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RUŽINOV – V rámci rokovania 
miestneho zastupiteľstva, ktoré 
bolo 30. júna, predstúpil pred 
poslancov predstaviteľ investo-
ra spoločnosti Yosaria Plaza  
P. Liška. Poslancov informoval, 
prečo už tri roky jeho stavba na 
mieste obchodného domu stojí.

Ako dôvod uviedol, glo-
bálnu hospodársku krízu  
a nešťastie vo voľbe partner-
ských bánk, ktoré sa ako prvé 
dostali do finančných problémov. 
„Dnes nebude žiadna banka fi-
nancovať projekty s hodnotou 
okolo 2 miliárd bývalých sloven-
ských korún. Taká je situácia,“ 
uviedol P. Liška. Na otázky sta-
rostu i poslancov, ako bude ďalej 

postupovať a či aspoň zbúra ske-
let stavby, jednoznačne neodpo-
vedal. „Aj ja by som rád vedel, čo 
bude ďalej. Projekt chcem však 
dokončiť,“ dodal. Mnohí poslan-
ci reagovali podráždene a jeho 
slovám neverili. Napokon však 
viacerí odporúčali starostovi, 
aby termín dokončenia stavby 
nepredĺžil a neudelil investorovi 
pokutu ani jeden cent. Staveb-
ný úrad ich výzvy nepresvedčili. 
O deň neskôr zamietol starosta 
žiadosť o predĺženie termínu na 
dokončenie Yosaria Plaza. Sta-
vebný úrad sa bude zaoberať aj 
otázkou uloženia sankcie do výš-
ky vyše 66 000 eur. 

(ik)

RUŽINOV – Vzhľadom na dovo-
lenkové obdobie počas letných 
mesiacov nebude zasadať miest-
ne zastupiteľstvo Ruži-nova.

Najbližšie sa zíde na rokova-
ní až 22. septembra. Pracovníci 
miestneho úradu v Ružinove budú 
pracovať podľa stanovených pra-

covných dní. Na september máme 
naplánované aj vydanie ďalšieho 
už 8. čísla mesačníka Ružinovské 
ECHO. Jeho uzávierka bude do 
20. augusta. V prípade záujmu 
môžete posielať svoje reakcie aj 
na echo@ruzinov.sk. 

(red)

TRÁVNIKY – Zimný štadión  
V. Dzurillu s oboma halami ostá-
va v správe a majetku mestskej 
časti Bratislava-Ružinov.

Aspoň taká bola situácia do 
uzávierky tohto čísla vydania Ru-
žinovského ECHA. Magistrát ne-
požiadal o odzverenie starej haly 
a nereflektoval na ponuky Ruži-
nova, aby novú tréningovú halu 
získal za refundáciu finančných 
prostriedkov do nej vložených. 
Tie predstavovali sumu zhruba 
6,5 milióna eur. „Na magistráte 
nemajú tie peniaze a pravdepo-
dobne robia všetko preto, aby 

zimný štadión ostal v Ružinove,“ 
dodal poslanec V. Mikuš (OK), 
ktorý pôsobí aj v mestskom par-
lamente. Preto začal starosta Ru-
žinova S. Drozd a jeho pracovný 
tím rokovať priamo s hokejovým 
klubom HC Slovan Bratislava, 
ktorý by nasledujúce dve sezóny 
odohral na ružinovskom ľade. 
Právnici oboch strán posudzujú 
zmluvy o podmienkach využitia 
zimného štadióna pre Slovan. 
Zmluvy sú tesne pred podpísa-
ním. V Ružinove teda zimný šta-
dión ostáva aj so Slovanom. 

(red)

POŠEŇ - V ružinovskom Dome 
kultúry Cultus vystúpil 25. júla 
slovenský Andrea Bocelli, ne-
vidiaci spevák Marián Bango.  
Na koncerte s názvom Bludis-
ko sa predstavil spevák i jeho 
hostia Marek Gernát, ktorý in-
terpretoval slovenské piesne, 
ako i Mária Eliášová, operná 
speváčka. 

Dvojhodinové spevácke vy-
stúpenie sa konalo pod záštitou 
starostu MČ Ružinov Slavomíra 
Drozda. Moderovala ho Alexan-
dra Bangová, rovnako nevidiaca 
manželka speváka. Obohatením 
bola aj ukážka z jej poetickej 
tvorby. Koncert bol rozdelený na 
niekoľko častí. Marián Bango 

spieval operné árie, slovenské 
šlágre z 30. rokov ako i nezabud-
nuteľnú My Way od Franka Si-
natru. Nevidiaci spevák ju však 
predniesol v slovenskej verzii 
známej ako Žiť za to stálo. Zla-
tým klincom večera a zároveň 
veľkým prekvapením bol spoloč-
ný duet Mariána Banga a jeho 
tajného hosťa, Petra Dvorského. 
Spoločné vystúpenie so sloven-
ským tenorom bolo iba nedávno 
splneným snom 37-ročného spe-
váka. Išlo o prvý veľký prezen-
tačný koncert umelca a ako sám 
povedal, priestory ružinovského 
kultúrneho domu si vybral preto, 
že ich má rád.

(zt)

Marián Bango: Bludisko

Ako vyjde Ružinovské ECHO

Zimný štadión aj Slovan v Ružinove

Yosaria Plaza nezískala predĺženie termínu 
na dokončenie stavby

ECHO
r u ž i n o v s k é

mesačník mestskej časti Ružinov

Mesačník mestskej časti Bratislava-Ružinov • Ročník XVII. • Vydáva TVR 
a RE, s.r.o. • Riaditeľ a editor: Maroš Smolec  • Redakcia: Mierová 21, 827 
05 Bratislava • Tel.: 02/48 28 43 94, 0907 771 373 • E-mail: echo@ru-
zinov.sk • Náklad: 55 000 ks • ZADARMO • Inzercia: Mierová 21, 827 05 
Bratislava, mobil: 0918 428 793, E-mail: marketing@tvr.sk • Fax: 02/48 
28 42 06 • Reg. č.: OÚB-BM 38 • Redakcia si vyhradzuje právo na úpra-
vu príspevkov.

Opäť je tu 
leto, obdo-
bie, keď ľu-
dia zvyknú 
oddychovať, 
dovolenko -
vať, rela-
xovať. Pre 
školákov prišiel čas vytúžených 
veľkých prázdnin, ich rodičia 
zasa stoja pred úlohou vymys-
lieť pre deti vhodný program, 
aby voľný čas strávili zmyslupl-
ným spôsobom. K slovu prichá-
dzajú letné tábory, opekačky, 
stanovačky a podobné akcie 
od výmyslu sveta, naplno sa 
otvára sezóna pre kúpaliská. 
Samozrejme, ku koloritu tohto 
ročného obdobia neodmysliteľ-
ne patria aj koncerty a festivaly 
pod holým nebom zamerané 
na všetky možné žánre, ale aj 
množstvo športových a voľno-
časových aktivít.
Mimo tohto diania nestojí ani 
samospráva, ktorá pripravuje 
alebo sa podieľa na organizácii 
desiatok podujatí najrôznejšie-
ho druhu. Aj ružinovská samo-
správa už v mnohých prípadoch 
dokázala, že vie pripraviť kvalit-
né akcie, vrátane takých, ktoré 
svojím dosahom a významom 
prekračujú hranice mestskej 
časti. Niektoré sa uskutočnili 
ešte pred prázdninami – spo-
meňme hoci Svetový pohár naj-
silnejších mužov sveta (Strong-
man champions league 2009), 
ktorého dejiskom sa stal Zimný 
štadión Vladimíra Dzurillu, ale-
bo populárnu súťaž netradič-
ných bezmotorových plavidiel 
Na vlnách fantázie, ktorá sa 
už tradične uskutočnila na Štr-
koveckom jazere a v jeho okolí. 
O ich úspechu najlepšie svedčí 
divácka účasť: na silákov sa pri-
šlo pozrieť okolo dvetisíc ľudí, 
netradičné plavidlá prilákali do 
areálu Štrkoveckého jazera do-
konca približne päťtisíc divákov. 
Škoda len, že obe tieto akcie 
akosi unikli pozornosti veľkej 
väčšiny bratislavských médií, 
ktoré uprednostnili “dôležitej-
šie” témy. Je to náhoda, alebo 
zámer?
Keď už hovoríme o médiách, 
leto je pre ne obdobím, ktoré sa 
nazýva “uhorkovou sezónou”. 
Je to čas, keď sa z pohľadu 
novinárov takmer nič nedeje, 
a preto pre nich býva problém 
naplniť stránky či vysielací čas 
atraktívnym a príťažlivým obsa-
hom. Možno by niekedy urobili 
lepšie, keby zamerali viac po-
zornosti na úsilie, ktoré venuje 
samospráva tomu, aby ľudia 
hodnotne a zmysluplne trávili 
svoj voľný čas, a nezameriava-
li sa len na senzácie či neraz 
umelo nafúknuté kauzy.

Juraj HANDZO
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Hneď na začiatku zasadnutia 
požiadal poslanec Valentín Mi-
kuš (OK), aby bol tento materiál 
stiahnutý z programu. Starosta 
Ružinova Slavomír Drozd (Smer-
SD), mal iný názor. „Ponechal by 
som to v programe,” uviedol a 
poukázal na to, že na zasadnutí 
miestneho zastupiteľstva sú pri-
tomní spracovatelia štúdie i sig-
natári otvoreného listu, ktorí sa 
na neho obrátili s pripomienkami 
týkajúcimi možných negatívnych 
dosahov urbanistickej štúdie 
Ružinovská -- východ na zeleň 
v dotknutej lokalite. Napriek 
tomu, že za ponechanie štúdie  
v programe sa prihovorili aj niek-
torí poslanci, následné hlasova-
nie rozhodlo, že bude z progra-
mu zastupiteľstva stiahnutá. 

Pripomeňme, že táto urba-
nistická štúdia je financovaná 
priamo z rozpočtu mestskej čas-
ti. Hlavným cieľom urbanistickej 
štúdie Ružinovská ulica -- východ 
je vytvorenie územno-plánova-
cieho podkladu na spracovanie 
územných plánov zón a v niekto-
rých územiach aj na spracovanie 
návrhu zmien a doplnkov územ-
ného plánu mesta Bratislava. Sú-
časťou štúdie je zoznam 18 loka-
lít, v prípade ktorých sa navrhuje 
zmena ich súčasného funkčného 
využitia (väčšinou je zmyslom na-
vrhovaných zmien to, aby sa v do-

tknutých lokalitách nestavalo, ale 
aby plnili funkciu zelene). Proces 
prípravy štúdie, ktorej cieľom je 
zabrániť nekontrolovateľnej vý-
stavbe, už trvá vyše jedného roka 
a teraz sa opäť predĺži.

V ružinovskom zastupiteľ-
stve 30. júna neprešiel ani ná-
vrh zadania pre urbanistickú 
štúdiu polyfunkčného areálu  
v katastrálnom území Nivy – lo-
kalita „Dunajské predmestie”. 
Táto štúdia, ktorú obstaráva 
súkromný investor, rieši územie 
vymedzené Slovnaftskou ulicou, 
železničnou traťou a obytnou zá-
stavbou Páleniska. Ako uviedol 
ružinovský architekt Andrej Papp, 
práce na tejto štúdii boli prie-

bežne koordinované s výstupmi 
urbanistickej štúdie Pálenisko 
-- Domové role, ktorá rieši väčšie 
územie a obstaráva ju mestská 
časť Bratislava-Ružinov. V roz-
prave sa niekoľkí poslanci vyslo-
vili za stiahnutie zadania štúdie 
súkromného investora z progra-
mu miestneho zastupiteľstva  
a jej vrátenie na prerokovanie do 
komisie pre životné prostredie, 
respektíve kritizovali jej nedo-
statky. Napokon návrh zadania 
pre túto urbanistickú štúdiu z ro-
kovania stiahli, takže ružinovskí 
poslanci sa ním budú najbližšie 
zaoberať v septembri.

