mokroháj-
skej ulici, pod vedením triednej 
učiteľky Zuzany Šenševovej sa 
konajú v Bielej Ľalii čajové stret-
nutia. Miesto je to ideálne aj 
vďaka svojmu bezbariérovému 
prístupu. Vhodné podmienky na 
stretávanie tu našli aj členovia 
Klubu osamelých ľudí. 

Ako doma...
Ako vidieť, za tých osem ro-

kov sa z Bielej Ľalie stal v prvom 
rade priestor ľudských stretnutí, 
spoločenského života. V posled-
nom čase k tomu prispelo aj to, 
že Ruženka začala variť domáce 
obedy a vypekať koláče vo väč-
ších hrncoch a pekáčoch, takže 
niekoľko desiatok pracovníkov  
z okolitých firiem má možnosť na-
obedovať sa v domáckom prostre-
dí čajovne. Čo sa týka jedla, je 
bezmäsité, často pripravované  
z ekologických potravín a, pri-
znám sa však, že som v tomto 
bode zaujatý, chuťovo je výbor-
né. Zamestnanci, žiaci, mládež, 
hudobníci, maliari, čajíčkari, 
mamičky s deťmi, dokonca aj 
dôchodcovia. Keď som chcel 
kedysi prísť na to, čo mi najviac 
prekáža na panelákoch a sídlis-
kách, tak to práve bolo progra-
mové vynechávanie priestorov 
na vzájomné stretávanie, žiadne 
spoločenské miestnosti vo vcho-
de paneláka pre susedov. Iba 
zopár krčiem na jedno sídlisko. 
Naše sídlisko nemalo žiadnu 
Bielu Ľaliu. Nefajčiarsky priestor, 
kde sa nepodáva alkohol, lež vý-
borný čaj a skvelé domáce jedlo 
a zákusky. Priestor na stretáva-
nie, písanie úloh do školy, filozo-
fovanie o všetkom možnom, na 
prednášky o zdravom stravova-
ní, miesto pre inšpiráciu, miesto, 
kde sa človek po pár návštevách 
cíti ako medzi svojimi. Tak dúfaj-
me, že dobré vzťahy a hodnotné 
aktivity v čajovni Biela Ľalia na 
Nevädzovej ulici budú prekvitať 
aj naďalej.

Bohdan ULAŠIN
Foto: autor

Vstup do priestorov čajovne Biela ľalia.

Predajňa čajov a iných orientálnych dobrôt.

Už niekoľkokrát hrozil zánik tejto oázy pokoja a harmónie. Zatiaľ prežíva.
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RUŽINOV  SI  KONEČNE  OBÚVA  KORČULE
Je zrejmé, že nekonečný príbeh Ružinova pod názvom „Modernizácia ružinovského areálu – Ružinovská aréna  
Vladimíra Dzurillu“ sa blíži ku koncu. Stavebný úrad mestskej časti Bratislava-Ružinov totiž povolil predčasné uží-
vanie týchto objektov novej prístavby zimného štadióna: hokejová aréna a príslušenstvo – VIP priestory, curlingová 
hala a príslušenstvo – tribúna, polyfunkčný objekt – 1. etapa a chladenie. Spevnené plochy pred budovou, ani hote-
lová časť objektu ešte nie sú dostavané a na kolaudáciu si ešte počkajú.

Stavebný úrad mestskej časť vydal rozhodnutie o predčasnom užívaní haly

Rozmenené na drobné: po 
neuveriteľných peripetiách, kto-
ré si táto stavba vyžiadala, bude 
konečne slúžiť svojmu cieľu –  
a to verejnému záujmu. Celo-
ročnú halu bude môcť využívať 
športová i laická verejnosť na 
hokej, curling, krasokorčuľova-
nie, súkromné a verejné korčuľo-
vanie. Bratislava tým získa novú 
plochu. Tréningová hala je totiž 
súčasťou komplexu zimného 
štadióna V. Dzurillu a považuje 
sa za jeho prístavbu. 

Spor o pozemky
Výstavbu tréningovej haly 

od počiatku sprevádzali prob-
lémy. Stavebné povolenie bolo 
vydané na základe budúcej ná-
jomnej zmluvy a dohody medzi 
stavebníkom a magistrátom, 
že pozemky pod halou mesto 
prevedie na mestskú časť. Žiaľ, 
nájomná zmluva sa nenaplnila – 
nakoľko počas realizácie stavby 

stále trval súdny spor o uvede-
né pozemky medzi magistrátom  
a fakultnou nemocnicou v Ruži-
nove. Na nájom pozemkov nedal 
súhlas zriaďovateľ nemocnice – 
ministerstvo zdravotníctva. Obe 
strany sa o pozemky súdia už tri-
násť rokov. Našťastie spor sme-
ruje k dohode. Nemalú zásluhu 
má na tom aj starosta Ružinvoa 
S. Drozd, ktorý v záujme vyrie-
šenia týchto problémov komuni-
koval s ministrom zdravotníctva  
R. Rašim, primátorom Bratisla-
vy A. Ďurkovským, zástupcami 
kancelárie prezidenta a Sloven-
ského zväzu ľadového hokeja. 
Verejný záujem a podpora rozvo-
ja športu zvíťazili nad majetkový-
mi nezhodami. Dňa 08. januára 
2009 podal stavebník Ružinov-
ský športový klub návrh na vyda-
nie predčasného užívania časti 
stavby Na predmetnú stavbu 
bolo vydané stavebné povolenie 
č. SÚ/2006/5977-4/Zar zo dňa 

7. marca 2006. Návrh bol pre-
skúmaný pri ústnom pojednáva-
ní spojenom s miestnym zisťova-
ním dňa 05.02.2009. Účastník 
konania, vlastník pozemkov pod 
stavbou, SR – Fakultná nemoc-
nica s poliklinikou Bratislava, sa 
k oznámeniu o začatí konania  
o povolení predčasného užíva-
nia časti stavby vyjadril písomne 
stanoviskom č. R5/117/2009 
zo dňa 27. januára 2009, v kto-
rom poukázal na pretrvávajúci 
vlastnícky status dotknutých 
pozemkov a na neusporiadaný 
majetkovoprávny vzťah z dôvodu 
neukončeného súdneho sporu 
a súčasne žiadal, aby stavebný 
úrad v tomto konaní prihliadal na 
uvedenú okolnosť. Zo stanoviska 
ďalej vyplynulo, že z technického 
hľadiska nemá námietky k povo-
leniu predčasného užívania časti 
stavby. Mestská časť Bratislava-
Ružinov sa opakovane písomne 
obrátila na Fakultnú nemoc-
nicu s poliklinikou v Ružinove 
so žiadosťou o prehodnotenie, 
resp. zaujatie jednoznačného 
stanoviska ku konaniu, pričom 
poukázala na to, že užívanie 
predmetnej stavby na športové 
účely je naliehavým verejným 
záujmom vzhľadom k tomu, že 
Zimný štadión v Bratislave bude 
uzatvorený z titulu prestavby,  
a tiež na skutočnosť, že sa nejed-
ná o kolaudačné konanie stavby 
na jej trvalé užívanie. Fakultná 
nemocnica s poliklinikou v Ruži-
nove listom č. R5/321/2009 zo 
dňa 23.2.2009 opakovane pou-
kázala z pozície správcu majetku 
štátu v zmysle zákona 278/1993 
Z.z. v platnom znení, na okolnosť 
nevysporiadaných pozemkov a 
na povinnosť trvať na ich na defi-
nitívnom vysporiadaní. 

Túto skutočnosť stavebný 
úrad akceptuje a zastáva názor, 
že keď bolo na stavbu vydané 
právoplatné stavebné povolenie, 
je možné povoliť jej predčasné 
užívanie. V kolaudačnom konaní 
stavebný úrad podľa ustanovenia 
§ 81 stavebného zákona skúma, 
či sa stavba uskutočnila podľa 
dokumentácie overenej staveb-
ným úradom v stavebnom konaní 
a či sa dodržali podmienky urče-
né v územnom rozhodnutí a v sta-
vebnom povolení. Ďalej skúma, či 
skutočné realizovanie stavby ale-
bo jej užívanie nebude ohrozovať 
verejný záujem, predovšetkým z 

hľadiska ochrany života a zdra-
via osôb, životného prostredia, 
bezpečnosti práce a technických 
zariadení. V rámci konania o po-
volení stavby na predčasné uží-
vanie sa nezistili závady brániace 
jej užívaniu.

Bude plaváreň? 
Prínos tréningovej haly je  

i vtom, že počas najbližších dvoch 
sezón nahradí domovský stánok 
klubu HC Slovan Bratislava, štadi-
ón O. Nepelu, ktorý rekonštruujú 
z dôvodu konania majstrovstiev 
sveta v hokeji na Slovensku v 
roku 2011. Je predpoklad, že 
medzi magistrátom hlavného 
mesta a Ružinovom bude uzatvo-
rená dohoda o prevedení správy 
zimného štadióna (ZŠ) V. Dzurillu 
do správy mesta. V tomto prípa-
de by magistrát získal aj novú 
tréningová časť ZŠ – nakoľko je 
len prístavbou zimného štadióna 
– a Ružinovu by refundoval všet-
ky prostriedky vložené do starej  
i novej haly štadióna, ktoré sa 
odhadujú na 6,7 milióna euro. 
Ako sa už niekoľkokrát v tejto sú-
vislosti vyjadril starosta Ružinova  
S. Drozd, získané prostriedky by 
vložil do vybudovania športového 
areálu s multifunkčnou halou pre 
loptové hry a plavárňou s 50-met-
rovým bazénom, ktorý by sa po-
stavil na susediacich pozemkoch 
ZŠ. Pri Štrkoveckom jazere by tak 
vznikla športovo-relaxačná zóna 
nadmestského charakteru. „Zís-
kané peniaze za tréningovú halu 
zimného štadióna, by sme vložili 
do rozvoja športu. Teda prostried-
ky zo športu by smerovali opäť do 
športu. Neprejedli by sme ich ani 
nevložili do iných sfér. Vedľa zim-
ného štadióna by sme postavili 
športovú halu plaváreň, na ktorej 
by sa mohli konať športové podu-
jatia európskeho i svetového roz-
mru. Verím, že toto predsavzatie 
sa nám podarí naplniť. Podporujú 
ma aj niektorí poslanci ružinov-
ského zastupiteľstva,“ povedal 
pre Ružinovské ECHO starosta  
S. Drozd. O prevzatí správy ZŠ  
V. Dzurillu a refundácii vložených 
prostriedkov však musia rozhod-
núť poslanci bratislavského za-
stupiteľstva. 

Ružinovčania si teda môžu 
obúvať korčule a verme, že 
čoskoro aj plavky. 

Ivan KRIŽAN
Foto: Ružinovské ECHO

inzercia FitCurves 90x132,5mm RUZINOV:inzercia FitCurves 90,
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„Pred pár týždňami som sa 
dozvedel zarážajucu vec o od-
kúpení pozemkov v našej mest-
skej časti v lokalite parku na 
Ostredkoch. V kúpnej zmluve 
sú uvedené fyzické osoby, kto-
ré zakúpili pozemky pod časťou 
veľkého udržiavaného parku. Je 
to park blízko športového gym-
názia a blízko Základnej školy 
Ostredková 14. Územie je v plat-
nom územnom pláne Bratislavy 
vedené ako zeleň. Plánuje sa 
snáď ďalšia Likvidácia zelen  
v Bratislave? Kto komu predá-
val a za akým účelom? Existuje 
už na daný pozemok na staveb-
nom úrade žiadosť o stavbu?“ 
napísal do redakcie Ružinovské 
ECHO aj starostovi S. Drozdovi  
e-mail Ružinovčan Ľ. Lokner. 
Rozhodli sme sa na tento prob-
lém pozrieť bližšie. 

Miesto na oddych
Ide o najväčší park na sídlis-

ku Ostredky a zároveň aj o jeden 
z najväčších parkov v mestskej 
časti Bratislava-Ružinov. Priestor 
je udržiavaný a upravený, sú tu 
trávnaté plochy, stromy a kríky, 
súčasťou parku je aj detské ih-
risko, na ktorom prednedávnom 
pribudli nové atrakcie, ako aj 

umelo vytvorený kopec, v zime 
využívaný deťmi na sánkovanie. 
Preto ho s obľubou navštevujú 
najmä rodiny s mladými deťmi 
z blízkeho okolia Ružinova a je 
obľúbeným miestom na oddych. 
Ako dokuemntuje e-mail Ľ. Lok-
nera, obyvatelia okolitých obyt-
ných domov sa obávajú, že po 
tom, ako sa časť parku dostala 
do súkromných rúk, sa tu môžu 
vyrúbať stromy a bude sa tu sta-
vať.  Zisťovali sme, čo konkrétne 
sa s pozemkami udialo. Podľa 
informácií, ktoré nám poskytol 

magistrát mesta Bratislavy, mal 
pozemok za obchodným domom 
Budúcnosť, na ktorom sa nachá-
dza park, parcelné číslo 1230/1 
a nebol naň založený list vlastníc-
tva. Geometrickým plánom boli  
z tohto pozemku odčlenené nové 
pozemky s parcelnými číslami 
1230/12, 1230/13 a 1230/14. 
Pozemky s parcelným číslom 
1230/12 (výmera 8 800 štvor-
cových metrov) a s parcelným 
číslom 1230/14 (výmera 2 964 
štvorcových metrov) sú zapísané 
na Liste vlastníctva číslo 6945 
ako spoluvlastníctvo Ing. Jozefa 
Kováča z Bratislavy a JUDr. Fran-
tiška Šulku z Alžbetinho Dvora 
(Miloslavov). Každý z nich vlastní 
polovičný podiel pozemkov.

Predávala cirkev?
Ako nás ďalej informoval 

magistrát mesta Bratislavy,  
k zápisu pozemkov na spomen-
tuý list vlastníctva došlo na 
základe kúpnej zmluvy, ktorej 
vklad do katastra nehnuteľností 
bol povolený 8. januára 2009 – 
ide teda o relatívne čerstvú zále-
žitosť. „Účastníkom tejto kúpnej 
zmluvy nebolo hlavné mesto 
SR Bratislava, ktoré nemalo na 
predmetné pozemky založený 

list vlastníctva a tieto pozem-
ky teda ani nepredalo fyzickým 
osobám, ktoré majú pozemky 
zapísané na liste vlastníctva  
č. 6945,” uvádza sa vo vyjadre-
ní, ktoré nám poskytol bratislav-
ský magistrát. „Na predmetné 
pozemky bol rímskokatolíckou 
cirkvou, Bratislavsko-trnavskou 
arcidiecézou, voči Hlavnému 
mestu SR Bratislave uplatnený 
reštitučný nárok podľa zákona 
č. 282/1993 Z. z., ako aj pod-
ľa zákona č. 161/2005 Z. z., 
ktorý bol po predaji pozemkov 

zobratý späť.” Magistrát nás 
tiež informoval, že na pozemky  
s parcelnými číslami číslo 
1230/1 a 1230/13 nie je v ka-
tastri založený list vlastníctva. 
Keďže podľa niektorých informá-
cií sa do súkromných rúk mali 
dostať aj pozemky v areáli Zá-
kladnej školy Ostredková 14, za-
ujímali sme sa aj o ich majetko-
vo-právny stav. Podľa vyjadrenia 
magistrátu Bratislavy ide o poze-
mok s parcelným číslom 1211  
a v katastri nehnuteľností naň nie 
je založený list vlastníctva. Tento 
pozemok nebol predmetom reš-
titučného nároku, ako to bolo  
v prípade spomenutých pozem-
kov na území parku za obchod-
ným domom Budúcnosť.

Zaujímalo nás, aké zámery 
sú s pozemkami, ktoré sa dosta-
li do súkromných rúk. Vyjadrenie 
vlastníkov pozemkov sa nám na-
priek vynaloženému úsiliu nepo-
darilo do uzávierky tohto vydania 
Ružinovského ECHA získať. Ani 
bratislavský magistrát nedispo-
nuje podobnými informáciami 
a do dnešných dní nebol mes-
tu predložený žiadny investičný 
zámer týkajúci sa pozemkov  
v parku za obchodným domom 
Budúcnosť. „Do dnešného dňa 
na magistrát nebol doručený 
žiaden dokument – teda žiadosť  
o záväzné stanovisko  ani žiadosť 
o územnoplánovaciu informáciu 
– ktorú by doručili aktuálni vlast-
níci pozemkov,” povedala nám 
Mária Račková z magistrátneho 
oddelenia marketingu a ces-
tovného ruchu. Ako dodala, pri 
vydávaní záväzných stanovísk  
k investičným zámerom vychádza 
mesto vždy z platného územné-
ho plánu. Podľa neho sú pozem-
ky s parcelnými číslami  1230/1 
a 1230/2 – územím mestskej 
zelene a pozemok s parcelným 
číslom 1211 je územím občian-
skej vybavenosti lokálneho vý-
znamu. „Taká je charakteristika 
funkčných plôch a využitie úze-
mia – v obidvoch prípadoch ide 
o územie stabilizované,” uviedla 
M. Račková.

Výstavba nehrozí
Isté teda je, že prípadnej 

výstavbe na území parku bráni 
platný územný plán. „Nedá sa 
tam stavať,” konštatoval v tejto 
súvioslosti aj hovorca ružinov-
ského miestneho úradu Maroš 
Smolec a dodal: „Stavenmý úrad 
nedisponuje žiadnym podaním 

od vlastníka pozemkov so žia-
dosťou o výstavbu.”  Faktom 
však ostáva aj to, že v minulosti 
sa už v Ružinove objavili snahy 
investorov stavať na nevhodných 
miestach. Príkladom môže byť 
zámer stavať na zelenej ploche 
v blízkosti križovatky Ružinovská 
– Tomášikova či celkom vážne 
mienený úmysel postaviť 24-po-
schodový polyfunkčný objekt, 
na parkovisku na Sabinovskej 
ulici medzi obytným domom na 
Stropkovskej ulici a Štrkoveckým 
jazerom. Developeri sa už zaují-
mali napríklad aj o pozemky fut-
balového štadióna na Drieňovej 
ulici a vo vymenovávaní ďalších 
príkladov by sa dalo pokračovať.

Vráťme sa však ešte k parku 
na Ostredkoch. Mestská časť 
Ružinov zvažuje, že vykoná revi-
talizačné práce na opačnej stra-
ne parku, ako sú situované in-
kriminované pozemky, ktoré sa 
dostali do súkromných rúk. Kedy 
sa však uskutočnia, nie je zatiaľ 
známe. Ťažiskom investícií ruži-
novskej samosprávy do verejnej 
zelene v tomto roku totiž bude 
komplexná revitalizácia a rekon-
štrukcia parku Andreja Hlinku 
na sídlisku Trávniky. Ako sme už 
informovali, v rozpočte na rok 
2009 ružinovskí poslanci schvá-
lili na tento účel sumu 381 730 
eur (11,5 milióna korún). V rám-
ci obnovy parku majú byť opra-
vené všetky zničené chodníky, 
malo by dôjsť k výmene lavičiek 
a obnove drobnej architektúry,  
celý park má ohraničovať nová 
dráha pre in-line korčuliarov. 
Opravené majú byť obe fontány 
a revitalizáciou má prejsť aj par-
ková zeleň. 

Juraj HANDZO
Ilustrácia: Ľ. Lokner

Foto: Ružinovské ECHO

ČASŤ PARKU JE V SÚKROMNÝCH RUKÁCH
Nad parkom na sídlisku Ostredky za obchodným domom Budúcnosť sa vznáša otáznik. Časť pozemkov, na ktorých 
sa rozprestiera, sa totiž dostala do súkromných rúk. Napriek tomu by sa na nich nemalo stavať. Územný plán totiž 
reguluje toto územie ako parkovú zeleň.

Ú z e m n ý  p l á n  by  m a l  by ť  z á r u ko u ,  ž e  p a rkov á  z e l e ň  o s t a n e  z a c h ova n á

Súčasťou parku je aj detské ihrisko.

Inkriminované pozemky na Ostredkoch.
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EDEN PARK BUDE ČOSKORO DOKONČENÝ
Hoci súčasná hospodárska kríza prinútila viacerých developerov a stavebníkov prehodnotiť svoje zámery a pozastavili 
svoje projekty, na území mestskej časti Ružinov sa tento trend natoľko neprejavuje a najväčší hráči na realitnom trhu 
svoje plány nemuseli prehodnocovať. Dôkazom je aj polyfunkčný komplex Eden Park na sídlisku Štrkovec, ktorého 
výstavba v súčasnosti finišuje.

Novobudovaný komplex 
Eden Park sa rozprestiera na po-
zemku medzi Drieňovou a Pre-
šovskou ulicou v blízkosti Štrko-
veckého jazera. Jeho najbližším 
susedom je nedávno dokončený 
polyfunkčný komplex Boria. Jeho 
výstavba sa začala v máji roku 
2007, jej ukončenie je napláno-
vané na august 2009, keď sa 
má uskutočniť aj kolaudácia. 

Eden Park je koncipovaný 
ako objekt vyššieho štandardu 
pozostávajúci z piatich vzájomne 
prepojených častí. Jednotlivé blo-
ky majú sedem respektíve osem 
podlaží, najvyšší objekt – veža 
situovaná najbližšie k Štrkovecké-
mu jazeru – má 16 podlaží. Kom-
plex ponúka nadštandardné bý-
vanie, k dispozícii je až 268 bytov 
rôznych veľkostí, od dvojizbových 
až po päťizbové mezonety. Po-
dlahová plocha bytov je od 58 do 
190 štvorcových metrov a sú vyba-
vené veľkými lodžiami, respektíve 
terasami (najväčšie terasy majú 
až 130 štvorcových metrov).