(juh)
Foto: internet

Ako pripomenul starosta Ru-
žinova Slavomír Drozd (Smer-SD), 
ktorý návrh predkladal, poslanci 
sa školskými zariadeniami na 
území mestskej časti zaoberali 
viackrát. Vznikla analýza stavu 
základných a materských škôl 
v Ružinove a vytvorená bola aj 
komisia na posúdenie možnos-
tí zobrať si úver na ich obnovu. 
Poslanci schválili poskytnutie 
úveru vo výške šiestich milió-
nov eur na revitalizáciu základ-
ných a materských škôl. Poverili 
starostu, aby uzatvoril zmluvu  
o poskytnutí úveru s DEXIOU 
bankou Slovensko, a.s., s tým, že 
splatnosť úveru bude 15 rokov, 
čerpanie úveru dva až tri roky  
a odklad splátky istiny bude ma-
ximálne 12 mesiacov. Zmluva sa 
uzavrie až na základe konkrét-
neho rozpisu prác a ich časové-

ho harmonogramu, schváleného 
miestnym zastupiteľstvom. 

Úver hodlá Ružinov získať 
preto, lebo spomenutá ana-
lýza stavu budov základných  
a materských škôl preukázala, 
že udržateľnosť ich úsporného  
a bezproblémového chodu nie je 
možné zabezpečiť len z vlastných 
zdrojov mestskej časti. Pred po-
slancami vystúpili aj niektorí ria-
ditelia základných a materských 
škôl, ktorí jednoznačne takéto 
riešenie podporili. 

Starosta Ružinova Slavomír 
Drozd oslovil bankové inštitúcie, 
ktoré predložili svoje indikatív-
ne ponuky. Komisia ustanovená  
z poslancov zastupiteľského zbo-
ru, ktorej predsedníčkou sa stala 
Lucia Virsíková (KDH), vybrala  
z troch indikatívnych ponúk De-
xiu banku Slovensko. Prostried-

ky z úveru majú byť v prevažnej 
miere použité na výmenu okien, 
zateplenie, opravy striech a so-
ciálnych zariadení v základných  
a materských školách. Opravy 
sa majú týkať aj rozvodov tepla  
a výmenníkových staníc, ktoré sú 
v niektorých školách v katastrofál-
nom stave. Väčšina ružinovských 
školských budov bola postave-
ná v 60. rokoch a ich obnova je 
nevyhnutná. ”Treba konať, nie 
naťahovať čas,” vyjadril sa počas 
rozpravy k návrhu na schvále-
nie úveru ružinovský starosta S. 
Drozd. Úver vo výške 6 miliónov 
eur zabezpečí rekonštrukciu 
všetkých ružinovských školských 
zariadení naraz. Príprava začala 
hneď po schválení úveru poslan-
cami a rekonštrukcie by mohli 
začať už na budúci rok. 

(juh)

Predložené zásady majú ur-
čiť podmienky, za akých je mož-
né vyhradiť parkovacie miesto  
v Ružinove. Ich návrh vypracoval 
referát územného a regionálne-
ho rozvoja ružinovského miest-
neho úradu, po tom, čo ešte 20. 
mája minulého roka dostal upo-
zornenie krajského dopravného 
inšpektorátu bratislavského 
policajného riaditeľstva. Vyply-
nulo z neho, že prijatie spome-
nutých zásad je potrebné na to, 
aby krajský dopravný inšpekto-
rát vydal súhlasné stanovisko 
k zriaďovaniu ďalších nových 
vyhradených parkovacích miest 
na území mestskej časti Bra-
tislava-Ružinov. Od spomenu-
tého dátumu – 20. mája 2008 
– sa nové vyhradené parkovacie 
miesta v Ružinove nezriaďujú  
a miestny úrad v súčasnosti evi-
duje 615 žiadateľov o vyhrade-
né parkovacie miesto.

Ako ukázala rozprava, naj-
problematickejším bodom 
predložených zásad je percen-
to vyhradených parkovacích 
miest z celkovej kapacity jed-
notlivých parkovísk. Navrho-
vané zásady stanovovali, že 
počet vyhredných parkovacích 
miest je maximálne 50 percent 
z celkovej kapacity parkovísk. 
Niektorým poslancom sa zdalo 
toto číslo privysoké a navrh-
li, aby to bolo iba 10 percent,  
v rozprave sa objavili aj návr-
hy, aby to bolo 30, respektíve  
33 percent. Vyskytli sa aj úvahy  
o nevyhnutnosti pripraviť pres-
nú pasportizáciu parkovacích 
miest v Ružinove a až na tomto 
základe stanoviť, aké percento 
z nich by mali tvoriť vyhradené 
parkovacie miesta. Reálne exis-
tujú totiž aj lokality, kde podiel 
vyhradených parkovacích miest 
predstavuje až 70 percent z ich 
celkového počtu.

Návrh zásad na vydávanie 
povolenia na pridelenie vyhra-
dených parkovacích miest na-
koniec nezískal podporu ruži-
novských poslancov. Opätovne 
sa ním budú zaoberať najskôr  
v septembri.

(juh)

Schválili úver na obnovu ružinovských škôl
RUŽINOV- Poslanci ružinovského miestneho zastupiteľstva 30. júna veľkou väčšinou hlasov 
odobrili návrh na schválenie úveru na revitalizáciu základných a materských škôl na území mest-
skej časti. Proti hlasovali len dve poslankyne V. Jančošeková a A. Reinerová, zdržal sa M. Barkol 
(všetci SDKÚ-DS).

Štúdiu poslanci stiahli z programu
RUŽINOV – Jedným z bodov, ktorými sa mali 30. júna na svojom zasadnutí zaoberať poslanci 
ružinovského miestneho zastupiteľstva, bol aj čistopis urbanistickej štúdie Ružinovská ulica 
– východ, avšak napokon sa tak nestalo.

Vyhradené 
parkovanie 
nepodporili 

RUŽINOV - Poslanci ružinov-
ského miestneho zastupi-
teľstva na svojom zasadnutí 
30. júna neschválili zásady 
na vydávanie povolenia na 
pridelenie vyhradených par-
kovacích miest na území 
mestskej časti Bratislava-
Ružinov.
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Ten na úvod uviedol: „Úze-
mie urbanistickej štúdie sme 
rozšírili o bratislavský prístav, 
ako aj o územie Vlčie hrdlo. 
Ide o širšie vzťahy, ktoré majú 
zásadný vplyv na lokalitu Do-
mové role, ktorú považujeme 
za rozvojovú.“ Na stretnutí sa 
zišlo takmer 30 odborníkov z 
ministerstva dopravy, podniku 
Slovenská plavba a prístavy, 
spoločnosti Verejné prístavy 
a iných dotknutých orgánov. 
Po druhý raz však neprišli zá-
stupcovia magistrátu hlavného 
mesta. Prišli však ruskí predsta-
vitelia spoločnosti, ktorá pripra-
vuje projekt širokorozchodnej 
železnice z Ukrajiny do Bratislavy  
a ďalej do Viedne. Ako vyply-
nulo z diskusie, tento projekt  
v hodnote 4 miliardy eur je čo-
raz pravdepodobnejší. 

Budú dva varianty
„Starosta Slavomír Drozd 

vás pozval najmä preto, aby to 
zadanie bolo korektne opísané. 
Lebo je to územie, ktoré je síce 
v mestskej časti Ružinov, no 
záujmy sú tu nielen celomest-
ské, ale aj štátne, medzištátne  
a ak by sa ukázala reálnou myš-
lienka širokorozchodnej trate, 
tak pôjde o záujmy medzikon-
tinentálne. Varianty máme za-

tiaľ pripravené tak, že: variant  
1 by mal rešpektovať len všetky 
schválené dokumenty a územ-
noplánovacie dokumentácie 
a variant 2 by mal vychádzať 
aj z rozpracovaných koncepcií 
a strategických dokumentov 
– tam chce pán starosta po-
skytnúť riešiteľovi priestor na 
zobrazenie vízie, ktorú má sa-
mospráva Ružinova,“ prihovoril 
sa prítomným architekt A. Papp 
a požadoval ich stanoviská k na-
sledujúcim otázkam: ako bude 
vyzerať budúcnosť severného  
a južného bazénu starého prí-
stavu, ak je vzťah verejného prí-
stavu rozvíjaného v Pálenisku 
a nového prístavu Vlčie hrdlo 
navrhnutého na súkromných 
pozemkoch južne od lodenice, 
vysvetliť problematiku intermo-
dálnych prekladísk a získať bliž-
šie informácie o projekte široko-
rozchodnej trate. 

Poslanec MZ Ružinov a pra-
covník ministerstva dopravy  
P. Hrapko (SMER-SD) upozornil, 
že štát pripravuje koncepciu bra-
tislavského prístavu, na ktorú 
treba počkať, respektíve jej vízie 
zakomponovať do ružinovskej 
urbanistickej štúdie. Jeho stano-
visko podporil aj ďalší zástupca 
ministerstva P. Čáky. „Je samo-
zrejmé, že vzhľadom na štátne 

i medzinárodné záujmy týkajúce 
sa predovšetkým dopravných ko-
ridorov, ktoré sa v tomto prostre-
dí stretávajú, ich budeme v plnej 
miere akceptovať a zakresľo-
vať,“ odpovedal S. Drozd. Potom 
zástupca Slovenskej akadémie 
vied profesor J. Klepoch sa za-
meral na ekonomickú potrebu 
podpory projektu širokorozchod-
nej železnice z Ruskej federácie 
do strednej Európy. Zámer zre-
alizovať tento projekt podporil 
aj ruský hospodársky atašé na 
Slovensku. 

Prioritou je doprava
Je teda pravdepodobné, že  

v tomto území zostane ekono-
mickou prioritou riečna cesta  

železnice so zámerom na prekla-
disko tovarov. Vo vedľajšej časti 
však existuje priestor na deve-
loperský rozvoj. Možnosti sa ob-
javujú aj pri severnom prístave, 
pretože vlaková trať by tam moh-
la skončiť a táto časť prístavu by 
mohla byť vybudovaná občian-
skou vybavenosťou. Rovnako 
je rozvoj možný na poliach na 
Malom Pálenisku, samozrejme 
čakať sa musí aj na doriešenie 
projektu predĺženia Bajkalskej 
ulice smerom k Slovnaftu. „Táto 
štúdia je víziou na 20 a možno aj 
50 rokov,“ uzavrel stretnutie ru-
žinovský starosta. Zadanie štú-
die bude vypracované do konca 
septembra tohto roka. 

(red)

Na úvod stretnutia starosta S. Drozd vysvetlil, prečo zvolal toto stretnutie. Poverilo ho tým miestne zastupiteľstvo kvôli nedostatku miest 
pre ružinovské deti v materských školách Ružinova. Ako uviedol starosta, MČ nemá k dispozícii adekvátny náhradný pozemok, a preto požia-
dal o pomoc BSK, či nemá vo vlastníctve adekvátne pozemky.  Ing. M. Kapušová z Compra reality uviedla, že zámerom investora je na parcele 
postaviť polyfunkčný objekt v intenciách územného plánu na Trnávke. Priestor na zámenu pozemkov však podporuje.  R. Masár z BSK tiež 
potvrdil priestor na diskusiu v tomto smere s tým, že pokračovanie rokovaní by malo byť už len vo dvojici Compra reality-BSK na pôde BSK. 
BSK by pripravilo zoznam adekvátnych parciel do rozmerom 3 000 m2 a ponúklo spoločnosti Compra reality na posúdenie.