Lukratívne miesto
Eden Park prichádza so 

stratégiou širšej ponuky služieb 
v rámci samotného komplexu. 
Pridanou hodnotou bytovej rezi-
dencie bude obchodná pasáž na 
prízemí, ktorej súčasťou budú 
prevádzky ponúkajúce služby ako 
banka, lekáreň, pošta, drogéria, 
kaderníctvo či kvetinárstvo. Túto 
ponuku doplní luxusná loby s re-
cepciou, kaviareň a reštaurácia. 
Obyvatelia a návštevníci kom-
plexu budú mať k dispozícii 355 
parkovacích miest v dvojpodlaž-
nej podzemnej garáži. Súčasťou 
projektu sú aj sadové úpravy, 
osadenie parkových lavičiek  

a vytvorenie detského ihriska 
pre rodiny s malými deťmi. 

Komplex Eden Park má vyni-
kajúcu polohu. Okrem blízkosti 
Štrkoveckého jazera, ktoré je 
obľúbeným miestom prechádzok 
Ružinovčanov, je k dispozícii are-
ál hier Radosť s veľkým detským 
ihriskom a ďalšími atrakciami. 
Iba niekoľko metrov od Eden Par-
ku sa nachádza veľkoplošná pre-
dajňa BILLA, nákupné centrum 
Polus City Center je vzdialené tri 
minúty jazdy autom. Priamo na 
Drieňovej ulici sa nachádza Zá-
kladná škola, pričom v Ružinove 
je aj viacero ďalších predškol-
ských a školských zariadení.

Dotkla sa súčasná kríza pro-
jektu Eden Park? „Developer 
projektu Eden Park kládol dôraz 
na správnu politiku splátkového 
kalendára, ktorá sa najmä teraz 
v čase krízy a všeobecného útlmu 
spotreby ako takej potvrdila ako 
správna,” povedal nám projektový 
manažér spoločnosti Eden Park 
Peter Straka. „Projekt Eden Park 
nebude potrebovať žiadne úvero-
vé financovanie. Výhodou nášho 
projektu je aj minimálny počet 
zahraničných klientov, respektíve 
investorov, čím sme sa vo veľkej 
miere vyhli akýmkoľvek špekula-
tívnym investíciám. V závere treba 
dodať, že momentálna znížená 
spotreba sa prejavila aj u nás, 
no skutočnosť, že máme vyše 80 
percent predanej plochy, ako aj 
pretrvávajúci záujem potencionál-
nych klientov o projekt nás ubez-
pečujú, že súčasná situácia na 
trhu s nehnuteľnosťami v našom 
segmente nás naozaj principiálne 
neohrozuje. Myslíme si, že naše 
pripravované aktivity, či už ide  
o vzorový byt (tesne pred dokonče-

ním), zmena splátkového kalendá-
ra (10 percent po podpise zmluvy 
o diele, 90 percent po kolaudácii), 
rôzne výhody pre klientov pri fina-
lizácii interiérov či samotný termín 
kolaudácie, ktorý je stanovený 
na koniec augusta 2009, budú 
stimulom a aktívnym nástrojom 
na dopredanie zvyšných bytov  
a úspešným začiatkom fungova-
nia celého komplexu.”

Boria trpí
Samozrejme, nie každý má 

z výstavby Eden Parku radosť. 
„Výstavba nás obťažuje, ale ne-
pomôžeme si,” povedal nám oby-
vateľ susedného polyfunkčného 
komplexu Boria, ktorý si neželal 
byť menovaný. Nespokojnosti 
obyvateľov Borie si je vedomý aj 
P. Straka, ktorý pripustil, že sa 
stretli aj so sťažnosťami, aj keď 
len ojedinelými. „So žiadnym 
zásadným prípadom, ktorý by 
obmedzoval pohodlie okolitých 
obytných blokov a obmedzil by 
samotný chod a harmonogram 
realizácie stavby sme sa však ne-
stretli a som presvedčený, že sa 
už ani nestretneme.” Dodajme, 
že investorskou spoločnosťou je 
Eden Park Project, s.r.o., v ktorej 
figuruje niekoľko partnerov. Nad-

polovičný podiel má právnická 
firma Avocat, ktorá v spolupráci  
s ďalším partnerom, spoločnos-
ťou Merius, a.s., stavia v Bratisla-
ve aj ďalší projekt Letná Residen-
ce. Zároveň už investor pripravuje 
výstavbu ďalších projektov v loka-
lite Mlynské Nivy a Trnávka, pri-
čom je už vydané aj právoplatné 
územné rozhodnutie.

Ďalšie projekty
Okrem Eden Parku v súčas-

nosti na území Ružinova po-

kračuje výstavba ďalších poly-
funkčných komplexov, ktorých 
súčasťou sú aj byty. Ako sme už 
informovali, ešte v tomto roku 
sa má začať výstavba komple-
xu Centrál, ktorý vyrastie na 
mieste bývalých rovnomenných 
kúpeľov. V rezidenčnej časti 
komplexu, ktorého develope-
rom je spoločnosť Immocap, 
má byť dovedna 307 bytov 
rôznej veľkosti. Komplex má 
byť dokončený v rokoch 2011-
2012. Na území ohraničenom 
ulicami Mierová, Kaštieľska  
a Gagarinova pokračuje vý-
stavba polyfunkčného kom-
plexu Perla Ružinova. Projekt 
spoločnosti M-Invest Slovakia, 
ktorá patrí do silnej portugal-
skej skupiny Mota-Engil, prine-
sie Ružinovu spolu 314 bytov 
rôznych veľkostí. Ukončenie 
tohto komplexu sa predpokladá  
v roku 2011. Ďalších takmer 300 
bytov rôznych veľkostí pribudne  
v polyfunkčnom komplexe Re-
tro, ktorý vyrastá na mieste 
bývalého nákupného stredis-
ka Jadran na Nevädzovej ulici. 
Komplex v srdci sídliska Trávni-
ky stavia spoločnosť Centaurea, 
a.s., a dokončený má byť v roku 
2010. Na Jégého ulici v Starom 

Ružinove finišuje výstavba ďal-
šieho veľkého polyfunkčného 
súboru s názvom Jégého alej. 
Projekt českej developerskej 
spoločnosti FINEP prinesie až 
506 bytov a apartmánov. Jeho 
výstavba sa začala v máji 2007 
a na prelome augusta a sep-
tembra 2009 investor očakáva 
kolaudačné rozhodnutie. 

Juraj HANDZO
Vizualizácie: Siebert + 

Talaš, KUUL FABRIK

Zdá sa, že kríza sa výstavby komplexu neďaleko Štrkoveckého jazera nedotkla

Pohľad z križovatky Bajkalská - Drieňová.

Súčasťou projektu bude i zeleň. 
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Príbeh sa skončil...
Pani Vierku ako Ružinovčanku sme 

spoznali ešte niekedy pred rokom 2000. 
Už ani neviem, ako to presne bolo. Jed-
ného dňa sa jednoducho objavila u nás 
v Knižnici Ružinov pani, ktorá prejavila 
záujem porozprávať sa. Len tak. Na-
priek svojmu neľahkému údelu a živo-
tu so stómiou mala chuť komunikovať.  
O knihách, literatúre, o ľuďoch, tiež  
o kultúrnych aktivitách knižníc a iných in-
štitúcií, o ich vzťahu k ľuďom, ktorí majú 
zdravotné problémy a tak. Pani Vierka 
bola v niektorých prípadoch aj dosť kri-
tická a otvorene pomenovávala veci, javy 
a praktiky, ktoré sa jej nepáčili, ktoré ju 
trápili. Aj nám v knižnici hneď, priamo  
a bez okolkov povedala, čo jej prekáža na 
práci knižníc s hendikepovanými čitateľ-
mi, ba i pospomínala knižnice, ktoré síce 
navštívila, ale nebola príliš nadšená s ich 
službami. Neprekážalo nám to, lebo nie 
sme proti otvorenosti a máme radi, keď 
sa veci povedia na rovinu. A tiež máme 
v knižnici radi, keď sa na nás ľudia ob-
racajú – to znamená, že nám dôverujú –  
a zaujíma ich náš názor na vec. 

Vtedy sme ešte netušili, že prvá úvodná 
návšteva Ružinovčanky Vierky Hrvolovej 
u nás v knižnici nie je len obligátne zdvo-
rilostná, a len tak „zo zvedavosti“ a „na 
efekt“. Slovo dalo slovo a jej návštevy u nás 
boli častejšie. Už v roku 2000 sme spolu 
vymysleli, že by knižnica mohla vydať taký 

malý zborníček venovaný stomikom. Pani 
Vierka dodala vlastné texty, vybrala úryvky 
z kníh a tiež knihy a autorov, ktorí píšu aj 
o tejto problematike. Stalo sa a zborníček 
pod názvom Žijú medzi nami uzrel svetlo 
sveta. Aj my aj autorka sme mali z tohto 
edičného počinu naozaj úprimnú radosť. 

Naša spolupráca pokračovala aj na-
ďalej, a to či už účasťou pani Vierky na 
podujatiach knižnice (vždy sa jej poslala 
pozvánka alebo sa zatelefonovalo) alebo 
priebežnými konzultáciami a rozhovormi 
na pálčivé témy. Posledné roky si pani 
Vierka pochystala počítač, aby ho moh-
la používať ako písací stroj a zachytávať 
svoje myšlienky, úvahy, dojmy a pocity na 
papier a potom ich šíriť ďalej medzi ľudí. 
Pravda, počítač je niekedy potvora a od-
mietne poslušnosť. Stávalo sa, že zazvonil 
telefón a druhom konci pani Vierka. 

„Mám problém. Chcem si otvoriť súbor, 
ktorý som včera zatvorila a nejde mi to... 
Čo mám robiť?“ 

„No, máte otvorený počítač?“ň
„Áno...“
„Ste v adresári?“
„Áno...“
„No, tak teraz musíte označiť položku, 

ktorú hľadáte...“
Inštruktáž po telefóne pokračovala asi 

takýmto spôsobom. Na druhom konci linky 
sa zrazu ozvalo radostné a prekvapivé: „Ale 
veď... ale veď to je úplne jednoduché!“ Po-
čítačové peripetie pokračovali aj naďalej, 
ale veľa ráz sa nám podarilo pani Vierke 

pomôcť a zabezpečiť nápravu. Kolegyňa jej 
raz dokonca zobrala aj rádiomagnetofón 
do opravy, pretože jej nefungoval.  

A takto plynul čas, vo svojej dobroti-
vej láskavosti naplnený každodennými 
radosťami a starosťami. Nikto netušil  
a ani nechcel tušiť, že vľúdnosť času vyu-
žíva vo svoj prospech aj zákerná choroba. 
Ešte si spomínam, že pani Vierka sa aj zú-
častnila literárnej súťaže, ktorú jeden rok 
zorganizovali bratislavské verejné knižni-
ce na tému: Ako si predstavujem knižni-
cu budúcnosti. Vyhlásenie výsledkov bolo 
počas Kultúrneho leta na nádvorí Zichyho 
paláca a pani Vierka získala jednu z cien. 

Ako už bolo povedané, choroba ne-
zaháľala a pani Vierku pripútala k inva-
lidnému vozíku. Doručila nám ešte nie 
dlhý príspevok s názvom Zázračný vozík. 
Vraj, aby sme ho niekde – ak sa to bude 
hodiť – použili. Nuž, kde inde ako do Ru-
žinovského ECHA by sa hodil. Tam patrí. 
Veď je to taký naozajstný, ničím nepri-
krášlený a neupravený pravý ružinovský 
príbeh. Ružinovské ECHO ho bez váha-
nia uverejnilo vo svojom prvom dvojčísle  
v tomto roku. 

Zanedlho potom ako vyšlo, prišla do 
knižnice správa, že pani Hrvolová zo-
mrela. Príbeh sa skončil... Skončil, ale 
my v knižnici veríme na príbehy. Na ich 
zmysel a význam. Pretože je veľa prí-
behov, ktoré aj keď skončia, pokračujú  
v tých ďalších.

Peter KUZMA

Pri príležitosti Dňa zeme 
Mestskú časť Bratislava-Ruži-
nov oslovila firma Accor Servi-
ces Slovakia, s.r.o. s myšlienkou  
zorganizovať akciu s názvom 
Vyčistime si svoje okolie. Do ak-

cie bolo zapojených 20 zamest-
nancov uvedenej firmy, ktorí  
v poobedňajších hodinách vyčisti-
li širšie okolie detského ihriska vo 
dvore Budovateľská a ihrisko vo 
dvore Páričkova a priľahlú zeleň.  

Vyzbierali takmer jeden kontaj-
ner rôzneho odpadu (lístie, pa-
pieriky, fľaše, konáre a iné nečis-
toty). Sme radi, že ľudia aktívne 
vnímajú svoje okolie a prostre-
die, kde žijú, bývajú a pracujú. 
Predsatvitelia miestneho úradu 

túto aktivitu hodnotili pozitívne 
a vyjadrili presvedčenie, že sa 
opäť stretnú nielen o rok, ale že 
záujem o životné prostredie sa 
stane pravidelnou súčasťou as-
poň jedného dňa v roku.

(ts)

Pripomenuli si Deň Zeme
V Ružinove si občania i niektorí predstavitelia samosprávy pripomenuli 22. apríl – teda Deň Zeme – predovšetkým prácou.  
Starosta Slavomír Drozd pred miestnym úradom vysadil lipu. Ružinovčania pod vedením pracovníkov z referátu životného  
prostredia vyzbierali odpadky na detskom ihrisku a uskutočnilo sa oficiálne otvorenie 4. ročníka ružinovskej ekologickej  
fotografie.

Deň Zeme si pripomenuli upratovaním detského ihriska.

Vyčistené detské ihrisko.
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Usmiati seniori v Dudinciach
Tak ako po minulé roky, aj tento rok miestny úrad Bratislava-Ružinov zorganizoval pre ružinov-
ských dôchodcov výborný liečebný pobyt v kúpeľoch Dudince. Ubytovanie zabezpečil v útulnom 
liečebnom dome Diamant.  Uverejňujeme názory účastníkov.

„Hneď po ubytovaní sme 
absolvovali lekársku prehliad-
ku, kde nám odborníci navrhli  
rôzne procedúry podľa stano-
vených diagnóz. Navyše sme  
mali možnosť denne navšte-
vovať plaváreň a telocvičňu.  
Personál bol veľmi ústre-
tový a starostlivý. V jedálni 
okolo nás pobehovali čaš-
níci. Celkovo nám personál 
liečebného domu vytvoril  
pohodovú atmosféru, v kto-
rej sme sa zotavili fyzicky  

i psychicky. Bol to veľmi vy-
darený týždeň. Všetky služby, 
ktoré nám boli poskytnuté, 
boli „pod jednou strechou“ 
a jedinečná minerálna vo-
da zmierňovala zdravot-
né problémy. Príjemné boli 
tiež masáže, vaňové kúpele,  
cvičenia v bazénoch, elektro-
liečba a minerálny bazén. 

Na tento pobyt budeme 
spomínať s láskou a vďakou 
pre zamestnancov odboru soci-
álnej politiky miestneho úradu  
v Ružinove. Všetkým patrí vďa-
ka.  Všetci seniori odchádza-
li usmiati a spokojní s týmto  
relaxom.”

Účastníci liečebného 
pobytu Dudince, marec 2009

Masážne lôžko sa stalo 
zdravotníckou pomôckou eu-
rópskeho štandardu. Pomáha 
liečiť všetky možné ochorenia. 
Záujemcovia ho môžu používať 
bezplatne a ak majú záujem, 
môžu si ho zakúpiť. Tento prístroj 
spája tradičný princíp liečenia 
Ďalekého východu s modernými 
technológiami. V Cerageme sa 
spája masáž, akupresúra, chiro-
praktika, moxovanie, a tepelná 
terapia súčasne. Keď vnútorný 
projektor tohto zariadenia pre-
chádza po chrbte kopírujúc líniu 
chrbtice, oslobodzuje energetic-
ké kanály, uvoľňuje svaly okolo 
chrbtice, zlepšuje kolobeh krvi 
a prúdenie životnej energie. In-
fračervené lúče, ktoré vyžarujú 

ohrievané jadeitové polodra-
hokamy a tzv. epoxikarbónová 
doska, regenerujú ľudský orga-
nizmus. Cieľom používania tohto 
prístroju je uvoľnenie svalov,  
dočasné zmiernenie bolesti  
kĺbov i malých svalov a v nepo-
slednom rade zlepšenie krvného 
obehu. Zlepšuje tiež všeobecný 
duševný stav človeka, upevňuje 
imunitný systém, napomáha de-
toxikácii organizmu a zvláčňuje 
svaly. 

Ako prezradil Ružinovské-
mu ECHU prevádzkovateľ tohto 
centra na Jadrovej ulici, Cera-
gem nielenže pomáha väčšinou 
ružinovským dôchodcom s ich 
zdravotným stavom, ale v centre 
sa vytvára príjemná atmosfé-
ra. Seniori sa v ňom stretávajú, 
diskutujú. Nosia si tam darčeky, 
pečivá, koláče. Ich život – ako  
sa mnohí vyjadrili – sa stal  
bohatším v komunikácii, čo tiež 
prispieva k duševnému zdraviu 
človeka. 

(red)

Telefonicky aj osobne som 
sa spojila s mojimi, tu žijúcimi 
známymi, majúcimi skúsenosti 
s aktivitami pre seniorov. Na 
základe ich odporúčania  som 
sa aj  prihlásila a urobila som 
velmi dobre. Už samotný pro-
ces prihlasenia a úhrady sa 
uskutočnil vo veľmi slušnom 
až priateľskom ovzduší, čo ma 
presvedčilo o tom, že na úseku 
sociálnej politiky aj v poklad-
nici pracujú ľudia, ktorí tam 
patria, lebo slúžia svojim ob-
čanom. A teraz k programu, čo 

sme vlastne videli počas výletu:  
hlavným cieľom bolo navštívit 
vystavu zdravotnickych pomô-
cok pre seniorov. Mali sme 
možnosť  priamo vidieť rôzne 
liečebné metódy a  masáže, 
ďalej prostriedky zdravej výživy, 
a samozrejme, bohatú ponuku 
domácich a zahraničných po-
bytov v termálnych kúpeľoch, 
vo wellness centrách, alebo 
v lone prírody na vidieku. Ne-
chýbali ponuky ani do českých 
alebo slovenských termálnych 
kúpeľov, ba ani do slovinských 

ozdravovní. Dali sa aj vyskúšať  
niektoré pomôcky alebo pro-
cedúry a dali sa aj kúpiť alebo 
objednať. Boli aj rôzne súťaže  
a losovacie akcie, do ktorých 
sme sa pre nedostatočnú zna-
losť jazyka nemohli zapojiť. 
Celú výstavu sprevádzal sprie-
vodný program, kde si návštev-
níci mohli oddýchnut pri prí-
jemnej muzike alebo módnej 
prehliadke pre seniorov.

V rámci kultúrnej časti zá-
jazdu sme sa zastavili pred 
kaštieľom Schönbrunn, kde  

sa podľa záujmu uskutočnila 
prehliadka miestností, alebo 
prechádzka v rozsiahlom par-
ku kaštieľa. Ako každý výlet, 
aj náš je najúspešnejší vtedy, 
ak je možnosť aj nákupov pre 
blízkych alebo pre domácnosť. 
Návštevou nákupných stredísk 
sme sa presvedčili  o rozdiel-
nych cenových reláciách u nás 
a v Rakúsku, preto pri vystu-
povaní z čistých a pohodlných 
autobusov nikto nešiel domov s 
prázdnymi rukami.

Rozália MOLNÁROVÁ

Centrum Ceragem aj v Ružinove
Už dva roky na Slovensku pôsobí centrum Ceragem, ktoré má svoje zastúpenie aj v Ružinove na 
Jadrovej ulici v bývalom HB bloku. Centrá ponúkajú svojim návštevníkom  zadarmo vyskúšať ter-
moakupresúrne masážne lôžko. Za minulý rok centrá po celom Slovensku navštevovalo denne až 
4 000 návštevníkov, čo v konečnom súčte predstavuje až milión návštev ročne.

Vydarený výlet do Viedne seniorov
S veľkým potešením som sa dočítala na stránkach vynoveného časopisu ECHO o tom, ze Miestny úrad MČ Bratislava-Ružinov or-
ganizuje zájazd pre dôchodcov-seniorov do Viedne. Kedže ako nie veľmi dávno bývajúca v Ružinove a hlavne ako doteraz aktívne 
pracujúca osoba som sa veľmi nezaujímala o sociálnu politiku Ružinova.



„Do funkcie som nastupoval 
s krédom ochraňovať a revita-
lizovať zeleň v našej mestskej 
časti. Toto je činnosť ktorú potre-
bujeme v Ružinove všetci. A pre-
to sa za ňu zasadzujem,“ uviedol 
v tejto súvislosti pre Ružinovské 
ECHO starosta Ružinova Slavo-
mír Drozd.  

Koncepcia Milučkého
Developerská spoločnosť 

WEON group má v rámci svo-
jich investičných aktivít ambí-
cie rozvíjať životné prostredie  
v lokalitách, kde pôsobí. Jed-
ným z uvažovaných projektov je  
revitalizácia parku Rumanče-
kova v bratislavskom Ružinove. 
Spoločnosť už zrealizovala pred-
bežný návrh revitalizácie parku 
a návrh predložila na miestny 
úrad. Koncepcia návrhu vychá-
dza z pôvodného riešenia archi-
tekta Milučkého, pričom dôraz 
sa kladie na tri hlavné línie: za-
chovanie a rekonštrukcia existu-
júcich objektov, vytvorenie novej 
športovej zóny s dôrazom na be-
žeckú a  „in-line“ dráhu a vytvo-
renie rekreačno – zábavnej zóny. 
Odhadovaná investícia projektu 
je 730 000 eur (cca 22 miliónov 
Sk). V rámci rekonštrukcie parku 
budú zničené ihriská pokryté no-
vou asfaltovou plochou, zrekon-
štruuje sa ich oplotenie a použijú 
sa nové prvky športových zaria-
dení. Zničený existujúci chodník 
bude rekonštruovaný v južnej 
časti, kde sa v súčasnosti využí-
va na hlavné pešie trasy. Ostat-
né nevyužívané časti chodníkov 
v parku sa odstránia a nahradia 
novou bežeckou a „in-line“ drá-
hou. Nefunkčné časti detského 
ihriska a poškodené lavičky sa 
nahradia novými prvkami v du-

chu architektonickej koncepcie 
návrhu. V celom parku budú zá-
roveň ošetrené a opravené plo-
chy zelene s maximálnym dôra-
zom na zachovanie existujúcich 
stromov. 

Nová športová zóna
Vytvorenie novej športovej 

zóny spočíva hlavne v umiestne-
ní nového bežeckého a „in-line“ 
okruhu po takmer celom obvode 
parku. Dráha bude pozostávať 
z dvoch pruhov – „in-line“ res-
pektíve cyklistického, pokrytého 
asfaltom a bežeckého pokrytého 
tartanom. Vnútri bežeckej dráhy 
bude umiestnená zóna aktívneho 
oddychu (športové ihriská), zóna 
pasívneho oddychu, určená pre-
dovšetkým na prechádzky a pose-

denie, a pikniková zóna v podobe 
voľne prístupnej zelenej plochy.

Vo východnej časti parku 
vznikne rekreačno – zábavná 
zóna, ktorá bude charakteristická 
zvýšeným pohybom peších vzhľa-
dom na existujúce pešie ťahy.  
Z tohto dôvodu je v tejto časti 
navrhnutý systém chodníkových 
trás z betónovej dlažby v šacho-
vitom výtvarnom prevedení, do 
ktorého sa osadia prvky okrasnej 
zelene a parkového mobiliáru. 
Funkčne sa zóna doplní o detské 
ihrisko a pozemnú šachovú hra-
ciu plochu. Projekt zároveň počíta 
so zachovaním a rekonštrukciou 
existujúceho, voľne stojaceho  
výtvarného objektu „totemu“,  
a s osvetlením zóny systémom 
verejného osvetlenia. 

Verejná diskusia
V celom parku sa nefunkčné 

pôvodné lavičky nahradia nový-
mi z dielne architektov projektu.  
Realizácia projektu bude 
podliehať komunikácii so za-
stupiteľstvom ružinovskej sa-
mosprávy, samotný návrh sa 
bude prezentovať aj obyvate-
ľom Ružinova, ktorí budú mať 
možnosť vyjadriť sa a podať 
návrhy na zlepšenie formou 
verejnej internetovej diskusie. 
Návrh revitalizácie sa umiestni 
na webovej stránke Ružinova - 
www.ruzinov.sk. Na stanovený 
email budú môcť občania za-
sielať svoje podnety, ktoré sa  
vyhodnotia. 

(red)
Vizualizácia: WEON group
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REVITALIZÁCIA PARKU RUMANČEKOVÁ
Ružinovskí komunálni politici sa rozhodli podporovať revitalizácie verejných parkov. V rozpočte na rok 2009 už 
schválili 365-tisíc eur na prebudovanie najznámejšieho parku A. Hlinku pri Ružinovskej ulici (návrh vizualizácií sme 
uverejnili v čísle 4 Ružinovského ECHA). Zrealizovať by sa mala už tento rok. Aktívne sa miestny úrad snaží získať 
prostriedky z eurofondov na kompletnú revitalizáciu parku vo vnútrobloku pri Trenčianskej ulici. Plánuje sa tiež 
zmena parku pred súkromnou vysokou školou práva na Ružinovskej a Tomášikovej ulici. V spolupráci so súkromnou 
spoločnosťou Weon group by sa mohol čo najskôr nanovo vybudovať aj park na Rumančekovej ulici, ktorý je dnes 
zničený.

Ru ž i n ov s k á  s a m o s p r á va  p l á n u j e  p r e m e ny  v š e t k ý c h  s vo j i c h  p a rkov

Park Rumančekova v budúcnosti?

Kompletný projektový návrh rekonštrukcie.
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dentov uviedlo, že sa o tieto voľ-
by nezaujímajú. Až 62 percent 
opýtaných nechce ísť voliť, preto-
že by sa nič nezmenilo. Podľa 55 
percent si Európsky parlament, 
ktorý tvoria zástupcovia všetkých 
členských štátov Európskej únie 
nedokáže dostatočne poradiť  
s problémami, ktoré sa ich týka-
jú. Ani na Slovensku nie sme vý-
nimkou. Pred piatimi rokmi, keď 
sme na Slovensku volili poslan-
cov európskeho parlamentu prvý 
raz, sme mali najnižšiu účasť na 
týchto voľbách zo všetkých kra-
jín. Zúčastnilo sa na nich 16,96 
percenta slovenských voličov 
Zrejme ani tentoraz to nebude 
inak. Väčšina Slovákov voliť v jú-
nových voľbách pravdepodobne 
nepôjde. Slovenskí europoslanci 
ich chcú však motivovať, aby roz-
hodnutie zmenili. Europoslanci 
napríklad nechcú, aby sa v kam-
pani propagovali len politické 
strany. Chcú presviedčať, že Eu-
rópska únia je dôležitá pre ľudí.

 
Vzdialený Brusel

Jedným z dôvodov nízkej 
účasti vo voľbách je podľa slo-
venského europoslanca Vladi-
míra Maňku (Smer-SD) zrejme 
pocit, že Brusel či Štrasburg 
sú veľmi vzdialené. Mnohí ľu-
dia si myslia, že europoslanci 
nedokážu priamo ovplyvniť ich 
každodenný život. Ďalší sloven-
ský poslanec Európskeho parla-
mentu Miroslav Mikolášik (KDH) 
si myslí, že o nízkej volebnej 
účasti sa nedá hovoriť paušálne.  
„V zakladajúcich krajinách EÚ 
ako napríklad v Nemecku a Fran-
cúzsku, býva volebná účasť rela-
tívne vyššia. Keď pristupovalo 
do únie Fínsko, Švédsko či Por-
tugalsko, tiež mali na začiatku 
nižšiu účasť vo voľbách a potom 
sa zvýšila,“ povedal Mikolášik. 
Väčšina ľudí podľa Maňku nemá 
dostatok informácií o EP, pritom 
ten priamo ovplyvňuje každo-
denný život ľudí a rieši ich prob-
lémy. „Málokto napríklad vie, že 
vďaka Európskemu parlamentu 
budú deti dostávať lieky, ktoré 
zodpovedajú ich metabolizmu 
a nie iba znížené dávky liekov 
vyvinutých pre dospelých, ktoré 
im môžu uškodiť. EP prijal opat-
renia na zníženie rizika výskytu 
astmy, alergie, bronchitídy, pred-
časných úmrtí. Europarlament 
od apríla zakázal predaj ortuťo-

vých teplomerov. Ortuť je toxická 
látka, ktorá je veľmi nebezpeč-
ná,“ vyratúva Maňka konkrétne 
príklady a pokračuje ďalej: „EP 
znížil náklady na cezhraničné 
hovory mobilných telefónov. 
Od leta ďalej poklesnú. To isté 
pripravujeme pre sms správy  
a ostatné dátové služby. Vďaka 
EP bude vyššia bezpečnosť hra-
čiek, ktoré ohrozujú zdravie detí. 
Cestujúci železničnou dopravou 
budú v prípade meškania vlakov 
odškodnení. Najprv v cezhranič-
nej doprave, neskôr aj vo vnút-
roštátnej. EP sa dohodol, že ak 
občania stratia prácu z dôvodu 
ekonomickej krízy v určitom od-
vetví, bude sa môcť z novozria-
deného fondu financovať ich 
začlenenie do pracovného trhu. 
Miliardy eur je možné financovať 
každý rok, aby sa ľuďom v chu-
dobných regiónoch zvýšila život-
ná úroveň, kvalita života a riešila 
lepšia zamestnanosť,“ zdôraznil 
Maňka. Zároveň pripomenul, že 
finančnú krízu nevyrieši žiadna 
krajina osamotene. Musí ju rie-
šiť celá EÚ. Na predchádzanie 
finančných kríz je potrebné pri-
jať zásadné pravidlá, regulácie  
a upraviť zákony. Tu je dôležité, 
aby si ľudia vybrali takých zá-
stupcov, ktorí nebudú zastupo-
vať úzke skupiny ľudí, ale pre kto-
rých bude stáť na prvom mieste 
človek. Mikolášik si myslí, že 
Slováci majú dnes o únii i Európ-
skom parlamente viac informácií 
ako pred piatimi rokmi. Uvítal 
by však systematickejšie infor-
movanie o práci europoslancov. 
„Päťkrát som bol spravodajcom 
k vybranej legislatíve pre našu 
skupinu EPP, dvakrát pre celý 
EP, ale médiá si to nepovšimli,“ 
poťažkal si Mikolášik. 

13 Slovákov
Bez spolupráce médií sa 

podľa Maňku mobilizuje ťažko. 
Aj keď poslanec zo Slovenska 
dosiahne úspech pre svoju kra-
jinu a celú EÚ, takáto pozitívna 
správa nie je pre médiá zaujíma-
vá... Lepšie ,,trháky“ sú hádky 
a napätia na domácej politickej 
scéne. „Keď som na Slovensku, 
často chodím medzi ľudí. Bez 
stretnutí s nimi by som nemohol 
riešiť ich problémy. Aj keby však 
všetci poslanci EP po skonče-
ní rokovania v Bruseli leteli na 
Slovensko, stretávali sa s ľuďmi  
a dokázali ich zmobilizovať, bolo 

by to spolu len jedno krajské 
mesto za 5 rokov... Napriek tomu 
mobilizovať budem,“ zdôraznil 
Maňka. Za dôležité považuje vý-
sledky, ktoré priniesol pre lepší 
život ľudí. „To bude predmetom 
mojej mobilizácie. Aby som na 
príkladoch ukázal, že aj poslanci 
z malého štátu môžu ovplyvniť 
budúcnosť ľudí,“ dodal. Aj pod-
ľa Mikolášika je osobný kontakt 
najdôležitejší. „Európa patrí bu-
dúcnosti, teda mladým. Často 
navštevujem vysoké a stredné 
školy. Časť stredoškolákov a vy-
sokoškolákov som pozval pozrieť 
si inštitúcie EÚ v Bruseli a Štras-
burgu,“ povedal. No s mladými 
sa snaží komunikovať aj inak. 
Má webovú stránku, založený fa-
cebook a v súčasnosti spoluor-
ganizuje súťaž pre mladé talenty 
v gospelovej hudbe. Slováci si 
tento rok budú vyberať o jedné-
ho poslanca menej ako pred pia-
timi rokmi. Po vstupe Rumunska 
a Bulharska do Európskej únie 
nám bude v novom 736-člen-
nom europarlamente patriť  
13 kresiel. Ústredná volebná ko-
misia zaregistrovala pre voľby do 
EP 17 politických strán a hnutí. 

Viete, že... ?
Európsky parlament je jedi-

ným orgánom EÚ, ktorý zasadá 
a rokuje verejne. Jeden týždeň 
v mesiaci trávia poslanci na ple-
nárnom zasadnutí EP v Štras-
burgu. Doplňujúce dvojdenné 
zasadnutia sa konajú v Bruseli. 
Dva týždne v každom mesiaci 
sú vyhradené schôdzam jednot-
livých výborov v Bruseli. V zo-
stávajúcich dňoch sa schádzajú 
politické skupiny, tiež v Bruseli. 
Európsky parlament má sídlo  
v Štrasburgu, avšak okrem toho 
pracuje v Bruseli a v Luxembur-
gu. Má to svoje historické dôvo-
dy – v týchto mestách mali svoje 
sídla hlavné európske orgány už 
od svojho zriadenia. Štrasburg, 
symbol francúzsko-nemeckého 
zmierenia, si za sídlo zvolila Rada 
Európy Doplňujúce zasadnutia 
sa konajú v Bruseli. Výbory Eu-
rópskeho parlamentu zasadajú 
v Bruseli. Generálny sekretariát 
Európskeho parlamentu a jeho 
oddelenia sídlia v Luxemburgu.  
V Belgicku, Grécku a v Luxembur-
sku je účasť na voľbách povinná. 
V rokovacej sále zasadajú po-
slanci podľa politických skupín, 
nie podľa krajín. V súčasnosti 

pôsobí v EP 7 politických skupín 
a nezaradení poslanci:

Skupina Európskej ľudovej • 
strany (kresťanských de-
mokratov) a európskych de-
mokratov – EPP-ED
Skupina Strany európskych • 
socialistov – PES
Skupina Aliancie liberálov • 
a demokratov za Európu – 
ALDE
Skupina Zelených/Európska • 
slobodná aliancia – Verts-
ALE
Konfederatívna skupina eu-• 
rópskej zjednotenej ľavice 
– nordická zelená ľavica – 
GUE/NGL
Skupina Nezávislosť/De-• 
mokracia – IND/DEM
Skupina Únie za Európu ná-• 
rodov – UEN

Politické skupiny združujú 
poslancov z viac ako 100 poli-
tických strán z členských štátov. 
V stálych výboroch Európske-
ho parlamentu, ktorých je 20, 
prebiehajú prípravné práce na 
plenárne zasadnutia. Každý 
výbor vymenúva svojho predse-
du, troch podpredsedov a má 
vlastný sekretariát. Parlament 
môže zriaďovať aj dočasné  
a vyšetrovacie výbory. Európsky 
parlament má tri základne prá-
vomoci: legislatívnu, rozpočtovú, 
kontrolnú. Parlament má právo 
odvolať Európsku komisiu ab-
solútnou väčšinou svojich čle-
nov. Do dnešného dňa sa zatiaľ 
nestalo, aby EP vyslovil Komisii 
nedôveru.

Stranu pripravil:
Radovan PAVLÍK

V JÚNI SI ZVOLÍME EUROPOSLANCOV
Ešte sme si ani nevydýchli po prezidentských voľbách a už sa môžeme chystať na ďalšie. O miesiac, v sobotu  
6. júna, nás čakajú voľby do Európskeho parlamentu. Prieskumy však hlásajú, že voliči o eurovoľby prílišný záujem 
nejavia. K volebným urnám chce prísť v Európe len tretina voličov. Podľa Eurobarometra sa na voľbách plánuje zú-
častniť iba 34 percent občanov, ktorí môžu voliť.

S lovensko je  charakter is t ické  n ízkou vo lebnou účasťou v  eurovoľbách

Europoslanec Vladimír Maňka
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Rozhodnite sa bez obáv pre kúpu alebo rekonštrukciu nehnuteľnosti. V prípade potreby vám znížime splátky a nové 
Poistenie k úveru vám pomôže so splácaním v neočakávaných životných situáciách. Spoľahnite sa na skúsenosti 
a stabilitu najväčšej banky na Slovensku.

Nebojte sa nového bývania alebo rekonštrukcie. 
Využite ÚverPLUS s Poistením k úveru.

Bez 

spracovateľského 

poplatku 

do 30. 6. 2009

ruzinovske echo 185x130.indd   1 4/17/09   12:15:23 PM

Zmenilo sa v poslednom období 
správanie našich ľudí?

Ľudia sú opatrnejší, pretože 
nad nimi visí hrozba straty za-
mestnania a z toho vyplývajúce 
prípadné problémy so splácaním 
úverov. Je dôležité podčiarknuť, 
že stavebné sporenie ako produkt 
vznikalo práve v období veľkej hos-
podárskej krízy, teda v čase, keď 
ľudia potrebovali istotu a stabili-
tu viac ako kedykoľvek predtým.  
V istom zmysle sa história opa-
kuje – hľadáme istotu pre svoje 
peniaze a uprednostňujeme tie 
riešenia, ktoré sú nielen bezpeč-
né, ale aj výhodné. Stavebné spo-
renie spĺňa oba tieto atribúty. 
Z čoho vyplýva výhodnosť a bez-
pečnosť stavebného sporenia?

Stavebné sporenie – a to 
treba považovať za jeho veľkú 
výhodu – je samostatný systém, 
s vlastnými podmienkami a pra-
vidlami. Stavebné sporiteľne 
takmer nenakupujú finančné 
zdroje na medzibankovom trhu a 
ani neukladajú finančné prostried-
ky do iných finančných inštitúcií. 

Finančné zdroje získavajú z dlho-
dobých vkladov svojich klientov, 
ktoré zodpovedne a bezrizikovo 
spravujú, a ktoré klienti následne 
využívajú vo forme úverov len a 
len na bytové účely.
V čom vidíte najsilnejšie stránky 
stavebného sporenia?
Každý náš klient má zo zákona 
chránené vklady v plnej výške. 
Vklady sú úročené nemennou 
úrokovou sadzbou vo výške až 2 % 
ročne počas celej doby sporenia. 
Nemenné úrokové sadzby – 2,9 
% resp. 4,7 % ročne počas celej 
doby splácania – garantujeme 
aj pri stavebných úveroch. Každý 
náš klient – fyzická osoba alebo 
spoločenstvo vlastníkov bytov, má 
nárok na štátnu prémiu. V tomto 
roku predstavuje 12,5 % z vkladov, 
maximálne 66,39 € (2 000,07 Sk). 
Optimálna výška vkladu na získa-
nie štátnej prémie je 531,05 € (15 
999 Sk). Priemerný ročný výnos  
z vkladov za šesťročné obdobie 
tak v Prvej stavebnej sporiteľni,  
a. s., dosahuje až 5,95 %. Po šies-
tich rokoch sporenia môžu klienti 

svoje finančné prostriedky využiť 
na ľubovoľný účel. 
V roku 2009 už platíme novou 
menou. Je aj s eurom stavebné 
sporenie zaujímavé?

Na atraktivite stavebného spo-
renia sa nič nemení, skôr naopak. 
Už to, že konverziu 1 068 962 úč-
tov našich klientov sme úspešne 
zvládli, svedčí o tom, že aj s novou 
menou fungujeme bez problémov. 
Navyše sme upravili našu ponuku 
pre občanov tak, aby bola pre nich 
ešte zaujímavejšia. Pri prepočtoch 
sme zaokrúhlili hodnoty nahor,  
v prospech klienta, zvýšili sme 
napr. aj hranice pri poskytovaní 
extra istoty z 9 294,3 € na 10 000 
€ (z 280 000 Sk na 301 260 Sk), 
posunuli sme aj hranice minimál-
nych a maximálnych cieľových 
súm pri sporiacich zmluvách, zvý-
šili sme hranice pri poskytovaní 
stavebného úveru, ktorý je možné 
získať bez ručiteľa a skúmania 
bonity klientov až do výšky 40-ti-
síc eur. Noviniek je viac. Aj v tomto 
roku chceme dokázať, že staveb-
né sporenie, ktoré počas svojej 

existencie poskytlo na bývanie 
viac ako 53 % z financií určených 
na financovanie tejto dôležitej 
oblasti, má aj naďalej svoje neza-
stupiteľné miesto na finančnom 
trhu. 
Na záver už iba jedna otázka: 
Prečo by ľudia mali sporiť?

Už naši predkovia vedeli, že 
treba myslieť aj na zadné kolies-
ka. Aj dnes finanční analytici upo-
zorňujú, že aspoň 10 % zo svojich 
príjmov by sme mali odkladať 
na výdavky, ktoré budeme mať  
v budúcnosti. Práve dlhodobé 
sporenie a výhodné zhodnocova-
nie peňazí, ktoré majú stavební 
sporitelia na svojich účtoch, vy-
tvárajú potrebnú rezervu, ktorú 
budú mať po ruke vtedy, keď to 
budú najviac potrebovať. Veď ako 
sa hovorí v rozprávke O troch gro-
šoch – jeden si nechaj, druhý da-
ruj a tretí požičaj...

Bližšie informácie o výhodách 
a možnostiach financovania so 
stavebným sporením získate na 
adresách:

PSS,Bajkalská 30
tel.: 02/ 58 231 461, -567,- 276,- 565
DK Ružinov, Ružinovská 28  
tel.: 02/43429843
Rajecká 5-7, Vrakuňa, (pešia zóna)
tel.: 02/4552 7096
Hradská 70/C0
tel.: 915/890030
DK Nivy, Súťažná 18
0915/890573

Euro prináša nové možnosti pre stavebných sporiteľov

VIAC ŠANCÍ PRE VAŠE LEPŠIE BÝVANIE
Súčasná ekonomická situácia na Slovensku núti každého z nás veľmi starostlivo uvažovať  
o tom, kam a komu zveriť svoje peniaze. O tom, že aj na Slovensku existujú inštitúcie, v kto-
rých bezpečne a výhodne zhodnotíte svoje úspory, hovoríme s Ing. Stanislavom Sasinkom, 
organizačným riaditeľom Prvej stavebnej sporiteľne, a. s.