„Toto stretnutie som zvolal, 
aby sme pri budovaní trate TE-
N-T nezabudli na nebezpečné 
priecestia v Ružinove na Iván-
skej a Vrakunskej ulici. Vypraco-
vali sme dopravnú štúdiu, ktorá 
pri predĺžení Ružinovskej na le-
tisko a Galvaniho pod diaľnicou 
D vytvorí priestor na uzatvorenie 

týchto nebezpečných priecestí. 
Aktuálne však presadzujeme 
vytvorenie mimoúrovňového 
prechodu medzi Ostredkami a 
nákupnými centrami pri Avion 
shopping parku. Chceme, aby 
bol tento návrh zakomponova-
ný do štúdie budovania TEN-T, 
ktorá je momentálne v územ-

nom konaní,“ vysvetlil starosta  
S. Drozd. Predstaviteľ ŽSR uvie-
dol, že na takýto priechod nie sú 
vyčlenené prostriedky pri budo-
vaní TEN-T, pretože ide o finan-
covanie z európskych fondov. 
Uviedol, že ak Ružinov vypracu-
je predbežnú projektovú štúdiu 
prechodu, nie je problém ju do 

projektu TEN-T začleniť. Staros-
ta Ružinova to uvítal s tým, že 
otázka financovania sa bude 
riešiť spoločnými silami: mest-
ská časť, magistrát a súkromní 
investori z nákupného centra. 
Predstavitelia magistrátu sa  
z rokovania ospravedlnili. 

(red)

UŠ Pálenisko – Domovské role II.
RUŽINOV – Podklady na vypracovanie zadania urbanistickej štúdie Pálenisko – Domovské role, za ktorú bude zodpovedný architekt 
A. Papp z referátu územného rozvoja ružinovského úradu, sa opäť rozšírili a konkretizovali. Napomohlo tomu už v poradí druhé pra-
covné stretnutie na túto tému za prítomnosti starostu Ružinova Slavomíra Drozda.

Rokovali o pozemkoch na Pavlovičovej
RUŽINOV – V utorok 23.6.2009 sa uskutočnilo stretnutie starostu MČ Ružinov S. Drozda s predstaviteľmi Bratislavského samo-
správneho kraja (BSK) a spoločnosťou COMPRA reality, ktorá zastupuje vlastníka parcely a budovy bývalej materskej školy na Pav-
lovičovej ulici. Prítomní boli: Ing. Slavomír DROZD, starosta MČ Bratislava-Ružinov, Mgr. Danica Farmaniaková (BSK), Roman 
Masár (BSK), Ing. Martin Kapušová (Compra reality) a Pavel Achberger (Compra reality). 

Aktuálne je predĺženie Ružinovskej ulice
RUŽINOV – Predĺženie Ružinovskej ulice k letisku M. R. Štefánika a súčinnosť pri realizácii trate TEN-T ako medzinárodného koridoru 
– to boli hlavné témy dnešného rokovania starostu mestskej časti Bratislava-Ružinov Slavomíra Drozda s predstaviteľmi Ministerstva 
dopravy, pôšt a telekomunikácii SR, Železnicami SR (ŽSR) a spoločnosti Dopravoprojekt.



Po mimoriadne plodnom ob-
dobí spolupráce so špičkovou 
zborovou dirigentkou Blankou 
Juhaňákovou prevzal od minulej 
sezóny zbormajsterskú štafetu 
Juraj Jartim. 

V roku 2004 založili členovia 
zboru Občianske združenie PRO 
CANTUS, čím sa zbor stal sa-
mostatným subjektom. CANTUS 
stále pôsobí v mestskej časti 
Bratislava-Ružinov a už tradične 
tu usporadúva niekoľko koncer-

tov ročne. Obľúbenými sa stali 
najmä vystúpenia v miestnom 
Kostole sv. Vincenta de Paul, či 
už pri omši, alebo ako samostat-
né koncerty.

Slávnostný koncert k dvad-
saťpäťročnému jubileu telesa 
pod záštitou viceprimátorky 
A. Dyttertovej sa uskutočnil 
šiesteho júna v Zrkadlovej sie-
ni Primaciálneho paláca. Dra-
maturgia pozostávala zo skla-
dieb, ktoré zbor naštudoval 

počas posledných štyroch sezón.  
Po obnovenej premiére Ódy na 
sv. apoštolov Cyrila a Metoda 
privítal publikum a pozvaných 
hostí dlhoročný spolupracovník 
Cantusu Ulrich Ulmann, ktorý 
už tradične umocňuje účinky 
hudobných výkonov recitáciou.  
Po ďalších skladbách prehlbu-
júcich duchovný rozmer hudby 
– Omše č. 9 in D J. L. Bellu, výbe-
re z kantáty Stabat Mater Juraja 
Jartima, a Pater noster Z. Lukáša 

oficiálna časť koncertu dynamic-
ky vyvrcholila radostným zborom 
Proč bychom se netěšili s duetom 
Věrné milování z opery Preda-
ná nevesta Bedřicha Smetanu.  
Obrovskému úspechu, s akým sa 
program stretol u publika, vďačí 
Cantus aj vynikajúcim výkonom 
spoluúčinkujúcich sólistov. Boli 
nimi Monika Mockovčáková – 
klavír, Jozef Eliáš – klarinet, Kris-
tína Luptáčiková – violončelo, 
Katarína Gálová – soprán a Jiří 
Zouhar – tenor.

Po oficiálnom programe sa 
ujal slova predseda zboru Štefan 
Hrabovec, ktorý pri príležitosti 
štvrťstoročnice odovzdal v mene 
zboru vybraným osobnostiam 
ďakovné listy a kytice. Slávnosť 
ukončilo päťhlasné zborové  
„živio!“

Cantus vydal pri príležitosti 
osláv svojho jubilea nový bulle-
tin, CD-nahrávku CANTUS-live 
II., jeho členovia sa objavili na 
pódiu v novej súborovej rovno-
šate. Spevácky zbor Cantus by 
sa chcel touto cestou poďakovať 
pani Eve Filanovej, riaditeľke DK 
Ružinov, za mnohoročnú žičli-
vú podporu a ochranné krídla. 
Vďaka patrí rovnako primátorovi 
mestskej časti Bratislava-Ruži-
nov Ing. Slavomírovi Drozdovi.

Juraj JARTIM
Foto: autor
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Spevácky zbor Cantus v plnej svojej kráse.

Liga proti rakovine SR sa 
ako hlavný partner podujatia 
sa pridala k účastníkom pocho-
du spolu s 300 študentmi on-
kologickej výchovy, ktorí sa na 
workshope Ligy proti rakovine 
vo februári tohto roku zapojili 
do súťaže o najzdravšie recepty. 
Úlohou študentov bolo zozbie-
rať najzdravšie recepty v rámci 
svojej triedy, školy i rodiny a zo-
staviť z nich jednoduchú a záro-
veň pútavú kuchársku knižku vo 
forme prezentácie či grafického 
dokumentu. Najúspešnejší „ku-
chári“ z 26 škôl sa zúčastnili 

pochodu vo farbách Ligy proti 
rakovine. 

Pochod sa začal registráciou 
účastníkov na obed a trasa viedla 
od Hviezdoslavovho námestia 
cez historické centrum Bratisla-
vy na Tyršovo nábrežie. Na Tyr-
šovom nábreží bol pre všetkých 
účastníkov pochodu priprave-
ný nielen atraktívny hudobný 
program, občerstvenie, detský 
kútik a edukačno-informačný 
program v stánku Ligy proti rako-
vine a v stánku kozmetickej spo-
ločnosti Avon, ktorá podporovala 
tento pochod. Výkonná riaditeľka 

Ligy proti rakovine Eva Kováčová 
o pochode uviedla: „Žena – krá-
sa – zdravie – starostlivosť... to 
všetko Vám môže napadnúť pri 
spojení dvoch partnerov – spo-
ločnosti AVON Cosmetics a Ligy 
proti rakovine. Zdanlivo vzdiale-
né, ale v istej oblasti úzko súvi-
siace programy: prevencia pred 
diagnózou rakovina prsníka  
a pomoc ženám, ktoré, žiaľ, táto 
diagnóza neobišla. Preto je len 
logické, že Liga proti rakovine sa 
stala jedným z hlavných partne-
rov podujatia.“ 

(lpr)

Pochod proti rakovine prsníka

Spevácky zbor Cantus oslávil švrťstoročnicu

Združenie Liga proti rakovine, ktoré má sídlo v bratislavskom Ružinove, sa podieľalo na organizácii pochodu pro-
ti rakovine prsníka. Cieľom pochodu proti rakovine prsníka bolo predovšetkým vyjadrenie podpory ženám, ktoré  
s týmto krutým ochorením bojujú, upozorniť na potrebu prevencie a starostlivosti o zdravie a tiež získať finančnú 
pomoc na projekty smerujúce k prevencii či samotnej liečbe rakoviny prsníka.

Už dvadsaťpäť rokov pôsobí pri Dome kultúry Ružinov CULTUS Miešaný spevácky zbor CANTUS. Laureát  
viacerých súťaží a festivalov sa stal stabilnou ozdobou nielen bratislavských pódií. Na vianočných, veľkonočných,  
chrámových a benefičných koncertoch dlhé roky úspešne uvádza zborové i vokálno-inštrumentálne skvosty s našimi  
poprednými sólistami.

Riaditeľka Kováčová o pochode uviedla: „Žena – krása – zdravie – starostlivosť...

Pri príležitosti osláv 25  rokov vydali CD-nahrávku Cantus – Live
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Trnávka až do 2. septembra 
1934 patrila pod farnosť v Blu-
mentáli. Po tomto dátume prevza-
li pastoračnú činnosť v Trnávke 
saleziáni z Miletičovej ulice. Tí 
začali s vyučovaním náboženstva 
a v telocvični školy začali slúžiť 
prvé sväté omše. Saleziáni svo-
ju činnosť zamerali na mládež  
a pomoc sociálne slabším spo-
luobčanom. Následne začala 
vzrastať účasť na bohoslužbách, 
čo vyvolalo potrebu vlastných 
priestorov. V tom čase mala Trnáv-
ka približne 8-tisíc obyvateľov.

Saleziánske oratórium
Potrebný veľký pozemok ve-

noval na stavbu kostola a orató-
ria titulárny prepošt z Bojníc Ka-
rol Medvecký. Projekt vypracoval 
architekt Gabriel Schreiber. Zá-
kladný kameň položil darca po-
zemku 27. júna 1937. Nový kos-
tol bol daný do užívania vďaka 
brigádam veriacich 8. decembra 
1938. Vnútorné zariadenie však 
bolo na začiatku len provizórne. 
Hlavný oltár dal za svoje celo-
životné úspory urobiť zametač 
František Uhlár. Slávnostná po-
sviacka sa konala 4. júna 1939. 
Saleziánske oratórium okrem 
oživenia náboženského života 
prispievalo aj k šíreniu vzdelania 
a kultúry. Do roku 1950 oratoriá-
ni nacvičili dvanásť divadelných 
hier, jednu operetu, sedem aka-
démií na cirkevné alebo štátne 
sviatky, štyri rodinné večierky  
a tri veselé kabarety. V športo-
vom klube ŠK Omladina fungo-
vali futbalový, volejbalový, stol-
notenisový a hokejový odbor. 
Najväčší úspech klubu zazname-

nal v roku 1948 stolný tenista Jo-
zef Bičšo, ktorý sa stal majstrom 
Slovenska v dvojhre v kategórii 
dorastu.