16 ŤAŽISKO MOJEJ ČINNOSTI JE ONKOLOGICKÁ CHIRURGIA
P r o f e s o r a  m e d i c í n y  S v e t o z á r a  H a r u š t i a k a  d v a k r á t  p r i j a l i  d o k o n c a  n a  a u d i e n c i i  p r i a m o  n a j v y š š i e  h l a v y  š t á t u

Biely plášť na oddelení, ktorý zamení za bledozelený len čo vstúpi do operačného traktu, potom dôkladné 
umytie rúk a sterilné rukavice. Vlastne všetko sterilné. To je prostredie, v ktorom denne preukazuje svoj um 
i odbornú zručnosť prednosta Kliniky hrudníkovej chirurgie profesor Svetozár HARUŠTIAK, CSc. (1944). Jeho 
pracovisko sa nachádza na druhom poschodí Fakultnej nemocnice s poliklinikou v bratislavskom Ružinove.
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Pán profesor, akým zákrokom 
sa na vašom oddelení venujete 
najčastejšie?

Predovšetkým robíme ope-
rácie nádorov v hrudnej dutine. 
Teda na prvom mieste odstra-
ňujeme nádory na pľúcach, 
priedušnici a prieduškách, ale 
aj v medzihrudí. To je náš hlavný 
operačný program. Okrem tých-
to primárnych tumorov veľmi 
často riešime aj metastatické 
problémy. Čiže, ak má pacient 
nádor na hrubom čreve, môže 
mať metastázy aj v pľúcach. 
Popritom však robíme zákroky 
pri zúžení priedušnice najmä po 
tracheostómii, kedy má pacient 
problémy s dýchaním. Ale ťažis-
ko našej činnosti je v onkologic-
kej chirurgii.

Je výskyt pľúcnych ochorení  
u nás častý?

Žiaľ, naša Klinika hrudní-
kovej chirurgie je stále plná.  

Prichádzajú k nám pacienti 
prakticky z celého Slovenska. 
Aj keď problémy, týkajúce sa 
tuberkulózy pľúc, sa dlhodobo  
liečia vo Vyšných Hágoch,  
v našej ružinovskej nemocnici 
máme stále dosť práce. Ročne 
vykonáme okolo tisíc dvesto 
operácií.

Ako sa dá predísť tomu, aby sa 
človek dostal do „vašich rúk“?

V tomto sa dá radiť iba ťaž-
ko. Pretože súčasné životné 
prostredie veľmi našim dýcha-
cím cestám neprospieva. Naj-
mä vo veľkomestách a priemy-
selne rozvinutých lokalitách. Ale  
i tomu sa dá pomôcť čo naj-
častejším pobytom v prírode, 
vyhýbaním sa príliš smogovým  
a zafajčeným miestam, no a, sa-
mozrejme, zdravou výživou.

Horšie sú na tom tzv. imuno-
logicky kompromitovaní ľudia, 
ktorí berú kortikoidné prípravky 

alebo sú v onkologickej liečbe. 
Keďže majú zníženú imunitu, 
ľahko sa infikujú rôznymi ba-
cilmi, ktoré spôsobujú zápaly 
dýchacích ciest, ba aj samotnú 
tuberkulózu.

Problematike hrudníkovej 
chirurgie sa venujete už vyše 
štyridsať rokov. Donedávna 
ste boli prednostom Národné-
ho ústavu tuberkulózy a res-
piračných chorôb v Podunaj-
ských Biskupiciach. Prečo ste 
si vybrali práve takéto rizikové 
pracovisko?

Nechcem sa na nič hrať, ale 
moja práca sa mi nezdá až taká 
riziková. Každý pacient, ktorý  
k nám príde, má za sebou dô-
kladné vyšetrenie. Vieme teda, 
do čoho ideme. Zvlášť, ak ide-
me operovať pacienta s TBC, si 
dávame mimoriadny pozor. Na-
šou úlohou je chrániť od infek-
cie jednak pacientov, ale aj sa-
mých seba. Preto dodržiavame 
dôsledný ochranný hygienický 
režim. Dostať od pacienta tuber-
kulózu je u nás veľmi zriedkavé, 
aj keď pri takom chirurgickom 
zákroku ide o priamy kontakt 
s infekčným materiálom. Vari 
najväčšmi sú ohrození aneste-
ziológovia, pretože sú blízko pri 
hlave pacienta a vdychujú vlast-
ne vydýchnutý obsah pľúc cho-
rého. Ale i tak je takýto prenos 
infekcie ozaj veľmi ojedinelý.

Hneď po skončení štúdia na 
Lekárskej fakulte UK ste na-
stúpili na chirurgickú kliniku 
k chýrnemu akademikovi Karo-
lovi Šiškovi, ktorý ako prvý zo 
všetkých vtedajších socialis-
tických krajín spolu so svojím 
tímom uskutočnil transplan-
táciu srdca. Nechceli ste sa 
radšej venovať kardiológii či 
kardiochirurgii?

Vždy som chcel byť chirur-
gom. Možno som čosi z toho 
vzťahu k medicíne získal po 
svojom otcovi. Bol dentista  
a ako som vypozoroval, u pa-
cientov veľmi obľúbený. Rád 
robil svoju prácu a ja som si už 
od malička želal byť lekárom. 

Keď som končil štúdium medi-
cíny, pridelili ma k pánovi pro-
fesorovi Imrichovi Kostolnému, 
ktorý bol uznávaným hrudným 
chirurgom. Nielenže bol známy 
odborník v tejto oblasti, a ale aj 
sympatický a príjemný človek. 
Poniektorí síce o ňom hovorili, 
že je hrmotný a príliš energický, 
ale mne to vyhovovalo. Sústredil 
som sa na jeho prácu, a tá sa mi 
veľmi zapáčila.

V roku 1968, kedy som na-
stúpil na jeho oddelenie, bola 
chirurgia priedušnice, ľudovo 
povedané, v plienkach. Neve-
delo sa, akým spôsobom sa dá 
priedušnica resekovať, koľko  
z nej možno zobrať, ako ju za-
šiť a podobne. Ja som vlastne 
robil výskumný program ako 
priedušnicu nahradiť peritone-
álnou (pobrušnicovou) blanou, 
ktorá je natiahnutá na armova-
nom silikónovom nosiči. To bola 
moja kandidátska práca. Takže 
aj keď bola vtedy kardiochirur-
gia na verejnosti akási uznáva-
nejšia, atraktívnejšia, som rád, 
že ma náhoda priviedla práve  
k profesorovi Kostolnému, ktorý 
ma nahovoril na tracheálnu chi-
rurgiu. A potom mi to už zostalo. 
Pľúcnej problematike sa venu-
jem dodnes.

Vaša dobrá povesť nijako ne-
ostala v tieni. Nielenže robíte 
náročné operácie u nás, už 
pred desiatimi rokmi ste sa 
zúčastnili transplantácie pľúc 
prvej slovenskej pacientke vo 
Viedni. Spolupracujete stále 
so zahraničnými kolegami? 

S viedenskou nemocnicou 
AKH máme takzvaný dvojičkový 
program už desať rokov. Pribra-
li nás do ich transplantačného 
programu, pretože je to pre obi-
dve strany výhodnejšie. Treba 
totiž povedať, že práca okolo 
transplantácie pľúc je mimo-
riadne náročná. Samotný zá-
krok by sme zvládli aj u nás, no 
zorganizovať celý zložitý trans-
plantačný program je oveľa or-
ganizačne aj finančne kompli-
kovanejší ako pri transplantácii 
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obličiek alebo srdca. Pľúca totiž 
musia byť vo veľmi dobrom sta-
ve ak ich má prijať iný pacient. 
Nesmú byť dlho umelo ventilo-
vané, musia byť bez infekcie  
a prenos od darcu k čakajúce-
mu pacientovi musí byť veľmi 
rýchly. Celý proces nesmie tr-
vať dlhšie ako šesť hodín. A to 
je pre nás ozaj veľmi náročné. 
Preto sme uvítali spoluprácu  
s viedenskými kolegami.

Čím vás chirurgia tak fascinuje?
Niekto by možno povedal, 

že chirurgia je remeselná ro-
bota. Priznávam, že ide o ur-
čité remeslo, samozrejme, na 
základe vedomostí. Ale táto 
remeselná zručnosť sa dosiah-
ne iba dlhoročnou praxou. Nie 
som vedátorský typ, aby som 
sedel niekde v laboratóriu  
a skúmal. Radšej som v teré-
ne, ako  tomu hovorím. Mňa 
fascinuje na chirurgickej práci 
najmä to, že sa vždy ocitnem 
v inej situácii. Každý prípad 
treba riešiť inak. Taký nádor 
úplne zmení prostredie v ľud-
skom tele, preto nikdy nie sú 
dve operácie rovnaké. Aj keď 
by anatómia ako taká napo-
vedala, že by časom mohlo ísť  
u lekára o bežnú rutinu, nie je 
to tak. Preto každý chirurg musí 
najskôr robiť asistenta, pokým 
sa po dlhých rokoch dostane  
k samostatnej operácii.

Vaša manželka Daniela je tiež 
lekárka, dokonca primárka. 
Konzultujete medicínske prob-
lémy aj doma?

Samozrejme. Dalo by sa 
povedať, že takéto konzultácie 
máme skoro na dennom progra-
me. Ona mi referuje svoje prob-
lémy z ARO v nemocnici MV, 
kde pracuje, a pritom nikdy ne-
zabudne „vážne“ pripomenúť, 
že ma vychováva v intenzívnej 
medicíne.

Z Ďatelinovej ulice, kam ste sa 
nasťahovali pred ôsmimi rok-
mi, to máte do práce čoby ka-
meňom dohodil. Vyhovuje vám 
bývanie v tzv. modrom dome aj 
z iných dôvodov?

Zatiaľ je nám tu dobre. Je 
to príjemné bývanie, tiché, po-
kojné, byt máme situovaný tak,  

že okná smerujú na zeleň  
v parku. Dom je dobre izolovaný 
aj proti hluku z ulice, aj chladu, 
takže sme spokojní. V našom  
susedstve však prestavujú  
bývalý obchodný dom Jadran 
na nový polyfunkčný objekt. Dú-
fajme, že nám táto stavba po 
dokončení neznepríjemní veľmi 
život. 

Donedávna ste bývali aj so svo-
jimi dvoma synmi. Žijete ešte 
stále pospolu?

To je už minulosť. Obaja chlap-
ci vyštudovali a osamostatnili sa. 
Starší je chirurg v motolskej nemoc-
nici v Prahe, mladší skončil sochár-
stvo, neskôr aj ekonómiu a teraz  
žije v Londýne. Takže sme zo-
stali s manželkou sami, ale vždy  
sa tešíme, keď nás prídu navští-
viť.

Netajíte radosť, zároveň i hr-
dosť nad tým, akí boli odmala 
pohybovo zdatní. Dotiahli to 
v gymnastike až na majstrov 
Slovenska. Po kom tie dispozí-
cie majú?

Pravdepodobne tak ako  
som ja isté dispozície zdedil po 
mojom otcovi, ktorý bol veľký 
atlét, aj naši chlapci to majú 
sčasti po dedovi a čosi aj po 
mne. Dokonca aj tancovanie  
v Lúčnici.

Vy ste začali tancovať ľudové 
tance už na základnej ško-  
le. Sotva 13-ročného vás  
prijal sám pán prezident re-
publiky...

V Kostolnom pri Starej Turej, 
kde som sa narodil, sme mali 
dedinský folklórny súbor, v kto-
rom som tancoval. Podarilo sa 
nám vyhrať celoštátnu súťaž 
tvorivosti mládeže. Za odmenu 
sme boli u prezidenta Antoní-
na Novotného v Lánoch. Bol 
to pre celý náš súbor obrovský  
zážitok.

Tancovali ste ako stredoškolák 
v súbore Trenčan, potom ako 
vysokoškolák v Lúčnici, kde 
sa vám splnil váš veľký sen. 
Ľahko ste zvládali náročné 
štúdium, nácviky i množstvo 
vystúpení?

Vlastne ani neviem ako som 
to zvládal. Skrátka, šlo mi to. 

Počas celého štúdia som mal 
samé jednotky. Takže som sa u 
prezidenta republiky ocitol dru-
hýkrát. Tentoraz na Pražskom 
hrade mi ako najlepšiemu štu-
dentovi s červeným diplomom 
blahoželal pán prezident Ludvik 
Svoboda. Priznám sa však, že 
som radšej tancoval ako študo-
val. V Lúčnici som strávil deväť 
rokov, dokonca aj keď som už 
pracoval v nemocnici.

Zakrepčíte si ešte občas?
Už len zriedkavo, lebo mám 

problémy s kolenom. Ale na  
plese alebo nejakej inej spo-
ločenskej udalosti si sem-tam  
s manželkou zatancujeme. No 
už len také pomalšie tance. Ľu-
dovky sú príliš náročné na kĺby, 
takže tancujeme primerane 
veku.

Menom Svetozár dnes pokrs-
tia máloktoré dieťa. Boli vaši 
rodičia takí národne uvedome-
lí, keď vám dali také vzácne 
štúrovské pomenovanie?

To meno mi dal dedo. Po-
chádzam z evanjelického kraja 
vzdelaných a sčítaných ľudí. 
Na neďalekom Dubníku, dnes 
rekreačnom stredisku, sme sa 
stretávali pri Štúrovej skale. Ľu-
dovít Štúr rád chodieval na tieto 
miesta. Za kopcom je Bradlo  
a Košariská, rodisko M. R. Šte-
fánika. Pokiaľ viem, v časoch 
mojej mladosti tu žilo viacero 
Svetozárov, napríklad Svetozár 
Štúr, známy redaktor a publicis-
ta, ktorý dal toto meno aj svoj-
mu synovi, nadanému hudobné-
mu skladateľovi.

Anna SLÁVIKOVÁ
Foto: archív

Ako stredoškolák tancoval v súbore Trenčan a popri štúdiu medicíny v Lúčnici.



18 Každú jar už mnoho rokov začínam svoju cyklistickú sezónu 
na jednom mieste. Mám to z domu blízko, je to len rozcvičko-
vá jazda a k cieľu ma viažu spomienky z detstva. Chodili sme 

sem ako deti na bicykloch i peši cez areál letiska, ktorý vtedy ešte 
nebol oplotený. Malo to nádych dobrodružstva, lebo koho chytili 
hliadky, toho bez milosti ostrihali dohola. Mohyla, ako sme miesto 
volali, bola vtedy zanedbaná, osobnosť, ktorú pamätník pripomína, 
mala byť v minulom režime zabudnutá. Ako deti sme vedeli len to, 
že pamätník v tvare pyramídy patrí Štefánikovi, ktorý tu zahynul pri 
páde lietadla. Nevedeli sme však, prečo sa o ňom nesmie hovo-
riť a tiež sme nevedeli, že skutočná Mohyla leží pri Brezovej pod 
Bradlom, v rodnom kraji národného velikána, a postavili ju, rovnako 
ako pyramídu v Ivanke pri Dunaji, podľa projektu architekta Duša-
na Jurkoviča. Napokon, ako deti nás to ani nezaujímalo...

Prichádzam na bicykli z Vrakune okolo čističky vody popri 
Malom Dunaji, ktorý smrdí horšie ako kedysi, poza letisko M. R. 
Štefánika ku kamennému monumentu. Pod pamätnou tabuľou  
v čele pamätníka leží starý umelý veniec a zvädnutá kytička fia-
liek. Nikde okolo ani noha. Je prvý apríl, sezóna výletníkov sa ešte 
nezačala a slávnostný sprievod sa tu ukáže až 4. mája v deň výro-
čia generálovej tragickej smrti. Tohto roku je to výročie už deväť-
desiate. Na tabuli, ako vždy, čítam zlatým písmom napísané slo-
vá: „Na tomto mieste zahynul dňa 4. mája 1919 česko-slovenský 
minister a generál Dr. Milan R. Štefánik a jeho sprievod kráľovský 
italský npor. I. Mancinelli-Scotti, serž. H. Merlino a strelec G. Aggi-
nuti. Na večnú pamäť.“

Chcem si sadnúť na kamennú lavičku, ale je pri nej toľko od-
padkov, že najprv ich musím nohou odhrnúť. Sklené črepy, škatuľ-
ky od cigariet, umelé fľaše a plechovky – pestrá mozaika kultúr-
nosti návštevníkov pamätníka... Akáže úcta, aká pieta, a načo?! 
Nad hlavou mi nízko prelieta lietadlo na pristátie. Pripravím si 
poznámky, ktoré som si priniesol, aby som z výpiskov urobil text, 
ktorý má byť základom scenára pre budúci film. Je toho dosť, sú 
za tým hodiny hľadania, štúdia a triedenia informácií, ktoré majú 
osvetliť, čo sa dialo v Bratislave pred deväťdesiatimi rokmi. Keby 
som sa narodil pred sto rokmi, mal by som v čase tých udalostí 
desať rokov a mohol by som si niečo z toho pamätať. Odohrávalo 
sa toto:

Vroku 1918 po vzniku ČSR nebolo celkom jasné, ktoré mesto 
dostane štatút hlavného mesta Slovenska. V hre boli Nitra (ako 
najhistorickejšia), Prešporok (ako najväčší), Banská Bystrica  

i Zvolen (ako stred Slovenska), ale aj Turčiansky Svätý Martin,  
v ktorom 30. októbra 1918 vznikla nová Slovenská národná rada. 

Na ľudovom zhromaždení v Martine vtedy Samuel Zoch pre-
čítal Deklaráciu slovenského národa (nezávisle od udalostí, kto-
ré práve prebiehali v Prahe). Martin bol však na hlavné mesto 
príliš malý (mal 6 000 obyvateľov); veď vláda, ktorá sa v Žiline 
v priebehu januára 1919 rozrástla z pôvodných dvanástich na 
dvestoštyridsať úradníkov, potrebovala kancelárie aj byty pre svo-
jich pracovníkov. Argumentom pre Bratislavu ako hlavné mesto 
Slovenska bol aj plánovaný koridor, ktorý z nej mal vychádzať  
a spájať Slovensko s územím Slovinska, čím by dostala ČSR prí-
stup k Jadranu. Koridor napokon ostal iba v plánoch. 

Bratislava koncom roka 1918 vôbec nebola vyslovene sloven-
ským mestom, Slováci v nej boli početne menej zastúpení ako 

Maďari a Nemci. Strategicky však mesto na Dunaji bolo pre nový 
štát mimoriadne významné, a keď víťazné mocnosti uznali požia-
davku česko-slovenskej vlády, aby mesto pripadlo k ČSR, bolo ho 
treba obsadiť.

Prešporok, Pozsony, Pressburg, Wilsonovo mesto – Silves-
ter 1918. Oslavy na uliciach sa nekonajú. Situácia je napätá,  
v meste je vyhlásené stanné právo. Od vyhlásenia ČSR uplynuli 
už vyše dva mesiace. Paradoxne mesto, bezpečne vzdialené od 
frontov doznievajúcej 1. svetovej vojny, je fakticky vo vojnovom 
stave. Lumpujú v ňom večne spití agresívni maďarskí honvédi  
a námorníci, ozbrojení sú aj členovia rôznych soldatesiek mest-
skej domobrany. 12. decembra 1918 prišlo z Pešti do Bratisla-
vy vyše dvesto francúzskych vojakov a dvanásť dôstojníkov, aby 
zaviedli poriadok, ale po necelých dvoch týždňoch sa vrátili do 
Maďarska, lebo na Štedrý deň začala platiť hranica stanovená 
víťaznými mocnosťami. Bratislava sa ocitla na hraniciach troch 
nových štátov, keď Maďarsko aj Rakúsko ešte iba hľadali formu 
svojho štátneho zriadenia.

21. decembra 1918 oznámil v Prešporku Samuel Zoch župa-
novi Zoltánovi Jankóovi, že po Vianociach obsadí mesto armáda 
čs. legionárov. V noci z 31. decembra 1918 na 1. januára 1919 
sa to za bojov v obciach tvoriacich bránu do mesta (Devínska 
Nová Ves, Lamač) aj stalo, keď predtým 24. decembra  určila de-
markačná čiara, že mesto patrí nespochybniteľne do ČSR. Vojsko 
legionárov obsadzujúcich Bratislavu sa sformovalo v Taliansku  
z českých a slovenských zajatcov a prebehlíkov pri bojoch na 

riekach Soča a Piava. Regrutoval ich s podporou talianskej vlády 
(vtedy plukovník) Štefánik, ktorý bol agitovať za podporu légiám aj 
vo Francúzsku a v USA.

4. januára 1919 vyhlási Samuel Zoch národnostný program 
čs. vlády a prehlásenie mesta Bratislava (podľa radnice ešte 
stále Pozsony, Pressburg a práve vtedy aj Wilsonstadt) za hlav-
né mesto Slovenska. 6. januára prichádza S. Zoch s vojskom do 
Župného domu, kde od Z. Jankóa preberá správu mesta a stáva 
sa hlavným županom. Na druhý deň vyzve Zoch ministra pre sprá-
vu Slovenska Vavra Šrobára (ten je zatiaľ v Žiline), aby dokončil 
obsadenie mesta aj s Petržalkou, ktorá je okupovaná Maďarmi. 
Lenže jediný pevný prechod z mesta na druhý breh Dunaja, Most 
Františka Jozefa (postavili ho v rokoch 1890 – 1891 na mieste bý-
valého pontónového premostenia) je zatarasený a z oboch strán 
aj podložený výbušninami.

Mesto je vyčerpané, zásobovanie viazne, nepokoje a provo-
kácie sú na dennom poriadku. Legionári strážia most cez 
Dunaj a presadzujú v meste a okolí verejný poriadok. 28. 

januára župan Zoch nechá zavrieť Alžbetínsku univerzitu, pretože ju 
považuje za rozvratný prvok a semenisko protištátnej činnosti proti 
novej Čs. republike. (Prvá slovenská univerzita v ČSR vznikla potom  
v Bratislave 27. júna 1919 a v novembri 1919 jej dali meno po 
J.A. Komenskom.)

4. februára 1919 do Bratislavy prichádza vládna delegácia 
Vavra Šrobára, aby sa usadila v budove pri Dunaji, len pár met-
rov od nepriechodného mosta. Cestovanie zo Žiliny a prijatie de-
legácie v Bratislave bolo sprevádzané generálnym štrajkom. 12. 
februára sa na námestí pred tržnicou (dnešné Námestie SNP) 
odohrá demonštrácia, ktorá sa zvrhne na provokáciu a potýčky 

Roman Kaliský-Hronský
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časti Slovenska od Nových Zámkov dokonca až po Bardejov. 

Boje na Slovensku sa skončili až 24. júna. (Maďarská repub-
lika rád zanikla 1. augusta 1919 a k moci sa dostali maďarskí 
fašisti vedení admirálom Miklósom Horthym.) Medzinárodná mie-
rová zmluva z 28. júna jasne potvrdzuje, že Bratislava patrí k ČSR. 
29. júna podpísali v Bratislave zástupcovia čs. armády a maďar-
skej červenej armády dohodu, podľa ktorej sa maďarskí vojaci od 
1. júla začnú sťahovať zo Slovenska. V ten istý deň župan Zoch  
v Bratislave nariadil zmeny názvov ulíc, námestí a iných verejných 
priestorov, ako aj poslovenčenie názvov podnikov a firiem.

V auguste nastáva dlho očakávaný deň. Velenie Bratislavy  
v dokonalom utajení sformovalo dva elitné oddiely. V noci  
zo 14. na 15. augusta 1919 sa udeje obsadenie pravého brehu Du-
naja. Skupina vojakov podlezie po spodnej konštrukcii mosta v tme 
a hmle na petržalskú stranu a odzbrojí maďarskú posádku. Druhá 
skupina sa preplaví cez rieku, na brehu pri Kopčanoch sa zrazí  
s rakúskou hliadkou, ale zaženie ju na útek. Potom legionári ob-
sadia aj maďarské kasárne v Petržalke. Všetko sa to udialo bez 
priamych obetí na životoch. Vojna o Bratislavu sa skončila. V mes-
te sa po dlhom čase rozbieha každodenný povojnový život. Odvte-
dy uplynulo deväťdesiat rokov.

Spoločnosť M. R. Štefánika sa rozhodla v máji 2009 inšta-
lovať pred novou budovou SND na nábreží Dunaja uprostred ro-
zostavanej luxusnej štvrte Eurovea veľkú novú sochu generála 
Štefánika. Ozvali sa hlasy, že pred budovou divadla by mala stáť 
skôr socha niekoho, kto sa zaslúžil o rozvoj slovenského divadel-
níctva. (Vhodný by bol napríklad zakladateľ slovenského divadel-
níctva Samuel Jurkovič, alebo jeho dcéra, prvá slovenská herečka 
Anička Jurkovičová, manželka J. M. Hurbana a matka S. H. Vajan-
ského.) Štefánikovi vraj treba nájsť vhodnejší priestor. Iné hlasy 
hovoria, že socha Štefánika sa cez Dunaj môže pozerať na juh 
až do Talianska, odkiaľ generál vyštartoval na svoj posledný let...  
V každom prípade, socha bude zrejme stáť neďaleko od mosta, 
kde sa definitívne skončila ťahanica o Bratislavu v roku 1919.

Začalo sa stmievať, tak som pobalil roztriedené papiere, vy-
sadol na bicykel a nenáhlivo sa vracal domov. Večer sme 
hrali kvalifikačný futbalový zápas s Českom. Nedalo sa na 

to pozerať, ale napokon sme vyhrali po dlhých dvanástich rokoch 
2:1. Strelili sme všetky tri góly, lebo sme si dali aj vlastný gól. To 
robíme dosť často, nielen v športe. Vraj sme konečne porazili svoj 
český futbalový komplex. Je tu však ešte minimálne jeden kom-
plex, ktorý treba poraziť – komplex z vlastných dejín, ktoré si tak 
málo pripomíname, lebo ich v podstate ani veľmi nepoznáme...

Koláž: Ružinovské ECHO

medzi davom a vojakmi. Mohlo ísť aj o prevrat so snahou o pričle-
nenie mesta k Maďarsku. Vyvrcholí to streľbou, ktorej výsledkom 
je deväť mŕtvych a trinásť ťažko zranených. Po tragédii na námes-
tí nastáva v meste zmena vojenského velenia. Nový veliteľ chystá 
obsadenie petržalského brehu Dunaja. 

25. marca 1919 česko-slovenská vláda zavádza úradný názov 
hlavného mesta Bratislava. 27. marca tento fakt zverejnia Úradné 
noviny Župy prešporskej.  Predtým však čs. ministerstvo vnútra vyhlá-
silo úradný názov mesta – skomolené meno Bratislav. Po upozornení 
musel Šrobár chybu odstrániť a názov Bratislava, ktorý vytvorili Štú-
rovci, sa definitívne podľa zákona presadzuje do verejného života. 

Štúrovci dali mestu meno Bratislava zrejme ako novotvar 
z prvých historických názvov Preslavaspurc, respektíve Breza-
lauspurc, ktoré sa spomínajú v roku 907 v Salzburských análoch. 
Z týchto názvov, ktoré pripomínajú Preslava (Braslava), tretieho 
syna kráľa Svätopluka, sa transformáciou odvodil aj nemecký 
Pressburg. Z toho potom vzniklo slovenské pomenovanie Pre-
šporok. Maďarské Pozsony má tiež slovanský základ podľa Boža-
ňa, pána Bratislavského hradu v rokoch 1052 – 1099. Latinské 
Posonium vzniklo polatinčením názvu Pozsony. Grécky názov Is-
tropolis je odvodený od názvu rieky Dunaj, po grécky Istros. No  
a napokon – epizóda z rokov 1918 – 1919 s pomenovaním mesta 
na Wilsonovo – Wilsonstadt, vyznieva v podstate ako naivná vypo-
čítavosť radných, ktorí sa snažili dosiahnuť vyhlásenie mesta za 
slobodnú zónu pod egidou amerického prezidenta Woodrova Wil-
sona. Bolo vtedy dosť neuvážené predstavovať si, že strategické 
mesto s veľkým prístavom sa stane akýmsi novodobým samostat-
ným mestským štátom... Ťažko skúšané mesto si ani po získaní 
svojho štatútu a oficiálneho pomenovania v roku 1919 ešte stále 
nemohlo oddýchnuť od tragických udalostí.

4. mája 1919 čaká Bratislava na návrat Štefánika. Generál 
prilieta z Talianska od mesta Udine na stroji Caproni. Legionári zažijú 
smrť svojho veliteľa pri páde lietadla akoby v priamom prenose, keď-
že stroj oblietal pred pokusom o pristátie celé okolie. Sprievod cez 
mesto s truhlou Štefánika na železničnú stanicu je demonštráciou 
legionárskej cti a odhodlania brániť Bratislavu proti maďarským sna-
hám o jej zabratie do okupovaného územia. To sa ťahalo po veľkej 

O autorovi

Vyrastal vo Vrakuni a v Podunajských Biskupiciach. Po 
maturite pracoval ako chemik v Slovnafte. V roku 1990 
začal študovať žurnalistiku na FF UK v Bratislave a stal 
sa redaktorom nezávislého týždenníka Zmena. Pôsobil  
v denníkoch Slovenská republika, Národná obroda  
a Bratislavský večerník. Je menovcom významného slo-
venského novinára a publicistu, preto si v začiatkoch 
svojej publikačnej činnosti  k občianskemu menu pridal 
prídomok Hronský podľa ulice, na ktorej býva už tridsať-
tri rokov. Popri novinárskych žánroch publikoval poviedky 
i básne, spolupracoval s elektronickými médiami, veno-
val sa aj novinárskej fotografii. Niekoľko rokov autorsky 
pripravoval politický komiks Džungľa. V súčasnosti pub-
likuje najmä recenzie, rozhovory a eseje v časopisoch 
Knižná revue, Dotyky, Literárny týždenník a Slovenské 
pohľady, kde má svoju rubriku Sloboda prejavu. V roku 
2008 redakčne pripravil na vydanie desať kníh sloven-
ských i zahraničných spisovateľov. Do tlače je priprave-
ná jeho kniha poviedok Neberte Sizyfovi kameň, pracuje 
na historickom románe Most do mesta.
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Slovenskí Zelení chcú dať Zelenú šancu Európe
Predstavenie kandidátok Strany zelených pre voľby do Europarlamentu v Bruseli

Vo voľbách do Európskeho parlamentu (EP), ktoré sa uskutočnia 6. júna tohto roku, si budú môcť voliči 
vybrať aj z kandidátov Strany zelených. Tí vstupujú do boja o kreslá v Europarlamente s heslom Myslím 
európsky, volím zelených, a s programom, ktorý je spoločný pre všetky Strany zelených v Európe. Volá sa 
Green New Deal - v preklade Zelená šanca pre našu Európu. Na základe neho chce strana viac dbať na vyu-
žívanie obnoviteľných zdrojov energie, chce zabezpečiť dostupnosť zdravých potravín pre obyvateľstvo za 
primeranú cenu, rovnosť príležitostí pre obe pohlavia a mnohé iné.

Kandidátska listina Strany zelených je iná v porovnaní s ostatnými. Nájdete na nej viac žien ako mu-
žov, na čele kandidátky stojí mladá študentka, vekový priemer kandidátov je 42 rokov. Dve kandidát-
ky Strany zelených pre voľby do EP – Jana Budáčová (23), líderka SZ na kandidátskej listine, študent-
ka verejnej politiky, a Eva Drozdová (42), inžinierka ekonómie, kandidátka č. 5 – predstavili svoje plány.

Čomu sa v súčasnosti ve-
nujete a prečo si Strana 
zelených vybrala pre svoju 
možnú reprezentáciu v Eu-
rópskom parlamente práve 
vás ?

J. Budáčová: Členkou 
Strany zelených som od 
roku 2006, neskôr som bola 
zvolená aj za členku pred-
sedníctva strany. Témy ži-
votného prostredia mi boli 
vždy blízke, preto som spo-
lu s mladými ľudmi so záuj-
mom o enviromentalistiku 
založila občianske združe-
nie Mladí zelení, ktorého 
som predsedníčkou. Európ-
ska problematika, politika 
a životné prostredie boli 
vždy mojou záľubou. Na 
Fakulte humanitných vied 
UMB v Banskej Bystrici som 
preto vyštudovala baka-
lársky odbor európske kul-
túrne štúdie. V súčasnosti 
študujem verejnú politiku 
na Univerzite Komenského  
v Bratislave. 

E. Drozdová:  Od vyso-
koškolských čias pôsobím v 
podnikateľskej sfére ako od-
borná ekonómka a porad-
kyňa  v oblasti  účtovníctva  
a daňovníctva. Počas svojej 
praxe som sa stala aktív-
nou členkou Slovenského 
cechu informatiky, úč-
tovníctva a manažmentu  
a taktiež Slovenskej aso-

ciácie malých podnikov 
(SAMP), ktorá sa v tomto 
roku stala súčasťou monito-
rovacieho výboru pri Rade 
pre hospodársku krízu.  
V súčasnosti sa ako člen 
pracovného tímu  podieľam 
na riešení krízových opatre-
ní najmä v oblasti  sociálnej 
a daňovej politiky, v oblas-
ti zatepľovania objektov 
v súvislosti s energetickou 
úspornosťou. Ekonómia  
a ekológia spolu veľmi úzko 
súvisia. Žijeme v období ce-
losvetovej krízy, čo je dô-
sledkom nadmernej spotre-
by a konzumného spôsobu 
života. Preto aj stredobo-
dom európskej kampane sú 
témy ako ekonomický rast, 
nezamestnanosť, inflácia, 
ochrana životného prostre-
dia,  produkcia  a konzu-
mácia zdravých potravín   
a zvyšovanie kvality života. 
Dnes teda čelí celý svet eko-
nomickej a ekologickej krí-
ze a  práve tu vidím priestor 
na reprezentáciu v Európ-
skom parlamente.

Čím chce Strana zelených 
zaujať vo svojej kampani 
na rozdiel od iných politic-
kých strán ? 

J. Budáčová: Ako jedi-
ná kandidujúca strana pre 
voľby do EP na Slovensku 
máme rovnaký program  
s ostatnými európskymi 
stranami, z ktorých sú už 
dnes mnohé súčasťou frak-
cie Greens/EFA v Európskom 
parlamente. Náš spoločný 
program sa volá Zelená 
šanca pre našu Európu. 

Ako strana, kandidujúca 
pod číslom 4, si v ňom vy-
tyčujeme štyri priority, a to 
zvyšovanie podielu obnovi-
teľných zdrojov energie, prí-
stup k zdravým potravinám 
a výrobkom za primeranú 
cenu, skutočnú rovnosť prí-
ležitostí pre všetkých ľudí  
a budovanie silnej, de-

mokratickej a transparent-
nej Európskej únie. 

E. Drozdová:  Strana 
zelených z pohľadu širo-
kej verejnosti sa považuje 
za najproeurópskejšiu zo 
všetkých politických strán 
na Slovensku. Uprednost-
ňuje dlhodobú prosperitu 
pred krátkodobým ziskom, 
odmieta geneticky modifi-
kované organizmy, bojuje 
za dostunosť ľudí k zdra-
vým potravinám za prime-
ranú cenu a kladie dôraz na 
ochranu životného prostre-
dia. Znečistenie vzduchu  
a likvidácia prírodných 
zdrojov poškodzuje verej-
né zdravie a kvalitu života,  
čo následne spôsobuje za-
ťaženie spoločnosti a hos-
podárstva. 

Aké konkrétne kroky by 
ste podnikli ako poslanky-
ňa Európskeho parlamentu  
a zástupkyňa všetkých Slo-
vákov ?

J. Budáčová: Keďže 
som žena, a priamo sa ma 
dotýka diskriminácia žien, 
chcem na európskej úrov-
ni presadzovať túto tému 
a zároveň dbať na rovnosť 
pohlaví a príležitostí pre 
všetkých bez ohľadu na 
vek, rasu či sexuálnu orien-
táciu. 

E. Drozdová:  Činnosť 
europslanca je veľmi roz-
siahla. Dôležité je, aby zvo-
lený kandidát vedel dosta-
točne  tlmočiť a presadiť   
názory a požiadavky svojej  
politickej strany na pôde EP. 
Rada by som sa zamerala 
na oblasť sociálnej a daňo-
vej politiky, kde by sa rie-
šili problémy ekonomickej  
a ekologickej krízy na eu-
rópskej a globálnej úrovni. 
V neposlednom rade by 
som sa snažila odbúrať ad-
ministratívny, legislatívny  
a informačný stres, ktorý  
nás obklopuje. 

Prečo by mala byť sloven-
ská Strana zelených súčas-
ťou Európskeho parlamen-
tu? 

J. Budáčová: Poslanci 
za Stranu zelených by mali 
byť zastúpení v každom 
parlamente, nie len v eu-
rópskom, ale aj v NR SR, vo 
vyšších územných celkoch 
a v miestnych zastupiteľ-
stvách, pretože na ciele, 
ktoré presadzujú – ochranu 
zdravia a zdravého život-
ného prostredia – je dôle-
žité dbať od lokálneho cez 
celoštátne až po európske 
hľadisko.

E. Drozdová:  Európsky 
parlament má v súčasnosti 
785 europoslancov, z čoho  
strany zelených zastupujú 
v počte 43 poslancov. Ze-
lení poslanci z  členských 
štátov Európskej únie majú 
nezanedbateľnú pozíciu.  
Preto kandidatúru  sloven-
skej  Strany zelených  tre-
ba vnímať ako príležitosť 
participovať na naplnení 
spoločneho  európskeho 
programu – Zelená šanca 
pre našu Európu. Možno 
to bude výzva pre našich 
občanov, aby volili členov  
tejto politickej strany aj  
v budúcoročných voľbách 
do nášho parlamentu .

Ivan MATUŠKA      
Foto: Strana zelených

Jana Budáčová, kandidátka č. 1

Eva Drozdová, kandidátka č. 5
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RADY PRI KÚPE ZÁNOVNÉHO VOZIDLA
Už začiatkom roka sa jednoznačne ukazovalo, že trh s autami čakajú krušné mesiace. Platilo to nielen pre nové vozi-
dlá; o poklesoch predajov v desiatkach percent hovorili aj majitelia autobazárov. Hoci zavedenie šrotovného prinieslo 
do predaja nových áut významné oživenie, pre ojazdené autá to znamenalo ďalšiu ranu. Päť- a viacročné autá sa 
takmer nepredávajú, ceny mladších modelov výrazne klesli. Čo viac si môže spotrebiteľ želať? Azda len to, aby sa pri 
nákupe vozidla, ktoré má už čo-to za sebou, nepopálil.

Od niektorých áut je múdrejšie dať ruky preč, kritický pohľad na auto znižuje cenu

Prvá otázka, ktorá človeku 
napadne, je, či si vybrať auto  
v autobazáre alebo od jednot-
livého predajcu. Autobazár je 
zárukou, že výber sa neobmedzí 
len na jeden konkrétny kus, ale 
človek si bude môcť vybrať zo 
širokej ponuky rôznych mode-
lov. Okrem toho väčšina vozidiel  
v bazároch prešla skrášľovacou 
kúrou – sedadlá a čalúnenie in-
teriéru sú vytepované a karosé-
ria vyleštená. Nákup od súkrom-
níka však dá záujemcovi ďalšie 
informácie o aute a pomôže 
odhadnúť, v akých podmienkach 
slúžilo a ako je opotrebované. 
Obrovskou výhodou pri nákupe 
ojazdeného auta je možnosť 
poradiť sa s nezávislým odbor-
níkom, najlepšie s automecha-
nikom. Títo ľudia majú množstvo 
skúseností, vedia, na čo sa pri 
konkrétnom aute zamerať, ve-
dia aj to, ktoré modely sa u nich  
v dielni objavia len na pravidel-
nú výmenu oleja a filtrov, a ktoré 
chodia do servisu ako na klavír.

Výber modelu
Azda najťažšou úlohou je 

výber konkrétnej značky a kon-
krétneho modelu. Tu by som bol 
obzvlášť opatrný, lebo príklady, 
keď šiesta generácia modelu 
neoprávnene ťaží z dobrého 
mena prvých troch generácií 
modelu, varujú. Ani typológia 
automobilov podľa krajiny vý-
robcu nemusí byť najpresnejšia. 
Jedinou výnimkou je azda Ja-
ponsko. Výrobcovia z krajiny vy-
chádzajúceho slnka majú stále 
morálny problém podliezať štan-
dardy kvality práce a použitých 
materiálov v záujme skrátenia 
životného cyklu produktu, ktoré 
by viedlo k častejším nákupom 
nových modelov. Prejavuje sa to 
však na cene ojazdených áut aj 
náhradných dielov, ktoré sú tiež 
kvalitné, ale drahé. Na druhej 
strane, štatistikám poruchovosti 
automobilov dlhodobo kraľujú 
práve japonské značky, takže 
tých drahších dielov bude treba 
počas životnosti auta menej, 
než u európskej konkurencie. 
Pri rozhodnutí kúpiť si ojazdený 
model je teda najlepšou cestou 
mať otvorenú myseľ, v ktorej 
budú existovať len požiadavky 
na to, ako má auto slúžiť a koľko 
má stáť peňazí. Farba, značka 

a model by v prvom kole mali 
ostať bezpredmetné. Až po vyse-
lektovaní (rodinný kombík s veľ-
kým rovným kufrom a naftovým 
motorom, nenáročné a úsporné 
auto na službu v meste, odolný 
stroj, ktorý sa nezľakne poľnej 
cesty vedúcej k chalupe ani  
v zime), sa už môžeme začať ob-
zerať po jednotlivých značkách, 
modeloch a ročníkoch. Tu opäť 
pomôžu skúsenosti automecha-
nika, veľkou pomocou je aj ko-
lektívna skúsenosť, o ktorú sa 
delia majitelia automobilov na 
rôznych internetových fórach.

Malé bolesti
Dá sa povedať, že každý mo-

del automobilu má svoju bolesť 
alebo aspoň boliestku. Väčšinou 
ide o dôsledok protichodných po-
žiadaviek pri projektovaní auta. 
Problémy môžu byť s antikoróz-
nou úpravou (niektorým autám 
skôr či neskôr „vykvitne“ blatník, 
iným podbehy, ďalším piate dve-
re), nápravami (z priestorových 
príčin sú poloosi na predných 
nápravách stále mierne vy- 
osené, čo vedie k rýchlejšiemu 
opotrebovaniu homokinetických 
kĺbov, neskoršie pridanie výkon-
nejšieho a ťažšieho motora vedie  
k rýchlejšiemu opotrebovaniu 
zvislých čapov, typickou boles-
ťou prepĺňaných naftových mo-
torov býva „váha vzduchu“, ak 
túto technológiu používajú a pri 
týchto motoroch bývajú veľmi na-
máhané aj dvojhmotné zotrvač-
níky). Niektoré motory sú medzi 
opravovňami vychýrené tým, že 
ich ventilové rozvody skolabujú 
ďaleko pred koncom životnosti  
a bez akejkoľvek výstrahy. Okrem 
toho, čím modernejšie auto, tým 
je citlivejšie na kvalitu paliva, 
obzvlášť to platí pre motory na 
naftu, kde dochádza k mazaniu 
vstrekovacích čerpadiel samot-
ným palivom. Poznanie týchto 
malých bolestí, ktoré sa ukážu 
až po niekoľkých rokoch používa-
nia, dáva pri nákupe ojazdeného 
auta možnosť zamerať sa na ich 
prevenciu a odstránenie. Aj tu 
pomôžu skúsenosti majiteľov 
jednotlivých modelov, o ktoré sa 
najčastejšie delia na internete.