Po druhej svetovej vojne bola 
Trnávke ustanovená samostatná 
farnosť. Prvým miestnym fará-
rom sa stal Ľudovít Cíferský. Čin-
nosť saleziánov v Trnávke ukon-
čila v apríli 1950 „barbarská 
noc“. Počas totalitného režimu 
sa tu vystriedalo osem diecéz-
nych správcov farnosti. Po Než-
nej revolúcii, presne 2. februára 

1990, celá duchovná správa 
prešla opäť do rúk saleziánov. 
Správcom farnosti sa vtedy stal 
Andrej Brunclík.

 Šport pre deti
Dnes saleziáni vyvíjajú  

v Trnávke aktivity v rôznych sme-
roch. Od roku 1990 funguje vo 
farnosti mládežnícky spevokol 
a od roku 1993 aj detský. Mladí 
sa zapojili do činnosti mládež-
níckej organizácie DOMKA, ktorá 
zjednocuje saleziánsku mládež 

na Slovensku. V rokoch 1996 
a 1997 začal vznikať futbalový 
klub SDM Domino, ktorý sa naj-
mä prostredníctvom športových 
aktivít snaží výchovne pôsobiť 
na rozvoj detí a mládeže. Dnes  
v klube hráva približne 250 
chlapcov v jedenástich muž-
stvách. Od roku 1998 saleziá-
ni z Trnávky začali organizovať 
prímestské tábory inšpirované 
známymi filmami. Medzi obľú-
bené však patria aj detské letné 
tábory.

KOSTOL V TRNÁVKE MÁ SEDEMDESIAT ROKOV
V nedeľu 7. júna si pripomenuli veriaci z Trnávky a širokého okolia sedemdesiate výročie posviacky rímskokatolíc-
keho kostola svätého Jána Bosca v Trnávke, ktorá bola 4. júna 1939. Veriaci oslavovali slávnostnou svätou omšou, 
výstavou, hrami pre deti i koncertom.

Prostredníctvom športových aktivít sa snažia výchovne pôsobiť na rozvoj detí a mládeže

Katolícky kostol na Trnávke je výnimočný i tým, že nemá žiadne honosné veže ako býva zvykom.

Ako vnímate 70-ročné jubi-
leum?

V ľudskom živote 70 rokov 
znamená čas ďakovať a osla-
vovať. Čas poskladať si moza-
iku tvárí, príbehov a pocitov. V 
našom 70-ročnom kostole je 
táto mozaika tisíckrát bohat-
šia a farebnejšia, pretože je 

znásobená príbehmi všetkých, 
čo doň vstúpili. Tu sa stretávali 
ľudia navzájom, ale najmä Boh 
s ľuďmi. Je tu veľa ľudského, 
ale i Božieho. Bez Božieho by 
tu však ľudské dávno nebo-
lo. Všetky kamienky ľudských 
skutkov získali nadprirodzený 
lesk a silu vďaka tomu, že ich 

človek pri svätej omši prinášal 
a obetoval Bohu. Čo Bohu ne-
dáš, to stratíš. Čo Bohu dáš, to 
vezme, požehná, očistí a ako 
Božie ti vráti do života.

Saleziánske dielo sa za tých 
niekoľko rokov veľmi roz-
rástlo, a to aj napriek preru-
šeniu činnosti na niekoľko 
desaťročí.

Pred 100 rokmi v Trnávke 
takmer nik nebýval. Neboli 
tu žiadne usadlosti, domy, či 
byty. Pred 70-timi rokmi tu 
postavili kostol. Farnosť sa 
rozrástla na približne 30 000 
obyvateľov. Žijeme spolu, ra-

dujeme sa spolu, učíme sa 
držať spolu a pomáhať si. Ďa-
kujem všetkým našim dobro-
dincom, ktorí prikladajú ruky 
k tomuto dielu.

Radovan PAVLÍK

MIKROINTERVIEW

Čo Bohu nedáš, to stratíš
Predstaveným komunity saleziánov Trnávke a tiež správcom 
farnosti je od roku 2005 Dominik Vinš. Zaujímalo nás, ako on 
vidí pôsobenie rehole v našej mestskej časti.
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PARK ANDREJA HLINKU ČAKÁ REKONŠTRUKCIA II.
V aprílovom vydaní mesačníka Ružinovské ECHO sme informovali o zámere mestskej časti kompletne rekonštruovať 
a revitalizovať park Andreja Hlinku pri Ružinovskej ulici. Architekti dokončili návrh vizualizácii, ako by mohol park 
po realizácii tohto zámeru vyzerať. Na ilustráciu preto uverejňujeme fotografie súčasného stavu a stavu – verme – 
čo najbližšej budúcnosti. Na rekonštrukciu totiž komunálni politici vyčlenili v rozpočte na tento rok 381 730 EUR  
(11,5 milióna Sk). Kontaktovať budú aj pôvodných architektov parku, aby sa vyjadrili k zmenám. Tie však park nijako 
nemenia. Zachovávajú jeho architektúru. Len sa budú nahrádzať prvky vonkajšej archiktektúry, revitalizovať zeleň a 
vystavia sa in line dráha na už vybudovaných chodníkoch.

Architekti finišujú práce na projekte revitalizácie parku
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Odložiť bicykel s defektom na 
zimu a nechať ho tak až do za-
čiatku sezóny je najlepším spôso-
bom, ako si cyklistické radovánky 
úspešne oddialiť. Ak si cyklista ne-
vie pomôcť sám, musí rátať s tým, 
že máloktorý servis opraví takú 
zdanlivú banalitu, akou je defekt, 
hneď na počkanie. Keď sa ťa leto 
opýta, čo si robil v zime a odpovieš 
– kašlal som na defekt, tak hrozí, 
že ujo v servise ti na ten defekt 
kašle práve vtedy, keď chceš bicy-
kel konečne „naštartovať“ a pre-
vetrať si hlavu na hrádzi. 

Dostatok ciest
Mnohí rekreační cyklisti by 

si radi svojho tátoša na sezónu 
pripravili poctivo aj sami bez 
servisných technikov, no keď sa 
k tomu konečne dostanú, s pre-
kvapením zistia, že o bicykel sa 
im už ktosi šikovnejší postaral – 
nebadane ho premiestnil, teda 
ukradol. Nedá sa nič robiť, treba 
kúpiť ďalší. Najväčší boom v pre-
daji nových bicyklov je už, zdá sa, 
za nami. Predavači cyklistického 
sortimentu sa márne nádejali, 
že kríza prinúti našinca k zásad-
nej zmene spôsobu dopravy –  
k výmene auta za bicykel, na 
čom by sa dalo slušne profito-
vať. Nákupná horúčka však v 
segmente bicyklov nevypukla a 
vláda zatiaľ šrotovné na bicykle 
zrejme tiež nechystá...

Ak vám bicykel (doposiaľ) 
neukradli, nemáte defekt a po-
časie je lákavé, vezmete si fľašu 
s vodou, slnečné okuliare, prilbu, 
reflexnú vestu, telefón, prípadne 
aj hudobný prehrávač a hor sa 
– kam vlastne? Máte svoju za-
užívanú trasu, či radšej skúšate 
pre seba objaviť nové cesty? Ste 
cyklista samotár, alebo sa radšej 
prispôsobíte kolektívu a jazdíte v 
pelotóne? (Za pelotón sa v tom-
to prípade považuje aj neorgani-
zované jazdenie v nepretržitom 
prúde podobných nadšencov 
po hrádzi.) V Bratislave a okolí 
zatiaľ nie je toľko cyklistov ako 
napríklad v Pekingu či Hanoji, 
ciest máme relatívne dosť, ale 
ak veríte, že existujú také trasy, 
kde si osamote vychutnáte ra-
dosť z pohybu a prírody, radšej 
rýchlo zabudnite. Tichú, pokojnú 
a prázdnu cestu počas sezóny v 

okolí Bratislavy asi už nenájdete. 
Osamotený budete iba v nešťas-
tí, keď na trase dostanete defekt 
(ktorý na mieste neopravíte) a 
bicykel budete tlačiť k najbližšej 
krčme, kde vás v lepšom prípa-
de vyzdvihne privolané auto... 

Smer Hanuliakovo
Ak vezmeme za orientačný 

štartovací bod na výlet z ružinov-
skej strany Dunaja priestor pod 
Prístavným mostom, otvárajú sa 
vám takmer neobmedzené láka-
vé možnosti vybrať sa rôznymi 
smermi. Treba len vedieť, aká 
je vzdialenosť, z ktorej sa ešte 
dokážeme aj úspešne vrátiť bez 
ujmy na zdraví. Ako vravia horo-
lezci – dôležitejšie, než vyliezť na 
vrchol, je vrátiť sa z neho včas, 
živý a zdravý. Stojíte teda pod 
Prístavným mostom čelom k Du-
naju. Vyberiete sa rovno cez most 
do Petržalky, napravo do mesta, 
alebo naľavo k lodenici za Slov-
naftom? Posledná možnosť je 
najschodnejšia nie preto, že po 
ceste je najviac možností občer-
stvenia, ale do určitej vzdialenos-
ti je to ešte stále Ružinov a ak tu 
bývate, máte to relatívne najbliž-
šie domov. 

Cesta nepustí a cez Malý Du-
naj okolo priemyselnej lodenice 
sa zakrátko dostanete k umelej 
zátoke plnej hausbotov, teda 
domčekov na vode. Sú tu v bý-
valej športovej lodenici viaceré 
reštaurácie a najmä vyťažené 
parkovisko, na ktorom pre ruš-
ný pohyb áut aj chodcov treba 

zvýšiť opatrnosť. Ak ste odolali 
vôni pečených rýb a idete ďalej, 
nastúpite na hrádzu a otvára sa 
vám cesta, ktorou sa popri Du-
naji dá dostať až do Komárna. 
To by ste však museli prejsť 80 
kilometrov len smerom „dole“ 
okolo Kalinkova, Hamuljako-
va, Šamorína (Čilistova), Báču 
(Kyselice), Gabčíkova, Palkovi-
čova, Medveďova a iných obcí.  
S cestou späť by to však v rám-
ci jedného dňa pre rekreačného 
cyklistu predstavovalo riskantný 
extrém. Rozumnejšie by to bolo 
naplánovať ako dvojdňový výlet 
prípadne aj so zabezpečeným 
odvozom späť. 

Zdatní cyklisti nemajú prob-
lém odjazdiť po hrádzi cestu do 
Gabčíkova a naspäť, je to celkom 
príjemný celodenný výlet. Menej 
trénovaným jazdcom vari posta-
čí cesta do Čilistova (je tam pri 
hrádzi známy hotel a niekoľko 
bufetov) prípadne ku kompe v 
Kyselici, odkiaľ sa dá preplaviť 
na druhú stranu plavebného ka-
nála k obci Dobrohošť. Ocitnete 
sa na ostrove medzi plavebným 
kanálom a pôvodným korytom 
Dunaja, kde sú na bicyklovanie 
mnohé zaujímavé možnosti s ná-
vratom cez Petržalku, ale to je už 
iná kapitola. Vráťme sa na šamo-
rínsku stranu. Tí, ktorí sa neradi 
vracajú tou istou trasou, majú v 
Hamuljakove respektíve Kalinko-
ve možnosť opustiť veľkú hrádzu 
a vydať sa späť cez Dunajskú 
Lužnú a Rovinku. Poza obec tam 
vedie po malej hrádzi nová as-

faltová cesta, ktorá sa vracia do 
intravilánu mesta za Slovnaftom 
a Podunajskými Biskupicami. Pri 
odbočení doľava sa nasmerujete 
späť k Dunaju po ceste okolo no-
vých štrkovísk k horárni Na konci 
sveta a ďalej cez les späť na veľ-
kú hrádzu. Od Rovinky sa dá ísť aj 
vpravo do Biskupíc, alebo rovno 
cestou poza Slovnaft až k Malé-
mu Dunaju. To všetko sú však už 
cesty, po ktorých jazdia aj autá  
a pri priemyselnom komplexe sa 
o romantike a zdravom športova-
ní veľmi hovoriť nedá...