Kilometre
Slovenským národným špor-

tom je pozmeňovanie údajov 

na tachometroch. Osobné auto, 
ktoré má na tachometri viac než 
200 000 kilometrov v ponuke ani 
nenájdete. Auto, v ktorom serióz-
ny majiteľ bez pretekárskych am-
bícií týždenne najazdil na diaľko-
vých jazdách v plynulej premávke  
a pokojnom tempe stovky kilo-
metrov, bude mechanicky v lep-
šom stave, než kus, do ktorého 
si sadal mladík s chuťou ukázať 
každému na päťkilometrovej 
ceste do práce, že je kráľom uli-
ce. Rozdiel v kilometroch pritom 
môže byť aj rádový. Sto- alebo 
stopäťdesiat tisíc kilometrov už 
na aute bude vidieť, pedále však 
nebudú prešliapané celkom, 
volant nebude obchytaný a roz-
leptaný potom z rúk. Ak vám pre-
dajca tvrdí, že auto má za sebou 
120 000 km a pritom na pedá-
loch sú nové protišmykové gumy, 
hlava radiacej páky vonia novo-
tou a sedadlá vyzerajú nanovo 
prečalúnené, asi chcel týmito in-
vestíciami niečo zakryť. Dobrou 
pomôckou môže byť servisná 
knižka a poodkladané bločky zo 
všetkých opráv. Aj tu treba hľa-
dať demaskujúce príznaky. Príliš 
častá výmena brzdového oblože-
nia hovorí o tom, že auto často 
brzdilo, a teda muselo aj príliš 
často zrýchľovať. Takýto spôsob 
jazdy sa prejaví na stave moto-
ra, prevodovky aj náprav. Autor 
tohto článku sa stal svedkom ta-
kejto udalosti: šťastný nový ma-
jiteľ ojazdeného auta sa prišiel 
do servisu pochváliť kamarátovi 
mechanikovi, „kúpil som auto od 
kamaráta, má najazdených 110 
000 kilometrov“. Mechaniko-
vi sa to nezdalo, „toto auto má 
aspoň 250 000.“ „Nie, vravím 
ti, že mám auto od kamaráta. 
Zaručených 110 000 km.“ Me-
chanik otvoril kapotu a prečítal 
z nálepky s logom výrobcu oleja: 
„najbližšia výmena oleja pri 288 
000 km.“ Taký motor a taký olej, 
ktoré by zvládli takmer 180 000 
kilometrov, ešte nevyrobili.

Jazda
Auto, na ktorom sa nedá pre-

viezť, nekupujte. Nechajte majite-
ľa, nech šoféruje a len, keby on 
sám a jednoznačne prejavil vôľu, 
aby ste šoférovali vy, urobte to. 
Auto musí (po zohriatí motora) 
jazdiť bez šklbania, prekĺzania 
spojky. Ak sa dá, vyberte sa na 

diaľnicu, kde na nižšom prevo-
dovom stupni vyskúšate, čo robí 
auto pri vysokých otáčkach. Sle-
dujte teplomer chladiacej kva-
paliny, pozerajte, či sa za autom 
netvorí oblak dymu (modrý dym 
ukazuje spaľovanie oleja, biely sa 
tvorí, keď do spaľovacieho oleja 
presakuje voda a to je veľmi zlé, 
naftové motory však môžu bežne 
pri akcelerácii dymiť čiernym dy-
mom).  Ak ťahá do strany, buď si 
majiteľ nenašiel čas ísť do servi-
su nastaviť geometriu a potom to 
indikuje zlú celkovú údržbu alebo 
auto bolo havarované. Zodraté 
ložiská hučia silnejšie, v zákrute; 
pravé v ľavotočivej a ľavé v pravo-
točivej (vtedy sa na ne prenesie 
viac hmotnosti auta). Prevodovka 
hučí pri pridávaní alebo uberaní 
plynu. Ložiská sa dajú, v porovna-
ní s prevodovkou, opraviť (vyme-
niť) vcelku jednoducho a lacno. 

Všetky tieto rady treba vedieť 
vyhodnotiť a pracovať s nimi. Od 
niektorých áut je múdrejšie dať 
ruky preč, ale väčšinou kritický 
pohľad na auto zlepšuje vyjed-
návaciu pozíciu kupujúceho.  

Na čo dávať pozor
Korózia.•  Ak auto hrdzavie 
na neštandardnom mieste, 
pravdepodobne bolo hava-
rované.
Čistý motor.•  Umývať motor 
a motorový priestor je vyslo-
vene hnusná robota. Ak to 
niekto urobil, vedel prečo. 
Pravdepodobne spod nejaké-
ho tesnenia veľmi tiekol olej.
Pneumatiky.•  Nerovnomerne 
zjazdené pneumatiky hovo-
ria o zlej geometrii alebo ig-
norovaní pravidelnej kontroly 
tlaku v nich (vraví to niečo  
o vzťahu majiteľa k autu).
Lak.•  Ak sú na laku viditeľné 
tmavšie miesta, pravdepo-
dobne tam bola firemná ná-
lepka. Mimochodom, viete, 
aké je najlepšie auto do teré-
nu? No predsa služobné.
Výbava. • Čo v aute nie je, to sa 
nepokazí. Na nadštandard-
nú, najmä elektrickú výbavu 
sa radšej pozerajte ako na 
potenciálny rezervoár problé-
mov. Hľadanie skorodované-
ho kontaktu kostry môže byť 
naozajstné utrpenie.

Vojtech HOLLAN



22 MÚDRY SA UČÍ NA CHYBÁCH INÝCH
Možnosť získať odbornú radu na riešenie spotrebiteľského problému, týkajúceho sa chybných výrobkov alebo nekva-
litných služieb, majú Ružinovčania prostredníctvom Združenia občianskej sebaobrany už rok.  V  júni minulého roku 
bola prvá spotrebiteľská poradňa, do konca roka sa uskutočnili ďalšie štyri. Okrem nich sa so svojím spotrebiteľským 
problémom obracali Ružinovčania aj prostredníctvom listov, na ktoré je vo vchode do miestneho úradu zriadená oso-
bitná schránka. Tí, ktorí majú prístup na internet, komunikovali prostredníctvom elektronickej pošty.  Množstvo a rôz-
norodosť spotrebiteľských problémov je priamoúmerná širokej ponuke tovarov a služieb, ktoré ponúka trh.  A keďže 
platí, že najlepšie sa učí na cudzích chybách, rozhodli sme sa v  dnešnej rubrike uviesť tie prípady z  ktorých je možné 
si vziať ponaučenie.

Najväčšie problémy majú spotrebitelia so službami správcovských spoločností
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Obal netreba skladovať
Ešte stále je treba re-

klamovaný výrobok priniesť 
do predajne v obale – ška-
tuli – v ktorej bol kúpený?  
Z Vianoc nám ich zostalo viac 
darčekov, ktoré boli vo veľ-
kých obaloch, keďže možnosť 
reklamovať chybu výrobku  
je dvojročná, mám obavy kde 
budeme dva roky škatule  
skladovať. Pivnicu máme plnú, 
na chodbičkách pivnice je veľa 
škatúľ.

T. Bodorová, Súmračná ul.

– Novela Zákona na ochra-
nu spotrebiteľov č. 250/2007 
Z. z. (informáciu o nej sme 
priniesli v č. 11/2008, pozn.  
redakcie), účinná od 1. novem-
bra 2008, nestanovuje podmien-
ku priniesť reklamovaný výrobok 
do predajne v pôvodnom obale. 
Aby sa skládky škatúľ z práčok, 
chladničiek, televízorov, počí-
tačov a iných tovarov odstránili  
z priestorov pivníc a pivničných 
chodieb, treba túto informáciu 
šíriť medzi susedmi. 

Vrátenie vstupného 
Vnuk z Košíc prišiel do Bra-

tislavy na koncert Santanu. 
Pre búrku s prietržou mračien, 
ktorá v čase konania koncertu 
zúrila nad mestom, sa koncert 
nekonal. Organizátori doho-
vorili s účinkujúcim náhradný 
termín, ktorý sa konal o tri 
dni, na ktorý platili vstupenky 
zo dňa neuskutočneného kon-
certu. Môj vnuk v tom termíne 
už bol s rodinou na dovolen-
ke v zahraničí. Organizátori 
mu odmietli vrátiť peniaze za 
vstupenku, o čo sa uchádza 
dodnes. 

M. Kelemen, Trenčianska ul.

– Ide o veľmi špecifický prí-
pad. Za nedodanú službu má 
spotrebiteľ nárok na náhradu. 
Tou je náhradné predstave-
nie alebo vrátenie vstupného, 
keďže organizátor službu ne-
poskytol. Dôvodom je zväčša 
choroba účinkujúceho, tech-

nický problém v priestore ko-
nania podujatia, teda dôvod zo 
strany usporiadateľa. Búrka je 
fenomém nazývaný vyššia moc. 
Organizátorovi nebolo umož-
nené poskytnúť službu – teda 
usporiadať koncert. Rozhodol 
sa pre konanie koncertu v ná-
hradnom termíne podľa časo-
vých možností účinkujúceho.  
V prípade hudobníka Santanu 
to bolo o tri dni. Z hľadiska or-
ganizátora bola služba doda-
ná. Právny problém vznikol pre 
toho, kto sa koncertu konanom 
v náhradnom termíne nemohol 
zúčastniť – prípad vášho vnu-
ka – prípadne, kto nemal komu 
vstupenku predať. Viac práv-
nikov môže mať viac právnych 
názorov a rozhodujúcich pre 
ukončenie sporu. 

Správca strhol peniaze
Správca strhol z fondu pre-

vádzky, opráv, údržby (fond 
PÚO) nášho bytového domu 
50 000.- Sk (1659,70 €), kto-
rú zaplatil ako pokutu Štátnej 
energetickej inšpekcii, ktorú 
uložila nášmu domu za to, že 
nemáme vyregulovanú tepel-
nú sústavu. Nikdy nás správ-
ca neupozornil na povinnosť 
vyregulovania a o celej veci 
sme sa dozvedeli pri kontrole 
čerpania fondu. Tým, že sme 
malý bytový dom, je v ňom 
šesť bytov, táto suma nás 
môže dostať v prípade havárie 
do insolventnosti. Na ŠEI sme 
sa obrátili s podnetom na od-
stránenie problému s teplou 
vodou.

D. Pásztorová, Mojmírova 
ul. 

– Na riešenie tohto problé-
mu bytového domu z Mojmíro-
vej prišla po radu pani Pásztoro-
vá do spotrebiteľskej poradne  
v novembri minulého roku. 
Dostala pokyny, ako postu-
povať v domáhaní sa odstrá-
nenia poškodenia vlastníkov 
bytov. Správcovské spoločnos-
ti podľa zákona č. 99/2007 
Z. z., ktorý dopĺňa zákon  
č. 657/2004 Z. z. kontroluje 

Štátna energetická inšpekcioa 
(SEI). Tej sú povinné doklado-
vať, že vykurovacia sústava je 
prevádzkovaná hospodárne 
podľa normatívnych ukazova-
teľov stanovených vyhláškou  
č. 59/2008, ktorá dopĺňa vy-
hlášku č. 328/2005. Keď SEI 
zistí, že sa nedodržali usta-
novenia §25, ods. 1 a ods. 3 
môže dať pokutu, keď sa poru-
šia ustanovenia ods. 1 tak vo 
výške od 1 659,70 € (50 000 
Sk) do 1 6596,96 € (500 000 
Sk) , v ods. 3, je to od 3 31,94 
€ (10 000) do 3 319,39 € (100 
000) Sk.

Toľko litera zákona. Čo sa 
tohto bytového domu týka, 
správca so zástupkyňou vlast-
níkov bytov neprediskutoval 
nehospodárnosť vykurovacej 
sústavy domu, za čo je zodpo-
vedný. Rovnako neoznámil, že 
jej prevádzkovanie vykurovacej 
sústavy bolo predložené SEI. 
Ide o dom, do ktorého je tep-
lo dodávané z odovzdávacej 
stanice tepla ako poslednému  
v rade, čo má nesporne vplyv 
na hospodárnosť vykurovacej 
sústavy, čo asi nikto nezohľad-
nil. Správca voči uloženej poku-
te nevyužil možnosť odvolania, 
ktorú môže urobiť iba on ako 
právny subjekt zodpovedný za 
dodávanie tepla do domu. Sťaž-
nosť vlastníkov neriešil, preto 
dali podnet. Mal tak urobiť aj 
preto, že ŠEI pokutu uložila jemu 
a nie priamo domu. To, že vlast-
níci bytov sa o úhrade pokuty 
dozvedeli až pri kontrole čerpa-
nia fondu PÚO jednoznačne po-
ukazuje, že správca s vlastník-
mi nekomunikoval. Že správca 
pokutou, ktorú dostal od SEI, 
zaťažil bytový dom bez vysvetle-
nia považujeme za nekorektné. 
Navyše nevyužil možnosť objed-
nať energetický audit na funkč-
nosť vykurovacej sústavy, ktorý 
by poukázal na potrebu jej vy-
regulovania. Problém pokút za 
nevyregulovanú vykurovaciu sú-
stavu môžu od SEI dostať aj iné  
bytové domy.

Spoločné priestory
V našom bytovom dome  

v jednotlivých vchodoch máme 

v suteréne spoločné priestory. 
Podľa informácie od správcu 
jeden priestor je oficiálne pre-
najatý. Ostatné priestory pou-
žíva niekoľko osôb, v jednom z 
vchodov jedna vlastníčka štyri 
miestnosti, v ktorých údajne 
má dielňu. My tam nemáme 
prístup desiatky rokov. Koho 
máme oň požiadať?

J. Koštiaľová, Kukučínova ul.

– V bytovom dome každé-
mu z vlastníkov patrí aj vlast-
nícky podiel na spoločných 
priestoroch.

V starších bytových do-
moch sa mini stali dnes už 
nepoužívané sušiarne a prá-
čovne, ako aj iné miestnosti. 
Z praxe poznáme, že v mno-
hých bytových domoch nema-
jú korektne ku všetkým vlast-
níkom využívanie spoločných 
priestorov vyriešené. Prevod 
bytov do osobného vlastníc-
tva zmenil vzťahy k bytovému 
domu ako celku. Tento fakt 
musia zobrať na vedomie tí, 
ktorí spoločné priestory pou-
žívajú od čias, keď v nich pla-
til režim tzv. štátnych alebo 
družstevných domov. Vlastníci 
bytov sa na používaní spoloč-
ných priestorov dohovoria na 
schôdzi vlastníkov bytov. Ak  
o používanie niektorého pries-
toru prejaví záujem niektorý  
z vlastníkov, prípadne iná 
osoba mimo domu, schôdza 
vlastníkov musí odsúhlasiť 
pridelenie používania dané-
mu záujemcovi s podmienka-
mi, ako je výška nájmu, dĺžka 
prenájmu a podobne. Spoloč-
né priestory sú osvetlené ako 
schodisko a teda spotreba 
elektrickej energie je rozpočí-
tavaná na každého vlastníka 
bytov. V prípade, že sa v nich 
vykonáva činnosť viazaná na 
vysokú spotrebu energie (ke-
ramická pec, stolárske stroje 
a podobne) je potrebné, aby 
si nájomca dal zaviesť vlastný 
elektromer. 

Stranu pripravila
Jana MIKLOVIČOVÁ



23GLOBALIZÁCIA AKO ZDROJ AGÓNIE
Politologickým knižným mikroskopom, odhaľujúcim patologické štruktúry globalizácie, je pre nás publikácia z Mati-
ce slovenskej, ôsmy zväzok z Knižnice Slovenských pohľadov. Ide o knihu esejí popredného slovenského politológa, 
filozofa, historika Romana Michelka s názvom Eseje o globalizácii. Popredného a vplyvného esejistu preto, že nepod-
lieha lacným módnym apoteózam globalizácie zo strany svetoobčianskych a pravicových agitátorov či vazalov. Michel-
ko dokáže čitateľa presvedčiť a zorientovať prostredníctvom dôsledného analytického rozboru javu, ktorý má oveľa  
viac negatívnych dôsledkov, ako dôsledkov pozitívnych. Pravdu povediac, trvalo pozitívne dôsledky prináša iba kaste 
vyvolených.

(Kompas na orientáciu v púšti globalizácie) - Skvelá vizitka bratislavskej esejistickej tvorby
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Jednoducho povedané: všetci 
sme korisťou nadnárodných mo-
nopolov, nadnárodného kapitálu. 
Globalizácia je vyvrcholením ne-
okolonialistického procesu, má 
však dokonale „našminkovanú“ 
humanistickú masku, rafinovane 
formulovanú ideológiu všeobec-
ného rozvoja, ktorá vsugerúva 
ilúziu o tom, že každý môže byt‘ 
úspešným zlatokopom. Granátnici 
globalizácie deklarujú svoje prak-
tiky ako svetový všeliek. Preniknúť 
za tieto malebné fasády, farbotla-
čové kulisy a falošné humanistic-
ké masky nám efektívne pomáha 
jedenásť esejí Romana Michelka, 
sústredených do tejto knihy.

Michelko odkrýva a dôkladne 
analyzuje dve veľké nebezpečen-
stvá globalizácie: prepad istôt 
strednej vrstvy a likvidáciu štátu. 
Cítite ten strašný údel? Len pred 
niekoľkými rokmi sme si vybojo-
vali či vyvzdorovali vlastný štát 
– a už ho vinou globalizačného 
tsunami strácame v podobe stra-
ty jednej kompetencie za druhou.  

V ďalšom texte nás autor zoznámi 
s troma nástrojmi na ovládanie 
sveta. Prvý pilier je finančno-prie-
myselný, druhý vojensko-techno-
logický, tretí ideologicko-medi-
álny. Čeliť im môžu iba „šťastné 
štáty sveta“, ktoré majú bohaté 
zásoby ropy a zemného plynu. 

Ďalšou pohromou plynúcou  
z globalizácie je globálne otep-
ľovanie ako dôsledok úsilia o čo 
najväčšie zisky. Ako zastaviť takú-
to globálnu katastrofu? Michelko 
uvádza recept: „V istom bode by 
sa civilizácia už nemala snažiť  
o nárast výroby, energie, ocele, 
cementu, áut či plastov. Extenzív-
ny rast spotreby treba zastaviť na 
istej hranici a konzum preoriento-
vať z množstva na kvalitu.“

V ďalšom texte autor analyzu-
je globalizačné procesy v Ruskej 
federácii od rozpadu ZSSR až po 
Putinovu konfrontáciu s oligar-
chami, pričom čitateľovi pred-
staví mocenské zázemie Putina  
a načrtne politicko-ekonomickú 
extrapoláciu Ruska po Putinovi, 

vychádzajúc z terajšej konso-
lidácie tejto obrovskej krajiny. 
A vzápätí nasleduje politický  
a vojenský protipól v podobe he-
gemonistickej politiky USA, ame-
rického veľmocenského cynizmu 
a dvojitých štandardov. Obzvlášť 
cenný je mikroskopický pohľad 
„pod kožu“ amerických neokolo-
nialistických intríg, spätých s Ko-
sovom a Gruzínskom.

Slovenského čitateľa zrejme 
najviac zaujme esej venovaná 
Slovensku v súradniciach globa-
lizácie. Vychádza z „prvopočiat-
kov“ súperenia dvoch superveľ-
mocí, niekdajšieho ZSSR a USA, 
no zároveň aj dvoch politických 
blokov – socialistického a kapi-
talistického. Neobyčajne cenná  
i zaujímavá je tá sekvencia Mi-
chelkovej eseje, ktorá hľadá odpo-
veď na otázku „Prečo skrachovala 
slovenská cesta v rámci pokusu  
o slovenskú odpoveď na negatív-
ne dosahy procesu globalizácie?“ 
Rozoberajú sa tu viaceré negatív-
ne a sabotážne javy: vytváranie 
falošného mediálneho obrazu  
a marketingové praktiky, kupónová 
privatizácia ako podvod storočia, 
ale aj otázka dobrého úmyslu so 
zlým výsledkom – prečo koncept 
domácej kapitálotvornej vrstvy 
zlyhal? Presvedčivým spôsobom, 
na konkrétnych prípadoch, sa tu 
rozoberajú príčiny zlyhania tejto 
vrstvy. Autor upozorňuje na dve: 
jednak na zlý výber predstaviteľov 
tejto vrstvy, jednak na nulové šan-
ce obstáť pri zahraničných tlakoch 
dravého globalizačného trhu.

Ktože by sa nechcel dozve-
dieť, kto sú víťazi a kto porazení 
v procese globalizácie? Nejaký 
čas po rozpade ZSSR sa zdalo, 
že jediným víťazom budú USA, no 
neskôr vysoký nárast cien ropy  
a plynu (svetová sila energonosi-
čov) vrátil Ruskej federácii pozí-
ciu rešpektovanej veľmoci. Medzi 
veľmoci prenikli ďalšie dva geo-
grafické giganty – Čína a India, 
a to vďaka výhodám nízkej ceny 
práce a relatívne kvalifikovaným 
i disciplinovaným pracovným si-
lám. Úlohu bývalého východného 
bloku prevzala tzv. silná päťka – 
Rusko, Čína, India, Brazília, Indo-
nézia. Podrobnosti o genéze tých-
to „nových ekonomických tigrov“ 
dozaista zaujmú každého čitate-

ľa ako pohľad do málo známej, 
rýdzo novej problematiky.