Kto nechce jazdiť iba po hrá-
dzi, má možnosti objavovať les-
no-poľné cesty medzi hrádzou  
a tokom Dunaja, kde sú čarovné 
zákutia okolo dvoch veľkých ume-
lých zátok s množstvom miest na 
oddych. Keď však už zostúpite 
z bicykla, rátajte aj s tým, že ste 
sa ocitli na miestach najvyššieho 
možného výskytu kliešťov a iného 
láskavého hmyzu.

Ružinovská radiála
Ak ste prišli späť na veľkú 

hrádzu a do lodenice, nemusí-
te výlet skončiť pod Prístavným 
mostom, odkiaľ ste vyštartovali. 
Do rôznych častí Ružinova sa dá 
dostať aj peknou novou cestou 
popri Malom Dunaji do Vrakune, 
potom cez lesopark a železničnú 
trať až ku konečnej električiek 
na Súmračnej. To už budete mať 
za sebou pekný okruh (cca 40 
km) a v rámci Ružinova aj blízko 
domov.

Roman KALISKÝ-HRONSKÝ

LETO NA BICYKLI – KDE SA DÁ JAZDIŤ
Malý chlapec volal do rádia, že by sa chcel ísť bicyklovať, ale nedokáže si sám opraviť defekt, a nevie to ani jeho 
otec. Inokedy až príliš uvravený moderátor sa najskôr rozpačito odmlčal, potom nápadito poslal chlapca do opra-
vovne bicyklov. Keď chlapec namietol, že to už vyskúšal, ale ujovia ho odmietli pre nedostatok času, moderátor sa 
ponúkol, že on teda svojmu detskému poslucháčovi ten defekt opraví. Z milej ponuky sa však chlapec dlho netešil, 
keď zistil, že by musel bicykel dotlačiť z  predmestia až do centra mesta. Celú ďalšiu hodinu sa moderátor vo vysie-
laní pýtal poslucháčov, či by vedeli opraviť defekt na kolese bicykla. Väčšina mužov by to vraj dokázala, ale radšej 
by tú neplechu kvôli nedostatku času a náradia riešili v servise.

Tichú, pokojnú a hlavne prázdnu cestu v plnej sezóne už asi nenájdete

Turstické trasy v blízkych Karpatoch pri hlavnom meste.
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NAJSILNEJŠÍ MUŽI SVETA SA STRETLI V RUŽINOVE
Trinásť spomedzi najsilnejších chlapov z celej planéty si zmerali svoje sily v ružinovskej aréne Vladimíra Dzurillu.  
Tá bola 6. júna dejiskom slovenského kola ligy majstrov silných mužov. Toto kolo sa započítava do celkovej súťaže 
celého roka, z ktorej napokon pôjdu najsilnejší z najsilnejších na majstrovstvá sveta. Takéto podujatie bolo vôbec prvé 
svojho druhu na Slovensku. „Je pre nás cťou, že sme sa dohodli zo svetovou federáciou silných mužov a toto podujatie 
sa konalo u nás v Ružinove,“ uviedol pre Ružinovské ECHO starosta Slavomír Drozd. Práve on spolu s prezidentom  
I. Gašparovičom prevzali nad športovým podujatím záštitu. Publikujeme fotoreportáž o súťaži, lebo niekedy sa nedá 
všetko vyjadriť slovami.

Slovenské kolo Strongman Champions league 2009 vyhral Estónec Andrus Murumets

Najmladší Slovák Pavol Jambor. Disciplína „autofúrik“ mu robila značné 
problémy. Tento silák zatiaľ nepatrí medzi svetovú špičku. Slovensko však 
reprezentoval oddane.

Celkový víťaž slovenského kola ligy majstrov Andrus Murumets z Estónska, 
zdvíha najťažšiu 190 kilogramovú guľu.

Spoločná fotografia všetkých organizátorov a podporovateľov. V strede pod 
víťazom, starosta Ružinova Slavomír Drozd.

Pred začatím súťaže sa prezentovalo 13 pretekárov z 10 krajín sveta, z toho 
boli traja Slováci: Braňo Golier, František Piroš a Pavol Jambor – všetci traja 
stoja na kraji z pravej strane.

Ružinov mal špeciálnu disciplínu: ťahanie rolby na úpravu ľadu. Viacerým 
pretekárom robila táto disciplína vážne problémy...

Nikto sa nezranil. Najlepší boli: Andrus Murumets z Estónska (1. miesto), Ter-
ry Holands z Anglicka (2. miesto) a Alexander Klyushev z Ruska (3. miesto). 
Najlepší Slovák Braňo Golier skončil 9. Patrí medzi svetovú špičku.
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INFORMÁCIA PRE RODIČOV

Mestská časť Bratislava-Ružinov, tak ako každý rok, aj v tomto roku bude organizovať počas letných 
prázdnin „letný tábor na Slovensku“ pre deti základných škôl zo sociálne slabších rodín.

Podmienky: žiadateľ – rodič alebo zákonný zástupca – môže prihlásiť svoje dieťa na Miestnom úrade, Mierová 21,  
827 05 Bratislava-Ružinov, na referáte sociálnej politiky č. dverí 10, na prízemí, do 31.8. 2009.

Doklady, ktoré je potrebné predložiť:

platný občiansky preukaz s trvalým pobytom na území mestskej časti Bratislava-Ružinov• 
doklad o poberaní dávky v hmotnej núdzi • 
potvrdenie o poberaní prídavkov na deti • 
potvrdenie o návšteve základnej školy• 

Mestská časť Bratislava-Ružinov tiež prispeje počas letných prázdnin na integračný pobyt rodičom alebo zákonným zástupcom 
zdravotne postihnutých detí so sprievodcom, najviac do výšky 332,– €/10.000,– Sk, v liečebnom zariadení, ktoré si vyberie 
rodič.

Podmienky: žiadateľ – rodič alebo zákonný zástupca – môže požiadať o príspevok na Miestnom úrade, Mierová 21,  
827 05 Bratislava-Ružinov, na referáte sociálnej politiky č. dverí 10, na prízemí, do 31. 8. 2009.

Doklady, ktoré je potrebné predložiť:

platný občiansky preukaz, s trvalým pobytom na území mestskej časti Bratislava-Ružinov,• 
platný doklad zdravotne postihnutého dieťaťa so sprievodom /ZŤP-S/• 
predfaktúra, alebo zálohová faktúra s tým, že po ukončení pobytu predložíte kópiu konečnej faktúry• 

Informácie: č.tel.:48284285

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-RUŽINOV, 
POD ZÁŠTITOU STAROSTU MČ BRATISLAVA-RUŽINOV

organizuje pre ružinovských dôchodcov – seniorov

KLIMATICKO-OZDRAVOVACÍ POBYT
v prímorskom letovisku PUNTA

 U M A G
C H O R V Á T S K O

Umag patrí k miestam s neobyčajne dobrými klimatickými podmienkami stvorenými na rekreáciu, šport a ozdravovacie  
pobyty. Pláže a pešie zóny pri pobreží sú upravené, more a čistý vzduch bez škodlivých alergénov a smogu.

Ubytovanie je zabezpečené v letovisku Punta v depandansoch Park hotela Sol Umag (cca 1 km vzdialené od centra mesta Umag)  
v 2-lôžkových izbách so sociálnym zariadením. Strava formou plnej penzie 3 x denne. Morské pláže sú kamenisté a štrkové. Pobyt 
je určený nepracujúcim dôchodcom – seniorom, s trvalým bydliskom v MČ Bratislava-Ružinov. Program je zameraný na oddych,  
relaxáciu a pobyt pri mori. Je možnosť zúčastniť sa aj fakultatívnych výletov na vlastné náklady. Cena pobytu zahrňuje ubytovanie, 
plnú penziu, poistenie, pobytovú taxu a dopravu. Účastník hradí len účastnícky poplatok a ostatné náklady znáša mestská časť.

Účastnícky poplatok na osobu je 183,– € (5 500,– Sk)

T e r m í n y :
 I. turnus: 12. 9. 2009 – 19. 9. 2009
 II. turnus: 19. 9. 2009 – 26. 9. 2009 

Prihlasovanie:
od 10. augusta 2009 na Miestnom úrade, na Mierovej ul. č. 21, Bratislava-Ružinov na referáte sociálnej politiky, na prízemí, číslo 
dverí 10. Pri prihlasovaní je potrebné predložiť platný pas, občiansky preukaz, potvrdenie o dôchodku na nahliadnutie a európsky 
preukaz zdravotného poistenia, ktorý si vybavíte vo Vašej zdravotnej poisťovni. 
Počet miest je obmedzený.

Informácie: O pobyte a prihlasovaní sa môžete informovať na tel. č.: 02/48284285 – J. Morgošová
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Táto realita si vyžaduje usku-
točniť dve dôležité zmeny: jednak 
zmenu postojov Slovákov voči 
kultúrnym odlišnostiam a jednak 
zmenu inštitucionálnych štruktúr. 
Preto sa Základná škola v Ružino-
vej doline v spolupráci so súkrom-
nou základnou školou podujali 
zrealizovať projekt s názvom Mul-
tikultúrne tolerantná škola – roz-
víjanie multikultúrnej tolerancie  
a súdržnosti žiakov. Multikultúrnu 
výchovu potrebuje hlavne majorit-
ná skupina, pretože práve tá musí 
zmeniť svoje konzervatívne posto-
je a názory a začať rozvíjať svoju 
toleranciu a akceptáciu odlišností, 
najmä odlišných kultúr. Ťažiskom 
sú otázky týkajúce sa ľudských 
práv, ľudskej dôstojnosti, toleran-
cie, akceptácie, antidiskriminácie  
a antirasizmu.

Základná škola v Ružovej 
doline a Súkromná základná 
škola pod vedením riaditeliek 
Jany Hodulovej a Márie Baran-
covej zobrali do úvahy, že stať sa 
multikultúrne kompetentným si 
vyžaduje získať veľa poznatkov  
o sebe samom, o svojej kultúre,  
o iných kultúrach, o spoločen-
ských a svetových problémoch, 
tiež akceptovať iných, rešpekto-

vať ich hodnoty, postoje, nájsť 
spôsob komunikácie s nimi  
a s nimi viesť plodný dialóg, ktorý 
povedie k spolupráci a k priateľ-
skému a partnerskému súžitiu. 