Autor venuje veľkú pozor-
nosť pálčivým problémom dneš-
ka – rastu životných nákladov, 
zníženiu podielu pracujúcich na 
ekonomických výsledkoch firiem, 
podsúvaniu falošných očakávaní, 
zničujúcej konzumnej špirále, ha-
zardnému hypotekárnemu život-
nému štýlu, egoizmu ako životnej 
stratégii, demografickému pokle-
su ako nepriamemu dôsledku 
konzumnej špirály, masovej mig-
rácii a pozitívnej diskriminácii.

Po esejách zaoberajúcich 
sa tým, čo nás z ekonomické-
ho hľadiska v oblasti životných 
nákladov a životnej úrovne naj-
viac frustruje, nasleduje esej  
o tom, čo nás najviac znepokojuje  
z hľadiska straty národnej identi-
ty. Je to esej o globalizácii a zá-
niku národného štátu. Téma, na 
ktorú je slovenský národ, v minu-
losti po stáročia utláčaný a zne-
užívaný, obzvlášť citlivý. Právom 
v tom vidíme cestu do zatratenia 
a jeden z najhorších „vedľajších 
produktov“ doktríny EÚ. Porozu-
mieť tomuto trendu, získať o ňom 
potrebné informácie, je dobré aj 
preto, že to pomáha a inšpiruje, 
ako sa tejto skaze brániť, a uka-
zuje, ktoré domáce politické sily  
i národné inštitúcie, zamerané na 
obranu našej národnej identity  
a jej štátnej formy, by sme mohli 
sebaobranným spôsobom prefe-
rovať, napríklad vo voľbách.

Po kapitole venovanej kolapsu 
na kapitálových trhoch v dôsledku 
globalizácie (mohli by sme ju na-
zvať patologickou pitvou súčas-
nej finančno-ekonomickej krízy) 
nasleduje rozsiahla, záverečná 
esej futurologického charakteru: 
Za horizontom globalizácie – ale-
bo čo príde po nej? Je to súpis 
smrteľných chýb globalizácie  
a inventúra nádejných receptov 
na ich prekonanie. Na ich preko-
nanie je však potrebná politicko-
ekonomická ochota konať, ochota 
nielen tých, ktorí už dnes chcú, 
ale aj tých, ktorí dnes ešte nechcú  
a vzdorujú. Azda desivý pohľad do 
priepasti na jej samotnom okraji 
ich presvedčí, že napokon aj oni 
stratia všetko, ak budú naďalej 
chcieť všetko iba pre seba. 

Milan KENDA
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V parku vraj výstavba nehrozí
SME | 25.3.2009 | 21; Bratislava | Dagmar Gurová

Vo veľkom parku na Ostredkoch by sa nemalo stavať.  
Ružinovský úrad tvrdí, že tomu bráni územný plán. Definuje 
tu stabilizovanú zeleň. 

Ľudské mestá a miesta miznú zo sveta

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

Časť parku na Ostredkoch za 
obchodným domom Budúcnosť 
nedávno zmenila majiteľa, patrí 
súkromnému vlastníkovi. Ruži-
novský miestny úrad tvrdí, že po-
zemok mu nepatril ani predtým.

Zo zelene nemá ubudnúť
Súkromná časť je bližšie  

k obchodnému domu na Drie-
ňovej. „Poslednú informáciu 
máme z roku 2007. Prebiehal 
súdny spor o tieto pozemky, 
pravdepodobne s cirkvou,“ po-
vedal hovorca Ružinova Maroš 
Smolec. Dodal, že súkromný 
majiteľ, ktorý spor vyhral, mo-
hol posunúť pozemky inému. 
Ľudia z okolitých domov sa obá-

vali, že sa začnú rúbať stromy  
a v parku sa bude stavať. „Nedá 
sa tam stavať. V územnom plá-
ne je to zaregulovaná parková 
zeleň,“ povedal Smolec.

Je možné, že na opačnej 
strane parku by sa mohli ro-
biť revitalizačné práce. Ruži-
novský úrad to zatiaľ nevedel 
bližšie potvrdiť. Plánujú však 
úpravy na detskom ihrisku. 
Nie je jasné, kedy by sa na rad 
dostala obnova celého parku. 
Ružinov totiž ešte tento rok 
plánuje ako jednu z veľkých 
investícií rekonštrukciu po-
dobnej zelenej lokality – Parku 
Andreja Hlinku. Stáť by mala 
vyše 365-tisíc eur.

Pravda | 15.4.2009 | Názory, 17 | Márius Kopcsay

Bratislavský Park kultúry a oddychu začali búrať. Po vypätých roko-
vaniach sa búranie oddialilo 

Priestor, kde si zažili svoje mi-
lovníci rocku, džezu i country, je 
však naďalej ohrozený. Nehovo-
riac o tom, že tu sídlili aj astro-
nómovia, ktorí sú dodnes bez 
prístreška. Bratislava je jediným 
hlavným mestom bez planetária, 
bez observatória... Mestom, kto-
ré svojim obyvateľom neposkytu-
je príležitosti plávať, korčuľovať 
sa ani pozerať sa na hviezdy. 

Prednosť majú zámery investo-
rov, developerov, nech sú akékoľ-
vek neľudské, megalomanské, 
zbytočné a ohyzdné. Nedá sa zo-
všeobecňovať, nie je to tak vždy. Čo 
si však myslieť o skutočnosti, že sa 
nábrežie Dunaja prehradzuje pred 
okolitým svetom okázalou hradbou 
luxusu? Rovnako si mesto nedoká-
zalo ubrániť ďalší mestotvorný pr-
vok, kopec s vinohradmi nad Hlav-
nou stanicou, dnes už zastavanými 
tými najluxusnejšími obydliami. 
Pôvab, vďaka ktorému sa lokalita 
zapáčila solventným záujemcom, 
sa po ich príchode, samozrejme, 
celkom stratil. 

Tu sa búra PKO, tam si mesto 
nevedelo poradiť s tržnicou v cen-
tre, nedávno padli posledné stro-
my v parku pri rozhlasovej pyra-
míde. Správy o ďalších a ďalších 
skutkoch, ktoré občanom ukazujú 
dlhý nos a nerešpektujú ich potre-
by a záujmy, prichádzajú takmer 
denne. A nechodia len z Bratisla-
vy. A zďaleka nie vždy je vinníkom 
samospráva, neschopná odolávať 
obchodným záujmom. 

Veď skládka, ktorá otravuje ži-
vot Pezinčanom, dostala požehna-

nie od štátnych úradníkov navyše 
spriaznených s vládnym Smerom. 
Často ide o menej viditeľné prípa-
dy ako napríklad v obci Prestavlky, 
kde majú občania dlhší čas podo-
zrenie, že im životné prostredie za-
moruje jedovatý odpad a nevedia 
sa dovolať spravodlivosti. 

Bezohľadnosť k občanovi sa 
vyskytuje nielen vo všetkých 
končinách Slovenska, ale aj vo 
všetkých politických stranách, bez 
ohľadu na to, či ich zástupcovia 
derú v parlamente koaličné, alebo 
opozičné lavice. Veď ako sa môže 
opozícia vážne uchádzať o dôveru 
voličov po tom, čo jej predstavi-
telia predvádzali a predvádzajú  
v Bratislave? Vari funkcionári SDKÚ 
zo svojej centrály nedovidia na 
rozbombardovaný obchodný dom 
v Ružinove, ktorý ostalo po období 
bývalého starostu v ich straníckom  
tričku? 

Výsledkom jednotlivých miest-
nych káuz je fakt, že Bratislavu 
stihol posledný rozmach výstav-
by sprzniť asi tak ako norma-
lizačný budovateľský ošiaľ. Že 
mestá a obce strácajú svoju ľud-
skú tvár. Že prostredie v nich je 
čoraz menej pohodlné, príjemné 
a kultúrne pre ich obyvateľov.  
A najmä, že občania strácajú 
vplyv na verejné veci - a na tento 
pocit bezmocnosti si rýchlo zvy-
kajú, o čom svedčí napríklad aj 
nízka účasť v komunálnych ale-
bo regionálnych voľbách. Čo už 
nadobúda obrysy krízy - nie eko-
nomickej, ale krízy zastupiteľskej 
demokracie na Slovensku. 
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Objavili telo zhoreného
človeka

TV JOJ | 24.3.2009 | Krimi Noviny, 19:00, 
Ivan Mego
Moderator: Monika Bruteničová

Moderátorka:
Výcvik policajných psov sa dnes popoludní 
z ničoho nič zmenil na ozajstnú policajnú 
akciu. Neďaleko nákupného centra v brati-
slavskom Ružinove objavili úplne zhoreného 
človeka. Nikto však zatiaľ netuší, či ide o bru-
tálnu vraždu alebo o nešťastnú náhodu. 

Redaktor:
Policajné psy dnes cvičili v bratislavskom 
Ružinove. Výcvik zameraný na vyhľadávanie 
mŕtvol a mŕtvolných pachov. Do zeme im pod-
ľa našich informácií práve zakopali predmety 
na cvičenie, ktoré mali vyhľadávať. Jeden zo 
psov sa však rozbehol úplne iným smerom. 
Keď na miesto, ktoré nečakane označil, pri-
šli policajti, naskytol sa im šokujúci pohľad. 
Nález okamžite nahlásili svojim kolegom. 
Policajtov krátko popoludní privolali k obho-
retému ľudskému telu. To ležalo v trávna-
tom poraste neďaleko obchodného centra. 
Miesto medzi traťou a nákupným centrom 
ohradili páskou. Úplne zhorená kostra mala 
oddelenú nohu aj hlavu. Niektoré jej časti 
dokonca chýbali. Aj preto policajti prehľadali 
celé okolie. Podľa doterajších zistení polície 
bolo miesto, kde psy kostru našli, bezdomo-
veckým príbytkom. 

František Peczár, hovorca KR PZ Bratislava:
Policajti preverujú okolnosti smrti neznáme-
ho človeka. 

Redaktor:
No a v tejto krabici je to, čo zo zhoreného 
človeka ostalo. Ani po hodinách zaisťovania 
stôp na mieste policajti netušia, či ho niekto 
naozaj brutálnym spôsobom zavraždil alebo 
išlo len o nešťastnú náhodu niekoho, kto ne-
mal kde bývať. Ivan Mego, televízia JOJ.

Lúpežník pre 1 200 €
hrozil zbraňou!

Nový čas | 26.3.2009 | 11; Bratislava | (vr)
Prepad herne v Ružinove:

RUŽINOV – Maskovaný muž hrozil zastrele-
ním! S pištoľou v ruke ohrozoval zamestnan-
ca stávkovej kancelárie na Herlianskej ulici. 
Ten mu zo strachu o život dal približne 1 200 
€ (36 151 Sk).

Lúpežník si na zamestnanca (58) stávkovej 
kancelárie Niké na Herlianskej ulici počkal 
na ulici. Ten krátko po 10. hodine išiel vysy-
pať smeti.

Pri návrate mu maskovaný šiltovkou a slneč-
nými okuliarmi oprel zbraň o chrbát a prinútil 
ho vojsť do stávkovej kancelárie.

V malej miestnosti mu zamestnanec zo stra-
chu o život vydal približne 1 200 € (36 151 
Sk).

Lúpežník bol zavalitej postavy, vysoký približ-
ne 180 cm a má okolo 30 rokov.

Herlianska ulica je obľúbeným miestom 
„chmatákov“.

Polícia stále pátra po zlodejoch, ktorí v janu-
ári v štýle filmových lúpeží v stávkovej kance-
lárii TJ Rapid prebúrali stenu a ukradli z nej 
trezor s 35 700 € (1,07 mil. Sk).

Kto chce zničiť potraviny?

Plus jeden deň | 27.3.2009 | 06,07; Slo-
vensko | (Miriam Martišková)

BRATISLAVA – Už majú toho dosť! Podni-
kateľ Peter Kratochvíla z Bratislavy vlastní  
s bratom potraviny v bratislavskom Ružinove 
na Hraničnej ulici. V priebehu troch mesia-
cov im ich niekto štyrikrát podpálil.

Naposledy to bolo z pondelka na utorok, keď 
sa okolo obchodu obšmietal podpaľač už po 
štvrtýkrát. Peter Kratochvíla je z toho zúfa-
lý. Nestíha chodiť na políciu podávať trestné 
oznámenia. Napriek tomu, že podpaľač vy-
číňal opakovane, muži zákona o ňom za tri 
mesiace nič nezistili. Nad ich nečinnosťou 
podnikateľ iba krúti hlavou.

„To musí niekto zomrieť, aby sa rozhýbali?!“ 
rozčuľuje sa.

Mafiánske praktiky? Prvýkrát niekto zapálil 
potraviny v decembri 2008. Oheň si všimli 
obyvatelia z okolitých činžiakov a zalarmova-
li hasičov.

„Myslel som si, že to majú na svedomí vý-
rastkovia,“ hovorí Kratochvíla. Pre istotu 
však do obchodu najal nočného strážnika. 
Nepomohlo. Stačilo, aby jednu noc nesvietil 
a niekto sa pokúsil po mesiaci druhýkrát vy-
páliť obchod. Tretí pokus si podpaľač naplá-
noval na začiatok februára tohto roka.

„Situáciu zachránil strážnik, ktorý požiar 
strechy uhasil,“ dodáva podnikateľ. Nemyslí 
si, že ide o náhodu. „Niekto uplatňuje ma-
fiánske praktiky. Mám typ, kto by to mohol 
byť a povedal som ho aj polícii,“ uzatvára 
Kratochvíla.

Nevedia o ničom Obchod s potravinami bra-
tia Kratochvílovci prevádzkujú, ale pozemok 
pod ním patrí spoločnosti BRS. Dohodli sa 
s ňou, že pri predaji budovy má spoločnosť 
predkupné právo. „Ponúkli sme im zabehnu-
té potraviny za 8 miliónov korún (265 551 
eur), lenže suma sa im zdala privysoká a ne-
dohodli sme sa. Počas rokovaní sa preriekli, 
že na pozemku chcú postaviť nový objekt,“ 
dopĺňa podnikateľ. O názor sme požiadali aj 
spomínanú spoločnosť, keďže pokusy o vy-
pálenie sa udiali na ich pozemku.

„Počul som o tom, ale nič bližšie neviem,“ vy-
jadril sa investičný riaditeľ Dušan Krajčovič.

V Bratislave vybuchovali autá

TV JOJ | 26.3.2009 | Krimi noviny, 19:00, 
| Ivan Mego
Moderator: Monika Bruteničová, Michal 
Farkašovský

Moderátor:
5 zhorených áut, výbuchy, policajti, hasiči  

a zdrvení ľudia. Bratislavské ulice v noci 
miestami pripomínali vojnovú zónu. Teraz 
vám prinášame zábery, ktoré sa dajú len ťaž-
ko opísať inak ako šokujúce. 

Redaktor:
Krátko po 01:00 hodine zachvátili obrovské 
plamene tri autá v bratislavskom Ružinove. 
Ako prví na miesto dorazili policajti pohoto-
vostnej motorizovanej jednotky. Policajti pé-
emječky, ktorí dorazili na miesto zaisťovali 
okolie a dohliadali na bezpečnosť. Aj vďaka 
ich duchaprítomnosti sa nikto z obyvateľov 
sídliska, ktorých obrovské výbuchy a kúdoly 
dymu vystrašili, nezranil. Ďalší policajti pre-
zerali okolie a hľadali podozrivé osoby. Už od 
začiatku totiž všetko nasvedčovalo tomu, že 
autá zapálil niekto úmyselne. Podľa toho ako 
to na mieste vyzeralo, začala ako prvá horieť 
Škoda Fabia uprostred. Od nej sa potom chy-
til úplne nový Volkswagen Passat a Škoda 
Felicia. Už pár minút po príchode na miesto 
dostali hasiči požiar pod kontrolu, no majite-
ľov troch áut zostali len oči pre plač. Ďalšie 
horiace autá v priebehu hodiny postavili na 
nohy ľudí, ktorí bývajú v bratislavskej Petržal-
ke. Na jednom zo sídlisk boli v plameňoch 
hneď dve. Škoda Felicia a Tatra 613 patrili 
jednej rodine. Pohľad na vraky, ktoré z ich 
áut spravil oheň ich nenechal chladnými. 

František Peczár, hovorca KR PZ Bratislava:
V oboch prípadoch začal poverený príslušník 
policajného zboru trestné stíhanie vo veci 
prečinu poškodzovania cudzej veci. 

Redaktor:
Prípadmi sa už teda zaoberajú policajti. Ško-
dy, ktoré za sebou podpaľači zanechali sa 
počítajú v tisícoch eur. Päť áut, ktoré oheň 
zničil, už totiž jazdiť nikdy nebude.

VRAKUŇA
NA HRADSKEJ ULICI kontrolovali policajti 
25-ročného muža, ktorý im dobrovoľne vydal 
injekčnú striekačku s obsahom hnedej látky. 
Muž skončil na policajnom oddelení, kde ho 
vypočuli, injekčná striekačka na expertíze.

TRNÁVKA
NA GALVANIHO ULICI našli počas kontro-
ly 26-ročného muža dva kusy zatavených 
injekčných striekačiek s obsahom bieleho 
prášku. Muža predviedla na policajné odde-
lenie, injekčné striekačky zaslali na expertí-
zu.

RUŽINOV
NA KOŠICKEJ ULICI mali poplach. Neznámy 
páchateľ oznámil, že v jednej firme sídliacej 
na tejto ulici, je bomba. Polícia evakuovala 
ľudí z firmy, budovu uzatvorila, ale po pre-
hliadke bombu nenašla. Vo veci trestného 
činu šírenia poplašnej správy začali trestné 
stíhanie.

NA HERLIANSKEJ ULICI prepadli pobočku 
stávkovej kancelárie. Ráno pred desiatou 
hodinou prišiel k zamestnancovi pobočky 
neznámy ozbrojený páchateľ a pod hrozbou 
použitia zbrane žiadal finančnú hotovosť. 
Pracovník mu vydal približne 1200 eur, kto-
ré páchateľ zobral a vzápätí ušiel na nezná-
me miesto. Zlodej bol vo veku do 35 rokov, 
v čiernej bunde so šiltovkou a so slnečnými 
okuliarmi.

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

Titulná téma z dielne klubu 
SDKÚ-DS v Ružinove vyvolala na 
posledných rokovaniach miest-
neho zastupiteľstva búrlivé reak-
cie. Prečo? Sme presvedčení, že 
mestská časť by mala poskytovať 
svojim obyvateľom kvalitné služ-
by a mala by primárne investovať 
do toho, čo máme a čo nevyuží-
vame. Sme presvedčení, že kva-
lita bývania v Ružinove nie je len  
o dobrom a peknom byte. Ruži-
nov disponuje deviatimi športo-
vými areálmi pri základných ško-
lách. Stav prevažnej časti areálov 
nezodpovedá mnohostranné-
mu, kultúrnemu a bezpečnému 
športovaniu. Pár areálov, kde 
sa aspoň čo-to postavilo, z času 
na čas ožíva, ale väčšina z nich 
iba prežíva, vládne im burina  
a a nezáujem, nie šport. SDKÚ-
DS prichádza s návrhom, aby 
tieto športové areály prešli kom-
pletnou rekonštrukciou a mo-
dernizáciou. Chceme, aby tieto 
areály slúžili žiakom týchto škôl  
a v popoludňajších hodinách  
a cez víkendy boli riadne sprístup-
nené verejnosti. Takýto projekt by 
mal byť v záujme mestskej časti. 
Malo by ísť o dlhodobo udržateľ-
ný projekt, bez ohľadu na to, kto 
bude v Ružinove vládnuť. 

Pre úspešnosť tohto projektu 
je nevyhnutná nielen politická 
vôľa vedenia MČ a zastupiteľ-
stva, ale aj dostatok financií na 
realizáciu projektu. V čase hos-
podárskej a finančnej krízy sa 
samospráva nemôže tváriť, že 
je bohatá a rozšafne rozhadzu-
je. Mala by s peniazmi gazdovať 
hospodárne, efektívne a predo-
všetkým vo verejnom záujme. 
Mala by investovať tam, kde 
peniaze daňových poplatníkov 
prinášajú pri najmenších nákla-
doch najvyšší úžitok, vyššiu pri-
danú hodnotu. A napokon, mala 
by s občanmi viesť dialóg o tom, 
kam investuje ich peniaze. Vrá-
tane toho, čo urobíme skôr – či 
postavíme športovo-relaxačné 
centrum s plavárňou, alebo opra-
víme a Ružinovčanom sprístupni-
me deväť školských športových 
areálov. Koncom minulého roka 
zastupiteľstvo odsúhlasilo predaj 
komplexu ZŠ V. Dzurillu. Urobili 
sme tak vo vyššom záujme a to 
v súvislosti s pripravovanými MS 
v hokeji na Slovensku, pomohli 
sme Slovanu. Podľa starostu MČ 
Ružinov za tento prevod by mala 
MČ Ružinov dostať od hlavného 
mesta sumu vo výške cca 7 milió-
nov eur. Navrhli sme, aby tieto pe-
niaze boli použité na modernizá-
ciu športových areálov, aby sme 
ich vrátili opäť do športu. Aby 
sme sa nepúšťali do výstavby re-
laxačného centra. Aj preto, že do 
dnešného dňa po našich opako-
vaných výzvach nikto zo zástan-

cov tejto stavby neodpovedal na 
jednoduché otázky: koľko bude 
výstavba stáť, z akých peňazí 
bude financovaná, čo bude kaž-
doročne stáť Ružinov prevádzka 
a za aký poplatok si budú môcť 
Ružinovčania zaplávať.