Cieľ projektu
Primárnym cieľom Multikul-

túrne tolerantnej školy bolo rozví-
jať multikultúrne vedomosti, zruč-
nosti a postoje žiakov s využitím 
rôznych didaktických foriem, me-
tód a prostriedkov, ako aj psycho-
logického výcviku (interaktívnych 
hier, hrania rolí), modelových situ-
ácií, workshopov, besied, projek-
tového vyučovania a panelových 
diskusií v procese výučby v tesnej 
aktívnej kooperácii učitelia-žiaci, 
s dôrazom na prehĺbenie chá-
pajúceho, akceptujúceho a tole-
rantného správania k migrantom. 
Projekt rozvíjal multikultúrne zruč-
nosti žiakov v oblasti vedomostí: 
osvojenie si vedomostí o cudzích 
kultúrach, zvykoch, obyčajoch, 
náboženstvách, politických zria-
deniach, svetonázoroch, hodno-
tách, normách správania, najmä 
krajín, z ktorých pochádzajú sú-
časní a potencionálni migranti, 
sociálnej komunikácie: zdoko-
naľovanie sociálnych zručností, 

konštruktívnych spôsobov rieše-
nia interpersonálnych konfliktov, 
schopnosti kooperácie, empatie, 
zmena nežiaducich stereotypov 
a predsudkov, sebaakceptácia 
a akceptácia iných, tolerancia 
k odlišným názorom, pocitom  
a prežívaniu iných a postojov: 
zmena postojov existujúcej into-
lerancie, diskriminácie a rasiz-
mu k odlišnostiam na postoje 
tolerancie, akceptácie odlišností, 
odstránenie predsudkov a stere-
otypov v myslení, rozvoj vzájom-
ného porozumenia. Projekt sa 
realizoval v doch etapách: prvá 
etapa sa uskutočnila posledný 
novembrový týždeň a druhá eta-
pa prvý júnový týždeň v školskom 
roku 2008/2009. 

 
Beseda s migrantkou

 Žiaci sa rozprávali s mig-
rantkou z Kosova, ktorá žije 
už niekoľko rokov na Sloven-
sku. Počas vojnového konfliktu  
v bývalej Juhoslávii začiatkom  
90. rokov musela z rodnej kra-
jiny odísť. Začas bývala v Zág-
rebe, Chorvátsku, kde sa opäť 
stretla s bratovražednou vojnou 
medzi Chorvátskom a Srbskom. 
Nemohla ukončiť medicínu, 
keďže utiekla aj s rodinou na 
Slovensku. Tu sa zoznámila so 
svojím terajším manželom Chor-
vátom a žije v Bratislave. Žiaci sa  
od nej dozvedeli, aké má pocity 
a čo prežíva človek vo vojne , člo-
vek, ktorý je stále na úteku, ktorý 
stratil svoju vlasť a nemá sa kam 
vrátiť, človek, ktorý zažil, čo je to 
byť emigratnom a cudzincom  
v inej krajine. Deti boli zvedavé 
na to, ako ju prijali Slováci a či sa 
u nás už cíti ako doma. Mali tiež 
veľa ďalších otázok. Celkove ich 
beseda veľmi zaujala. Prejavili 
počas nej aj súcit a ľútosť a sami 
sa rozhovorili o iných ľuďoch, 
ktorých poznajú a ktorí mali po-
dobný osud ako táto žena.

Obe školy navštívili štyri ženy s 
krajín EÚ, z Belgicka, Holandska, 
Francúzska a Nemecka, predsta-
viteľky organizácie NEPES, ktorá 
zastrešuje školských psychológov 
v EÚ. Psychologičky sa v Bratisla-
ve zúčasnili medzinárodnej konfe-
rencie “Školský psychológ v kon-
texte EÚ”, ktorá sa organizovala 
pod záštitou pána Ing. Slavomíra 
Drozda, starostu mestskej časti 
Bratislava-Ružinov v novembri 
2008 v spolupráci s občianskym 
združením PORFKREASTIS, zria-
ďovateľom Súkromnej základ-
nej školy sídliacej v Bratislave- 
Ružinove. Vo vybraných triedach 
oboch základných škôl sa žiaci 
po anglicky rozprávali so psy-
chologičkami o živote a správaní 
detí a mládeže v ich krajinách. 
Dostali informácie aj o školstve, 
postojoch mladých ľudí k rôznym 
javom, napríklad k vzdeláva-
niu, cestovaniu, svojim rodičom, 
priateľom, hudbe ale najmä ich 
postoje k ľuďom inej farby pleti, 
inej etnickej príslušnosti, iného 
národa a národnosti. Žiaci boli 
veľmi zvedaví na život v týchto 
krajinách a sami kládli množstvo 
otázok, niekedy aj veľmi osob-
ných a intímnych.

 Deti oboch škôl robili indi-
viduálne alebo tímovo výtvar-
né projekty na tému súdržnosť  
a multikultúrna tolerancia me-
dzi ľuďmi rôznych národov, ná-
rodností, etník a kultúr. Sami 
učitelia vyjadrovali veľké prekva-
penie, ako citilivo sa deti zhostili 
tejto úlohy a ako nádherne, na-
vyše symbolicky boli schopní po-
ňať túto tému. U starších žiakov 
sa dokonca objavili aj zaujímavé 
trojrozmerné projekty, ktoré ne-
tradične a kreatívne stvárňovali 
súdržnosť a komunikáciu fyzicky 
a psychicky odlišných ľudí. 

Eva GAJDOŠOVÁ, 
školská psychologička

Foto: archív autorky

Kombinácia čiernej a bielej predstavuje rasovú znášanlivosť.

Odlišnosti treba prijať
V posledných rokoch prichádza na Slovensko čoraz väčší počet emigrantov, utečencov, prisťahovalcov z rôznych 
krajín aj kultúrne výrazne odlišných a viacerí z nich žiadajú o azyl a sú rozhodnutí zostať žiť na našom území. Z nich 
je najviac  Rusov, Indov, Moldavcov, ale aj Gruzíncov,  Číňanov, Pakistancov, Afganistancov a Vietnamcov. Pravdaže 
na našom území žije menšina Maďarov, Poliakov, Ukrajincov, Nemcov, Rumunov, Chorvátov, ale aj Vietnamcov, 
Číňanov, Thajčanov.

Multikultúrne tolerantná škola – rozvíjanie multikultúrnej tolerancie a súdržnosti žiakov

Príspevok pre prvákov
Ružinovskí prváci, ktorí v školskom roku 2009/2010 nastúpia do prvého ročníka základných škôl, dostanú od mestskej časti Brati-

slava-Ružinov mimoriadny finančný príspevok vo výške 35 € (1 054,50 Sk). Podmienkou poskytnutia príspevku je trvalý pobyt zákonného 
zástupcu v mestskej časti Ružinov. Ak je dieťa zapísané do školy v inej mestskej časti, je potrebné predložiť Rozhodnutie o prijatí dieťaťa 
do 1. ročníka v školskom roku 2009/2010.

Miestny úrad Ružinov bude v priebehu mesiacov júl a august zasielať oznámenia o tomto príspevku zákonným zástupcom detí zapí-
saných do prvých ročníkov ružinovských škôl. Zákonní zástupcovia detí, ktoré nastúpia do prvých ročníkov základných škôl v iných mest-
ských častiach, nech sa o finančnom príspevku informujú na referáte sociálnej politiky miestneho úradu v Ružinove, číslo tel.: 48284285.
Príspevok sa bude vyplácať v pokladnici miestneho úradu Ružinov na Mierovej ulici 21 do konca októbra 2009, na základe oznámenia, 
ktoré dostanete.



Prvý problém, ktorý je vidi-
teľný a svojím obsahom narúša 
vzhľad verejných priestranstiev 
– parkov, sídlisk a okolia našich 
domov – sú čierne skládky, tak-
povediac, všetko čo už doma ne-
potrebujeme alebo sa chceme 
toho zbaviť, tak to jednoducho  
vyhodíme von, bez toho aby 
sa človek zamyslel, komu tým  

najviac ublíži. Z toho dôvodu sa 
Referát životného prostredia a 
verej.-prosp. služieb  na miest-
nom úrade v Ružinove od dru-
hej polovice marca zameral na 
čistotu verejných priestranstiev 
a zvýšenie kvality životného 
prostredia. Je to neuveriteľné, 
čoho sú niektorí občania schop-
ní. Svojím prístupom ku „kultúre 

života“ na verejných priestran-
stvách prispievajú „zásobova-
ním a skrášľovaním“ životného 
prostredia vecami najrozmani-
tejších druhov, tvarov, množstva 
a veľkostí. Environmentálne 
povedomie niektorých občanov 
má za následok žalostný stav, 
ktorý naša mestská časť rieši 
vynakladaním nemalých finanč-

ných prostriedkov na čistenie 
verejných priestranstiev. Úloha 
údržby a zveľaďovania životného 
prostredia jej vyplýva zo Štatútu 
hlavného mesta Slovenskej re-
publiky Bratislavy. Tieto financie 
by sa dali využiť na úplne iné 
ciele a nie na  odvoz odpadkov 
z verejnej zelene alebo likvidá-
ciu neriadených skládok, ktoré 

zabezpečuje mestská časť pod-
ľa potreby. 

V tomto čísle vydania Ruži-
novského ECHA prvýkrát začína-
me oboznamovať s vyčistenými 
verejnými priestranstvami, ktoré 
sú doložené fotodokumentáciou. 
V ďalších číslach budeme pokra-
čovať.

Ďalším problémom, ktorý 

sa vyskytuje, je znečisťovanie 
kontajnerových stanovíšť objem-
ným odpadom, ktorý tiež narúša 
vzhľad a čistotu nášho okolia. 
Mestská časť má vytvorené pod-
mienky, kam môže Ružinovčan 
denne doviezť do Zberového 
dvora svoj nadrozmerný odpad 
(nábytok, koberce, televízor, 
monitor, chladničku...) a taktiež 

v rámci jarného a jesenného 
upratovania pre svoje okolie má 
pristavený veľkokapacitný kon-
tajner na určené miesto. 

Zberné dvory, kam môže 
občan denne doviesť objemný 
odpad sú na Ivánskej ceste 22  
a Bazovej 8. Záver si urobte sami, 
ale hlavne pomôžte odhaľovať 
tých, ktorým na našom životnom 

prostredí nezáleží a upozornite 
nás na tých, ktorí svojím kona-
ním prispievajú k znečisťovaniu 
našej mestskej časti. Veď niekto 
raz povedal: Čistota mesta je ob-
razom ducha a mysle ľudí, ktorí 
v ňom žijú.

Miro SABOVČÍK
referát životného prostredia
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ČISTOTA V RUŽINOVE: VÍZIA ALEBO REALITA?
Po zime, ktorá svojou perinou nechcela pustiť ku slovu očakávanú jar aj leto, ukázala sa pravá tvár niektorých  
tzv. „prírodných zákutí”, ktorým ku zrodu dopomohli naši niektorí „milí“ spoluobčania. Ide o čierne skládky odpadov.

Ružinovský úrad bojuje proti čiernym skládkam odpadov

Čierna skládka na konci Ružinovskej ulice

Čierna skládka Na piesku Čierna skládka Na piesku po odstránení

Čierna skládka na Sartorisovej ulici Čierna skládka na Sartorisovej ulici po odstránení

Čierna skládka na konci Ružinovskej ulice po odstránení
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FORMA ALEBO NORMA?
Sú tu – všade okolo nás – ľudia, ktorí mali v živote menej šťastia ako tí ostatní a preto sú vytláčaní na okraj záujmu 

spoločnosti, na okraj záujmu zamestnávateľov, na okraj záujmu všeobecne. Každý z nás sa radšej stretáva s ľuďmi, ktorí 
sú veselí, plní optimizmu, zdraví, životaschopní. Hovoríme si, že zbierame od nich pozitívnu energiu a recepty na šťastie.

Každý z nás sa radšej stretáva s ľuďmi, ktorí nemajú žiadny problém

Existuje jedna ľudová múd-
rosť, podľa ktorej je „každý svoj-
ho šťastia tvorcom sám”, ale čo 
s tými, ktorí nezvládajú svoj život 
každodenný a ocitnú sa na hra-
ne sociálnej odkázanosti? 

Nie vždy je to ich vina
Problémom býva niekedy vek, 

niekedy znížený intelekt, niekedy 
zdravotné postihnutie, niekedy 
len neschopnosť agresívneho 
prejavu predať seba samého.

16 rokov práce v systéme 
služieb zamestnanosti výraz-
ným spôsobom posunulo moju 
hranicu citlivosti voči človeku, 
ktorý potrebuje podať pomocnú 
ruku. Dnes už viem rozpoznať 
hranicu skutočného záujmu a 
ochoty veci riešiť. Preto bolo 
pre mňa osobným zážitkom byť 
spoločne so starostom Ružino-
va pánom Slavomírom Drozdom 
členom pracovnej skupiny, ktorá 
v rámci projektu Európska škola 
sociálneho podnikania navštívila  
v mesiaci máji Wales. 

Cieľom zahraničnej mobility  
v rámci plánovaných aktivít pro-
jektu bolo spoznať partnerské or-
ganizácie sociálneho podnikania 
vo Walese, v Newtowne, v Powy-
se. Aktívnou účasťou na worksho-
poch sa navzájom učiť, spoznať 
legislatívne, organizačné, finanč-
né a environmentálne podmienky 
sociálneho podnikania v krajine.

To, čo nebolo v papierových 
podkladoch so základnými in-
formáciami, sme mali možnosť 
prežiť si vlastnou skúsenosťou – 
dva dni sme sa ako dobrovoľníci 
zúčastňovali pracovných aktivít 
vo vybraných podnikoch spĺňa-
júcich charakter sociálneho pod-

nikania – reštaurovali sme starý 
nábytok, robili závozníkov pri 
zbere nábytku a nepotrebných 
vecí z domácností, ktoré šikovné 
ruky zamestnancov sociálneho 
podniku pretvárajú na predaja-
schopné, plietli košíky z prútia, 
opracovávali drevo na ozdobné 
debničky na kvety. 

Zbierali sme informácie 
Jedna vec je totiž mať právnu 

normu, zákon, ktorý v prísluš-
ných ustanoveniach definuje 
sociálny podnik a podmienky fi-
nančnej podpory na vytváranie 
a udržanie pracovných miest  
v sociálnom podniku tak, ako je 
to na Slovensku (mám na mysli 
zákon č.5/2004 Z.z. o službách 
zamestnanosti a o zmene a do-
plnení niektorých zákonov v zne-
ní neskorších predpisov, § 50b  
a 50c), druhá vidieť skutočne 
sociálne podnikanie v praxi. Síce 
bez presnej dikcie zákonnej nor-
my, bez oficiálneho registra so-
ciálnych podnikov, ale v rôznych 
formách, ktoré mali spoločnú 
filozofiu – podať prostredníctvom 
sociálneho podnikania pomocnú 
ruku slabšiemu, potiahnuť ho, 
vrátiť ho znovu na trh práce, dať 
mu pocit zodpovednosti, dôvery 
v seba samého, že dokáže byť 
užitočný, produkovať a zarobiť si 
sám na seba. 

Vo Walese sa sociálne 
podnikanie vníma ako spôsob 
riadenia inštitúcie za pomoci 
miestnej samosprávy. Spoloč-
nou charakteristikou je motív 
sociálneho podnikania, priniesť 
sociálny prospech alebo úžitok, 
poskytovať služby pre miestnu 
komunitu, prepájať ekonomickú 

životaschopnosť a sociálnu uži-
točnosť, reintegrovať tranzitných 
zamestnancov na otvorený trh 
práce, poskytnúť im priestor na 
rozvoj odborných, metodických 
aj sociálnych kompetencií. 

Myslím, že aj v podmienkach 
Ružinova je akceptovateľná filo-
zofia definície sociálneho podni-
ku, ktorý plní sociálne ciele cez 
ekonomický úspech – tvorí zisk, 
ktorý vkladá späť do sociálneho 
podnikania, vnímania sociálne-
ho podniku ako modifikácie ko-
merčnej firmy, ktorá má ekono-
mické, ale aj sociálne poslanie  
v troch základných oblastiach: 

v oblasti očakávaní vlastní-• 
ka alebo investora podniku/
spoločnosti
v oblasti podnikateľského • 
plánu a tvorenej podnikateľ-
skej stratégie
v oblasti aplikácie a kontroly • 
postupov 

Sociálne poslanie je súčasťou 
podnikateľského plánu a pod-
nikovej filozofie, úspešné podni-
kanie, obchodná a ekonomická 
činnosť, je základným predpo-
kladom úspešnej, životaschop-
nej firmy – nie je rozhodujúca 
forma sociálneho podnikania, 
ale jeho výstupy a ciele.

Starosta sa pýtal
Ako občan žijúci v Ružinove 

viac ako dvadsať rokov pozi-
tívne hodnotím skutočnosť, že 
môjmu starostovi Slavomírovi 
Drozdovi nie je ľahostajný osud 
sociálne slabších spoluobčanov. 
Jeho pracovná cesta do Walesu 
bola spojená aj s návštevou zá-
stupcov miestnej samosprávy – 
otázky, ktoré kládol miestnym, 
jasne určovali zámer preniesť čo 
najviac pozitívnych skúseností 
domov – bez osobnej spoluú-
časti nás ostatných však zosta-
nú smelé plány a pripravená 
podpora len ilúziou. Ak ste pri-
jali predchádzajúce riadky ako 
výzvu na sociálne podnikanie, 
ktoré v konečnom dôsledku pri-
nesie úžitok všetkým nám, oby-
vateľom Ružinova – prosperitu, 
spokojnosť, bezpečnosť a pokoj, 
pochopili ste ma správne.

Sociálny podnik
 Sociálny podnik musí obstáť 

na otvorenom trhu práce rovnako 
ako bežný podnik, preto by mal byť 
ekonomicky sebestačný. Ekono-
mická aktivita sociálneho podniku 
je prostriedkom na dosiahnutie či 

naplnenie jeho sociálneho cieľa. 
Sociálny podnik v obci v sú-

lade so svojím ekonomickým 
cieľom prioritne zabezpečuje 
služby (vykonáva činnosti, kto-
ré sú potrebné pre obyvateľov  
a prispievajú k rozvoju obce/ 
regiónu. Uvádzané ciele zohľad-
nilo aj uvoľnenie legislatívnych 
podmienok na priznanie posta-
venia sociálneho podniku a pre-
ukazovania plnenia podmienok 
sociálneho podniku právnickým 
a fyzickým osobám na prechod-
né obdobie od 1. apríla 2009 do 
31. decembra 2010.

Uvádzam možnosti podnikania 
pri jednotlivých realizovateľných 
právnych formách neziskových 
subjektov:

občianske združenia
Samotný zákon č. 83/1990 

Z.z. o združovaní občanov nevy-
lučuje vykonávanie komerčnej 
činnosti realizovanej občiansky-
mi združeniami aj podnikateľ-
ským spôsobom, a to v prípade, 
ak účel združenia, za ktorým sa 
fyzické, prípadne právnické oso-
by združili, zostáva plne zacho-
vaný. Je to v súlade s myšlienkou 
ekonomického využitia majetku 
združení v prospech ich ďalšie-
ho rozvoja;

neziskové organizácie
poskytujúce všeobecne
prospešné služby 
poskytovanie zdravotnej 

starostlivosti, poskytovanie so-
ciálnej pomoci a humanitárnej 
starostlivosti, tvorba, rozvoj, 
ochrana, obnova.

záujmové združenia
právnických osôb
Možnosti podnikania záujmo-

vých združení právnických osôb 
Občiansky zákonník osobitne 
neupravuje, a preto je možné 
možnosti podnikania vyvodiť len 
všeobecne z ustanovenia § 20f 
Občianskeho zákonníka, ktorý 
podnikateľskú činnosť takýchto 
združení nezakazuje, ba ani ho 
špecificky neobmedzuje. Ide síce 
o takú právnu formu, ktorej hlav-
ným účelom nemôže byť podnika-
teľská činnosť, na druhej strane 
výkon podnikateľskej činnosti 
Občiansky zákonník nevylučuje, 
čo znamená, že záujmové zdru-
ženie právnických osôb môže 
vykonávať podnikateľskú činnosť 
doplnkovým spôsobom.

PhDr. K. BLAHOVÁ
 Ústredie práce, sociálnych 

vecí a rodiny

Starosta Ružinova so starostkou mesta Newtown vo Walese.
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16 JÁN ĎURIŠ: HĽADÁM HĽADÁM OBRAZOVÉ RIEŠENIE PRÍBEHU
P r o f e s i o n á l n y  k a m e r a m a n  m u s í  b y ť  v  p r v o m  r a d e  v ý b o r n ý m  t e c h n i k o m  a  o v l á d a ť  f i n e s y

Na okolitý svet sa pozerá otvorenými očami, no i tak ho vidí trochu inak ako my ostatní. Jeho videnie 
je ovplyvňované profesionálnym pohľadom cez oko kamery. Meno popredného slovenského kameramana 
Jána Ďuriša (1945), absolventa FAMU v Prahe (1971) je uvedené v titulkoch viacerých celovečerných 
hraných filmov: Hra na telo, Citová výchova jednej Dáše, Štvrtý rozmer, Kára plná bolesti,  Cinka Panna  
a televíznych filmov: O psíčkovi a mačičke, Na Bukvovom dvore či televíznych seriálov Teta i jeho filmovej 
verzie Pehavý Max a strašidlá. Najzaujímavejšie jeho projekty vzišli zo spolupráce s Jurajom Jakubiskom, 
s ktorým natočil aj film Bathory. Jeho práca na filme Nejasná správa o konci sveta bola na MFF v Mon-
treale ocenená Cenou za kameru. Nakrútil tiež desiatky dokumentárnych snímok. Do filmárskeho tajom-
stva zaúča aj mladých adeptov - kameramanov. Od roku 2003 je vedúcim Ateliéru kameramanskej tvorby  
a fotografie na VŠMU. V roku 2005 ho vymenovali za vysokoškolského profesora.
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Filmové umenie sa v posled-
ných rokoch na Slovensku zúži-
lo na zopár titulov, vytvorených 
našimi tvorcami. Vám sa však 
napriek tomu neustále darí na-
krúcať... 

Po skončení nakrúcania 
historického veľkofilmu Batho-
ry režiséra Juraja Jakubiska 
ma oslovila filmová spoločnosť  
Attack a navrhla mi spoluprácu 
na ďalšom historickom filme Cin-
ka Panna. Túto ponuku som s ra-
dosťou prijal jednak kvôli téme, 
ale hlavne preto, že režisérom 
filmu je režisér Dušan Rapoš. Aj 
keď Dušana poznám dlhé roky 
a mám rád jeho filmy, riadením 
osudu som nemal ešte možnosť 
s ním spolupracovať. Film sa do-
stal do kín v októbri 2008. Veľmi 
som sa tešil aj na spoluprácu  
s mojím dlhoročným priateľom  
a spolužiakom z FAMU, režisé-
rom Júliusom Matulom, s ktorým 
som mal nakrútiť film Nedodr-
žaný sľub. Po prečítaní scenára 
som si uvedomil, že príbeh z dru-
hej svetovej vojny ponúka iné ob-
razové riešenia, aké som použil 
v posledných filmoch. Bohužiaľ, 
režisér Július Matula musel pre 
zdravotné problémy od filmu od-
stúpiť. Réžie sa ujal Jiří Chlum-
ský, ktorý ma vlastne „zdedil“. 
Aj keď je Jirko o jednu generáciu 
mladší, čoskoro sme našli spo-
ločný názor na realizáciu filmu 
a podarilo sa nám vytvoriť dobrú 
atmosféru nielen pred, ale aj za 
kamerou. Film bol nedávno do-
končený a uvedený do kín.

Dokážete prezradiť recept ako 
v dnešnej dobe, takej nežičlivej 
pre národnú kinematografiu, 
nezostať bez práce?