Žiadali sme tak starostu, ako 
aj kolegov poslancov, aby sme  
k tejto téme urobili verejnú disku-
siu, mimoriadne rokovanie, aby 
sme o použití verejných finan-
cií rokovali ako o celku. A pre-
dovšetkým sme žiadali, aby sa 
Ružinovčania mohli vyjadriť. Po-
núkame tento projekt, lebo sme 
presvedčení, že napĺňa verejný 
záujem, že je tento projekt reálny 
a po mnohých rokoch zanedbá-
vania potrebný. Sme pripravení o 
ňom diskutovať so širokou verej-
nosťou Ružinova. 

Viktória JANČOŠEKOVÁ
poslankyňa MZ BA-Ružinov 

(SDKÚ-DS)

REAKCIA: 
Športové aktivity na základ-

ných školách v Ružinove exis-
tujú.  Športu som sa venoval od 
malička a za posledné dva roky 
som ako starosta pomohol mno-
hým športovým klubom a pomo-
hol ich rozvoju.  Športové areály 
na základných školách potrebu-
jú rekonštrukciu.  Ako som už 
vysvetlil na rokovaní miestneho 
zastupiteľstva – z 9 školských 
areálov našich základných škôl, 
len pod dvoma sú pozemky vy-
sporiadané a patria hlavnému 
mestu a máme ich v správe. Ide 
o ZŠ Nevädzová, kde je vybudo-
vaný športový Areál netradič-
ných športov a kde sa pripravuje 
jeho zastrešenie. Susedné fut-
balové ihrisko chceme komplet-
ne rekonštruovať v spolupráci  
s futbalovým klubom BCT Brati-
slava, aby sa na ňom mohla hrať 
futbalová liga.  Na tejto základ-
nej škole sa v danej súvislosti 
uvažuje o zriadení športovej trie-
dy. Na ZŠ Kulíšková, kde sa plá-
nuje kompletná rekonštrukcia 
športového areálu v spolupráci 
aj so súkromnými zdrojmi. Pod 
ostatnými školskými areálmi 
nepatria pozemky mestskej čas-
ti. Buď sú súkromné alebo nevy-
sporiadané. V takomto prípade 
by bolo v rozpore so zákonom 
investovať ružinovské prostried-
ky do cudzieho majetku. Základ 
je majetkovo-právne vysporia-
dať školské areály tak, aby boli 
majetkom Ružinova. Hrozí do-
konca nebezpečenstvo, že ma-
jitelia pozemkov pri základných 
školách si uplatnia svoje právo  
a požiadajú stavebný úrad o vý-
stavbu, čo sa stalo napríklad pri 
ZŠ na Borodáčovej ulici. 

Ohľadne predaja trénin-
govej haly zimného štadióna  
V. Dzurillu zatiaľ nie je nič jasné. 

Ak magistrát prevezme do svo-
jej správy zimný štadión, bude 
musieť MČ vrátiť prostriedky, 
ktoré boli vložené do jeho mo-
dernizácie – teda aj za novú 
tréningovú halu. Vybudovať pla-
váreň na susedných pozemkoch 
vedľa tohto zimného štadióna 
je mojou prioritou. V tomto du-
chu som požiadal magistrát  
o zverenie pozemkov do správy 
Ružinova po ich vysporiadaní  
s fakultnou nemocnicou so zá-
merom vybudovať na nich špor-
tové centrum s multifunkčnou 
halou pre loptové hry a plavárňou 
s 50-metrovým bazénom. Bude 
to športovo-relaxačný komplex, 
ktorý chýba celej Bratislave. 

Slavomír DROZD
starosta Ružinova

Urbanistická štúdia
Štrkovec

Príprava a prerokovávanie 
urbanistickej štúdie Štrkovecké ja-
zero trvá už takmer rok. Paralelne 
s ňou sa pripravuje urbanistická 
štúdia Ružinovská ulica – východ. 
Obe majú slúžiť ako podklad k ná-
vrhu zmien územného plánu Bra-
tislavy. Starosta S. Drozd ich inici-
oval práve pre zamedzenie ďalšej 
výstavby v Ružinove. Ich názov je 
však mätúci. Rozsiahle urbanistic-
ké výkresy, pôvodne prezentované 
v dvoch variantoch, totiž naopak 
konkrétne vymedzujú dosiaľ ne-
zastavané plochy pre viacpodlaž-
nú výstavbu. Umožňujú stavať nie-
len na zelených plochách, ale aj  
v niektorých vnútroblokoch súčas-
ných budov. Proces ich prípravy 
a schvaľovania od zverejnenia 
sledujú a pripomienkujú miestne 
občianske iniciatívy. Vzbudili veľ-
ký záujem aj u širšej verejnosti. 
Verejného prerokovania v augus-
te 2008 sa zúčastnila viac ako 
stovka Ružinovčanov a niekoľko 
desiatok z nich poslalo svoje pri-
pomienky aj písomne v rámci pri-
pomienkového konania. Zhodne 
požadujú zachovať čo najviac ze-
lene a zlepšovať jej stav, neumož-
ňovať novú obytnú a polyfunkčnú 
výstavbu a utlmovať dopravu  
v najkritickejších miestach. Treba 
poznamenať, že mnohé z pripo-
mienok občanov spracovatelia 
zapracovali, ale taktiež vyhoveli 
požiadavkám investorov. Bohužiaľ 
z podoby, v ktorej sú prezentova-
né na webovej stránke Miestneho 
úradu, nie je jasné, ktoré zmeny 
boli vykonané a najmä, ktoré sa 
budú požadovať po celomest-
skom územnom pláne. 

Momentálne sa v Mestskej 
časti Bratislava-Ružinov stavia 
masívne. Väčšina nových sta-
vebných projektov sa v Ružinove 
realizuje uprostred zastavaného 
územia respektíve stabilizovaných 
obytných plôch. Expanduje sa nie-

len na úkor parkovísk, ale hlavne 
zelene. A zabratie parkovacích 
miest v štvrtiach, ktoré ich nedo-
statkom trpia už dlhodobo, ešte 
viac znižuje tunajšiu kvalitu života. 
Špecifickým fenoménom je demo-
lácia existujúcich stavieb občian-
skej vybavenosti a výstavba poly-
funkčných centier na uvoľnených 
miestach. Investori majú veľké 
oči. Pôvodný projekt na výškový 
obytný dom na mieste Darnice sa 
musel zmeniť na sedempodlažný  
a možno aj vďaka tomu je už dnes 
táto stavba skolaudovaná. Ináč je 
to v prípade OD Ružinov a Jadra-
nu. Investor polyfunkčného kom-
plexu Retro na mieste Jadranu 
žiada navršovať ďalšie podlažia  
k plánovanej 17-podlažnej budove.  
Z OD Ružinov ostalo betónové 
torzo (miestnymi prezývané Hi-
rošima), ktorého ďalší osud je  
nejasný. 

Alena DODOKOVÁ

REAKCIA:
Čistopis urbanistickej 

štúdie Štrkovecké jazero bol 
odsúhlasený 21. apríla 2009 
poslancami miestneho zastu-
piteľstva Ružinov. Obsahuje  
13 návrhov zmien vo funkčnom 
využívaní prostredia – teda 
návrhov na zmenu územného 
plánu Bratislavy. Desať z nich 
žiada zmenu na parky, verejnú 
zeleň a šport, ostatné tri korigu-
jú predstavy investorov o výške  
a účele zástavby. Jednoznačným 
zámerom urbanistickej štúdie 
je ochrániť okolie Štrkoveckého 
jazera ako športovo-relaxačnej 
zóny a vytvorenie oddychovej 
zóny pri jazere Rohlík. Dôka-
zom sú návrhy zmien č. 12 a 13, 
ktoré rozširujú ochranné pásmo 
oboch jazier na 30 metrov. In-
vestori a majitelia parciel a už 
existujúcich budov sa snažili do 
urbanistickej štúdie navrhnúť 
a zakomponovať zmeny využi-
tia územia, ktoré viac vyhovujú 
im na rozvoj. Ružinovská sa-
mospráva im však tieto návrhy 
neschválila. Obe urbanistické 
štúdie – Štrkovecké jazero  
i Ružinovská východ – vytvárajú 
v týchto lokalitách viac zelene 
ako je to doteraz. Regulujú vý-
stavbu a riešia otázky dynamic-
kej a statickej dopravy. 

Ohľadne výstavby v Ruži-
nove je možné konštatovať, že 
oproti minulosti výrazne ubrala 
na intenzite a až na malé výnim-
ky sa nerealizuje na zelených  
a parkových plochách. Výstav-
ba na mieste Darnice, Jadranu  
a obchodného domu Ružinov sú 
konania, ktoré začali už v minu-
lom období.

Ing. arch. Andrej PAPP
Referát územného

a regionálneho rozvoja

Poznámka: Redakcia Ružinovského ECHA si vyhradzuje právo krátiť prevzaté príspevky.
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ANEKDOTY DO FOROTY
Otec volá na syna:
- Jožko, zober džbán a dones mi dva litre 
piva.
- Ale, otec, veď vonku prší…
- Tak mi prines iba liter.



Na triednej schôdzi vraví učiteľka:
- Váš syn je z celej triedy vo všetkých pred-
metoch najslabší.
- To nie je pravda, veď pred chvíľou ste po-
vedali, že bije všetkých spolužiakov.



Nad otvoreným hrobom nebožtíka narieka 
vdova:
- Jój, Janóóó! Čo si mi to urobil?! Čo si ja 
úbohá vdova, 28-ročná Jana, bývajúca na 
Javorovej ulici číslo 107, telefón: 165553, 
počnem?



- Aký je rozdiel medzi džokejom a diskdžo-
kejom?
- Džokej púšťa koňom uzdu, diskdžokej  
volom hudbu.



Matka prišla v pondelok do školy za učite-
ľom ospravedlniť neprítomnosť syna.
- Môj syn je chorý.
V utorok prišla zase.
- Môj syn má vysokú horúčku.
V stredu prišla bedákajúc:
- Predstavte si, že môj chudáčik syn je mŕtvy.
Učiteľ zamrmlal popod fúzy:
- Vždy iné výhovorky!

Slovenský podnikateľ vypisuje daňové pri-
znanie. Do rubriky Kto sa s vami delí o zisk 
napísal: Ministerstvo financií.



Riaditeľ väznice vraví osadenstvu:
- Zajtra mám sviatok, pracujem tu už dvad-
sať rokov. To by sme mali osláviť, čo by ste 
navrhovali?
- Čo tak usporiadať deň otvorených dverí? - 
zahlásil jeden väzeň.  



Študent robil skúšku z dejepisu a keď skon-
čili, tak sa nesmelo opýtal: 
- Pán profesor, urobil som skúšku? 
- Urobil, ale s odretým chrbtom. Zapamätajte 
si, že v Kostnici upálili Husa a nie Husáka,  
a že glejt vydal Zigmund a nie Hanzelka! 



Vážení, prišiel som na to, že gramatických 
pádov nie je 7 ale 13: 
8. pád: kto - z koho? – korytatív 
9. pád: kto – koho? – likvidatív 
10. pád: kto – kedy? – prokuratív 
11. pád: koho – kam? – delimitatív 
12. pád: komu – koľko? – kriminatív 
13. pád: koho - s kým? – konkubinatív 



Mamička rozpráva dcérke rozprávku o prin-
covi na bielom koni. Dcérka sa opýta: 
- Mami, aj ty si čakala na princa na bielom 
koni?
Mama odpovie: - Čakala, čakala, ale prišiel 
iba kôň.                                              

KEDYSI A DNES
Konečne sme tam, kde sme boli pred dvad-
siatimi rokmi! Vtedy sme za stovku dokázali 
urobiť nákup na víkend, dnes tiež.



Rok 1990. Veštica veští Slovensku: 
- Dvadsať rokov vás bude trápiť bieda. 
- A potom? 
- Potom si zvyknete.

POSTREHY ZO ŽIVOTA
 Nikdy nesúper s blbcom. Stiahne ťa na 

svoju úroveň a tam ťa prevalcuje svojimi 
skúsenosťami....   

 Hej ty - robota! Mňa sa neboj, ja sa ťa ani 
nedotknem! 

 Ak máš nádhernú manželku, očarujúcu 
milenku, ak vlastníš skvelé auto, ak nemáš 
problémy s daňovým úradom, ak vždy, keď 
vyjdeš na ulicu svieti na teba jasné slnko  
a ľudia sa na teba usmievajú... je čas 
skoncovať s narkotikami. 

 Čo z toho, že zajtra bude lepšie, keď vždy, 
keď sa ráno zobudím, je dnes. 

- Jéj, pani, vy máte ale krásny nábytok, nad-
šene chváli návšteva zariadenie obývačky. 
- To vyzerá, ako keby to bolo baroko. Z ktorej 
doby to skutočne je?  
- Tak tento nábytok je z doby, keď som mala 
ešte peniaze.



Stretnú sa dvaja priatelia po rokoch: 
- Vyzeráš veľmi smutne, kamarát, vraví prvý. 
- Bodaj by nie. Pohybujem sa medzi životom 
a smrťou. 
- Vážne? 
- Áno, pracujem v pohrebnom ústave.         



- Viete aká je na Záhorí najkratšia veta? 
- No predsa: Éééé? 
- A viete čo to znamená? 
- No predsa: Prosím vás, mohli by ste mi to 
zopakovať - nerozumel som.
 

FINANČNÉ PLÁNOVANIE
Karol bol slobodný chlapec, ktorý praco-

val v rodinnom bizinise. Keď zistil, že zdedí 
veľké bohatstvo, keď jeho chorý otec zomrie, 
tak sa rozhodol, že si musí nájsť ženu, kto-
rá sa o neho a jeho bohatstvo postará. Raz 
večer, na investičnom mítingu, zazrel ženu 
neobyčajnej krásy. Na prvý pohľad sa do nej 
zamiloval. Pristúpil k nej a povedal: 

- Možno vyzerám, ako obyčajný človek, ale 
za pár mesiacov môj chorý otec zomrie a ja 
zdedím dve miliardy eur.
Ohromená mladá žena si vzala jeho vizitku  
a za tri dni sa stala jeho macochou. Pouče-
nie: ženy sú o mnoho lepšie vo finančnom 
pláno-vaní ako muži.
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MALÝ FUTBAL V BRATISLAVSKOM RUŽINOVE
Bratislavská liga v malom futbale – Ružinovská ekumenická futbalová liga (ďalej liga) bola založená v roku 1985 
kresťanskými spoločenstvami. Má už za sebou bohatú dvadsaťtriročnú tradíciu a jej hodnoty pretrvávajú aj v dnešnej 
dobe. Je zameraná na výchovu mládeže a využitie jej voľného času v športovom zameraní (výchova osobností, ktoré sa 
dokážu ovládať a nie sú zaťažené drogovou a  inou závislou činnosťou).

H o d n o t y  d v a d s a ť t r i r o č n e j  t r a d í c i e  l i g y  p r e t r v á v a j ú  d o  d n e š n ý c h  d n í

Od svojho druhého roční-
ka pôsobí na území bratislav-
skej časti Ružinov, konkrétne  
v Areáli netradičných športov  
na Pivoňkovej ulici, ktorú spra-
vuje Ružinovský športový klub.  
Liga využívala pôvodne asfalto-
vé hádzanárske ihrisko, nachá-
dzajúce sa na školskom dvore  
Základnej školy Nevädzová 2, 
ktoré bolo v roku 2005 podľa 
projektu Mini – ihrisko (realizo-
vané v spolupráci Slovenského 
futbalového zväzu, MŠ SR, UEFA 
a Mestskou časťou Bratislava-

Ružinov, ako druhé v Bratislave) 
prebudované na ihrisko s ume-
lou trávou a osvetlením (pozri 
obrázok č. 2). 

Malý futbal a futsal
Momentálne má 381 regis-

trovaných hráčov, z toho približ-
ne polovicu tvoria hráči bývajúci 
v Ružinovskej časti Bratislavy. 
Kvôli zatraktívneniu súťaže bola 
vo svojom 6. ročníku (v roku 
1990) prihlásená do celoštát-
nej súťaže mestských líg, ktoré 
združovala Únia malého futbalu 

SFZ. Po zlúčení malého a sálo-
vého futbalu pod jednotný ná-
zov futsal, vystupuje v systéme 
celoštátnych súťaží pod názvom 
1. Bratislavská liga vo futsale 
skupina C. Súťaž sa hrá jedno-
kolovo systémom jeseň – jar 
podľa medzinárodných pravi-
diel FIFA pre futsal. Z pridaných 
pravidiel (vznikli už pri založení 
súťaže) stojí za zmienku zelená  
karta (karta fair play) tzv. dobrá 
karta, ktorá oceňuje hráčov pri 
vykonaní dobrého skutku (idú 
súperovi po zakopnutú loptu, pri-

znajú sa k faulu, ku hre rukou...) 
a klasická žltá alebo červená 
karta za hrešenie, hrubé nadáv-
ky, fauly...

Ružinovský športový klub
Za svoju existenciu a roz-

voj vďačí liga riaditeľke RŠK 
pani Kővešovej, riaditeľovi ZŠ 
Nevädzová 2 Mgr. Pastirikovi, 
zástupcovi starostu Ing. Peká-
rovi, poslancom pani Hevierovej 
a Mgr. Krajčovičovi (poslanec 
z predchádzajúceho funkčné-
ho obdoba). Do aktivít ligy patrí 
aj organizovanie futbalového 
turnaja Bratislavského pohára 
(tohto roku sa uskutoční jeho  
17. ročník) v spolupráci s RŠK, 
vždy cez víkend najbližší k 1. máju  
(pozri obrázok č. 1). Výhodou 
turnaja je účasť širokej verej-
nosti (teda aj neregistrova-
ných hráčov), ktorí dovŕšili vek  
15 rokov. V súčasnom 24. roční-
ku má liga 20 mužstiev a 4 roz-
hodcov. Každý rok sa reprezen-
tačný výber tejto ligy zúčastňuje  
na domácich, ale aj zahranič-
ných turnajoch. Jeho trofeje sú  
uložené v Sieni slávy na To-
kajíckej ulici č. 4 u predse-
du ligy (pozri obrázok č. 3).  
Liga je nezisková, dobrovoľná  
a záujmová organizácia, kto-
rá obohacuje ružinovskú časť  
o športové aktivity a je otvorená  
pre všetkých, ktorí majú chuť 
si zašportovať v skultúrnenom 
areáli Ružinovského športového 
klubu.

RNDr. Štefan Leitmann
poslanec

MČ Bratislava-Ružinov
Foto: autor

Autor článku a organizátor ligy Š. Leitman odvzdáva turnajový pohár.

Liga malého futbalu si pamätá veľa. Umelá tráva na ihrIsku v blízkosti základnej školy Nevädzová.
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RUŽINOV GREENBIKE ZNOJMO TOUR 2009
Mestská časť Bratislava-Ružinov, partnerské mesto Znojmo a cyklopredajňa Greenbike zorganizovali prvý ročník Ružinov Greenbike 
Znojmo tour 2009. Bola pokračovaním minuloročnej návštevy starostu Ružinova S. Drozda druhého partnerského mesta na bicykli, 
maďarskej Tapolce. Trasa merala 165 kilometrov. Presne 60 účastníkov išlo cez Slovensko, Rakúsko a Česko. Športové výkony boli 
svedectvom slovensko-českej spolupráce aj na regionálnej úrovni. Organizátori Greenbike v spolupráci s legendou na historickom 
bicykli Josefom Zimovčákom finančnou zbierkou podporili deti s onkologickými ochoreniami. Podujatie sa vydarilo.

Spoločná fotografia tesne pred štartom. Až po hranice Bratislavy mali policaj-
nú eskortu. Dôvod? Aby asi nespôsobili dopravný kolaps.

Prestávka na 140 kilometri. Organizátori Pedro a Pytlík z predajne Green-
bike. Čo myslíte, ktorý je Pytlík? Vďaka nemu sa vyzbierali peniažky aj na 
pomoc deťom s onkologickými chorobami.

Posledné foto. Zľava: vicestarosta Znojma, Miro „Pytlík“ Bilik, Josef Zimovčák 
a starosta Ružinova. Všetci prežili. O rok sa ide do chorvátskeho Umagu – asi 
580 kilometrov. Nech sa páči...

Tour začínala pred ružinovským úradom. Starosta S. Drozd so známym 
nadšencom Josefom Zimovčákom a jeho „bicyklom“.

Pelotón prechádzal rakúskymi mestečkami. Zavše sa na cestách vytvorila  
zápcha. Rakúski šoféri povzbudzovali trúbením. Naozaj povzbudzuli...?

Tempo udával azda jediný profesionál v pelotóne – Josef Zimovčák. Hmm, 
ale, šľapú... Na čom? Na bicykloch!
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AREÁL ŠTRKOVECKÉHO JAZERA

S  3  0 9 8.0  0 ho o a, 2 . 5. 2 0  od 0 do 18.0  b t

    6. roèník sviatku rybárov a záujemcov o rybárstvo, ryby, rybie  špeciality 

                a dobrú zábavu pod záštitou  starostu MÈ Bratislava Ružinov

RUŽINOVSKÉ RYBÁRSKE SLÁVNOSTI



1 až 4-izbové byty,garážea prenajímateľné priestory v obchodnom strediskuv RUŽINOVE

Polyfunkčný objekt RETRO momentálne vo výstavbe. Objekt sa nachádza na Nevädzovej ulici 

v Ružinove v priamom dotyku s Parkom Rumančekova. K díspozicii bude bývanie vo viac než 

300 bytoch a obchodné stredisko so športovým centrom na ploche 20.000 m2. 

Viac informacii na www.RETROONLINE.sk, prípadne u predajcov projektu.

0905 690 690
0918 708 720
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