Musím sa priznať, že ho ne-
poznám. Veľmi dôležité je, aby 
sa kameraman vedel prispôsobiť 
súčasnému tempu nakrúcania a 
najnovšej digitálnej technológii. 
Moja generácia bola navyknutá, 
že sa pri plánovaní nakrúcania 
rátalo s nepriaznivým počasím 

a v tie dni sa jednoducho ne-
nakrúcalo. Dnes sa pracuje bez 
ohľadu na počasie. Výrobcovia 
kamier a negatívnej suroviny sa 
snažia svoje produkty prispô-
sobiť tak, aby sa dalo nakrúcať 
skutočne za každého počasia. 
Kameraman musí tieto trendy 
akceptovať, aj keď je to z po-
hľadu profesie nie najšťastnejší 
prístup, lebo on zodpovedá za vi-
zuálnu atmosféru filmu. Myslím 
si, že človek za kamerou by mal 
byť perfektný profesionál bez vy-
hraneného štýlu. Musí vždy nájsť 
pre scenár adekvátne obrazové 
riešenie, nerobiť pekné, ale po-
trebné obrázky. Nakoniec, film 
je príbeh vyrozprávaný pomocou 
obrazov a kameraman je auto-
rom obrazovej zložky filmu. Na-
krútil som veľa hraných filmov 
s mnohými režisérmi. Všetci mi 
potvrdili, že ak si majú vybrať 
medzi dvoma rovnocennými ka-
meramanmi, tak si vyberú toho, 
ktorý aj ľudsky vie vytvoriť na 
„pľaci“ príjemnú atmosféru. 

Vyštudovali ste na pražskej 
FAMU, teraz učíte na brati-
slavskej VŠMU. Môžete porov-
nať kvalitatívnu úroveň týchto 
dvoch škôl s rovnakým zame-
raním?

Mal som veľké šťastie, že  
v časoch môjho štúdia bola 
Filmová akadémia múzických 
umení považovaná za jednu  
z najlepších filmových škôl na 
svete. Študoval som s mnohými 
domácimi i zahraničnými spo-
lužiakmi, z ktorých sa stali zná-
mi filmári. Katedru kamery na 
VŠMU v Bratislave zakladal vy-
nikajúci slovenský kameraman 
Stanislav Szomolányi, absolvent 
FAMU. K spolupráci ma prizval 
hneď v prvých rokoch, vtedy ešte 
ako predstaviteľa strednej gene-
rácie slovenských kamerama-
nov. Ostatní pedagógovia sú tiež 
absolventi pražskej FAMU, takže 
všetci sa snažíme odovzdávať 
svoje vedomosti získané na tejto 
škole, ale aj svoje bohaté skú-

senosti z profesionálnej kame-
ramanskej praxe svojim žiakom. 
Bohužiaľ, situácia pre mladú ge-
neráciu slovenských filmárov nie 
je najlepšia. To sa pochopiteľne 
odráža aj v možnosti zapojiť na-
šich študentov do praxe. Určite 
by som im rád ukázal, ako sa 
nakrúca film v normálnych pro-
dukciách, ako sa film dokončuje 
v laboratóriách, aká je najnovšia 
snímacia a osvetľovacia tech-
nika... Toto všetko je, bohužiaľ,  
v Prahe, no nie na našej, brati-
slavskej Vysokej škole múzic-
kých umení.

Ste vedúcim Ateliéru kamera-
manskej tvorby a fotografie na 
VŠMU. Koľko poslucháčov štu-
duje v súčasnosti tento odbor,  
a neobávate sa o ich budúcnosť?

Pri zakladaní Katedry kame-
ry v roku 1990 sa mnohí pýtali, či 
nie je luxus mať v jednej repub-
like dve filmové školy. Vyskytli 
sa aj úvahy, či pri dnešnom sta-
ve kameramanskej techniky je 
potrebné, aby mal kameraman 
vysokoškolské vzdelanie. Veď 
stačí kúpiť si kameru, prečítať 
návod, stlačiť správny gombík  
a hotovo... Lenže to stačí tak na 
filmovanie svadieb. Profesionál-
ny kameraman musí byť v prvom 
rade výborným technikom, ovlá-
dať finesy kameramanského re-
mesla a sledovať vývoj vo svete. 
Ako pedagóg vysvetľujem svojim 
študentom, že remeslo je dôleži-
té, ale to nestačí. Dobrý kame-
raman nesníma hereckú akciu 
rutinne, ale vytvára pomocou 
kameramanských výrazových 
prostriedkov obraz tejto akcie. 
Teda kamera nie ako remeslo, 
ale umelecká tvorba. Predstava 
Stanislava Szomolányiho sa uká-
zala ako správna, po rozdelení 
Československa bola už Katedra 
kamery materiálne i personálne 
pripravená prijímať dostatok štu-
dentov, ktorí si zvolili neisté povo-
lanie kameramana v slovenskom 
mediálnom svete. V súčasnosti 
študuje v našom Ateliéri kame-

ramanskej tvorby a fotografie 
20 študentov. Na prvý pohľad sa 
to môže zdať veľa, sme si však 
vedomí, že nastáva silné strie-
danie generácií. Nakoniec, prax 
ukázala, že skoro všetci naši ab-
solventi si našli uplatnenie vo fil-
me a televízii, mnohí už v pozícii 
hlavný kameraman. 

Začínali ste v Spravodajskom 
filme. Čím vás zlákal hraný film, 
na ktorý ste neskôr presedlali?

Už počas štúdia na prievidz-
skej SVŠ som sníval o tom, že 
by som raz chcel byť kamera-
manom a nakrúcať hrané filmy. 
Z informácií o štúdiu na FAMU 
som sa na moje veľké prekva-
penie dočítal, že najskôr musím 
absolvovať ročnú prax vo výrobe, 
aby som spoznal život robotníc-
kej triedy. Preto som sa po ma-
turite v roku 1963 prihlásil na 
propagačné oddelenie Veľko-
bane Handlová. Nikto nevedel 
pochopiť, že čerstvý maturant  
s vyznamenaním sa hlási do 
bane. Na propagačnom oddelení 
mali našťastie aj 16 mm kame-
ru, s ktorou som začal nakrúcať 
regionálne šoty pre Televízne 
noviny STV. Riaditeľ Veľkoba-
ne mi dokonca požičiaval Tatru 
603-ku. Všetci čakali veľký tele-
vízny štáb, z auta však vystúpil 
iba jeden mladý chalan... Ďalšie 
šťastie – moja práca sa páčila aj 
v Bratislave, ponúkli mi miesto 
asistenta kamery. Z Bratislavy 
viedla moja cesta do Prahy. Na 
FAMU som študoval s mnohými 
zahraničnými študentmi, s reži-
sérom Horaciom Munezom som 
mal nakrútiť v Chile hraný film. 
Bohužiaľ, nastúpili roky normali-
zácie, po skončení FAMU v roku 
1971 som namiesto do Chile na-
stúpil do Spravodajského filmu  
v Bratislave. Dva roky strávené  
v Spravodajskom filme sa uká-
zali ako veľmi užitočné pre moju 
profesionálnu kariéru. Nakrútil 
som tisíce metrov s 35 mm ka-
merou, čo bola veľká skúsenosť. 
Potom viedla moja cesta do Krát-
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keho filmu, kde som nakrútil 30 
dokumentárnych snímok, okrem 
iných aj film Bubeník Červeného 
kríža s Jurajom Jakubiskom...

S režisérom Jurajom Jaku-
biskom ste nakrútili viacero 
filmov, za ktoré ste získali 
ocenenia: Bubeník Červeného 
kríža (1977) – cena Slovenské-
ho literárneho fondu za kame-
ru, Čestný diplom Oberhausen 
1978. Frankensteinova teta 
(1986, Takmer ružový príbeh 
(1989,) Nejasná správa o konci 
sveta (1996) – MFF – cena za 
kameru, nominácia Český lev 
za najlepšiu kameru, ocenenie 
Krištáľové krídlo. Post Coitum 
(2003) – nominácia Asociácie 
českých kameramanov 2004, 
cena Asociácie slovenských 
kameramanov 2005, cena SLF 
za najlepšiu kameru 2005. 
Bathory (2008) – nominácia 
Český lev za najlepšiu kameru. 
Rešpektuje vaše názory taký 
veľký režisér a dokážete vždy 
nájsť spoločný obrazový štýl ?

Juraj Jakubisko ako kame-
raman nakrútil niekoľko filmov, 
preto je na prácu svojich kame-
ramanov veľmi náročný a veľmi 
často ich strieda. Ako sám hovo-
rí, vyberá si ich podľa príbehu, 
ktorý ide nakrúcať. Preto som 
rád, že so mnou „vydržal“ nakrú-
tiť päť hraných filmov. Moja spo-
lupráca s Jurajom Jakubiskom 
sa začala v roku 1977. Jakubis-
ko nesmel nakrúcať hrané filmy  
a bol preradený do Krátkeho fil-
mu, kde sme spolu nakrútili stre-
dometrážny objednávkový film 
Bubeník Červeného kríža. Film 
bol ocenený na niekoľkých festi-
valoch, v Oberhausene za výtvar-
nú stránku. Za viac ako tridsať 
rokov našej spolupráce som do-
konale spoznal jeho štýl nakrú-
cania a povestné pracovné tem-
po. Film o grófke Alžbete Bathory 
sme netradične nakrúcali dvaja 
kameramani, a aj tak sme si  
s F. A. Brabcom museli občas pri-
zvať na výpomoc výborného ma-
ďarského kameramana Jánosa 
Kendeho, aby sme zvládli režisé-
rovo tempo. Aj keď je spoluprá-
ca s Jurajom Jakubiskom veľmi 
ťažká, viem, že vždy preferuje 
obrazovú zložku filmu, čo je mi-
moriadna výzva i príležitosť pre 
kameramana. Na prvý pohľad 
sa môže zdať, že pri Jakubiskovi 
kameraman len vykonáva jeho 
pokyny, čo, samozrejme, nie je 
pravda. Juraj svoje predstavy 
často aj nakreslí, určí veľkosť zá-

beru, naznačí svetelnú atmosfé-
ru, ale len kameraman má do-
statok technických i umeleckých 
vedomostí, aby pomocou svetla 
tieto predstavy zrealizoval. Pri 
príprave filmu Nejasná správa  
o konci sveta sme sa dlho roz-
právali o poetike príbehu, v kto-
rom sa preplietajú prvky magic-
kého realizmu i sociálnej drámy, 
je tam ľúbostný príbeh aj prvky 
detektívky. Všetkým žánrom bolo 
potrebné nájsť jednotiacu obra-
zovú líniu a adekvátnu štylizáciu 
obrazu, aby celý príbeh pôsobil 
jednotne. Ako napísali v knihe 
Juraj Jakubisko P. Michalovič 
a V. Zuska „Výraznou mierou k 
tejto kvalite prispel kameraman 
Ján Ďuriš. Už ich predchádzajú-
ca spolupráca ukázala, že toto 
spojenie môže byť dobré, najmä 
keď kameraman Ján Ďuriš do-
stane väčší priestor na to, aby 
rozvinul svoj nesporný tvorivý po-
tenciál. Tento priestor dostal pri 
nakrúcaní filmu Nejasná správa 
o konci sveta a výsledkom bola 
zaujímavá práca kamery, ktorá 
bola odborne ocenená Cenou 
za najväčší umelecký prínos – 
kamera, na Medzinárodnom fil-
movom festivale v kanadskom 
Montreale v roku 1997.“ 

Mali ste možnosť nakrúcať aj 
s americkým režisérom sloven-
ského pôvodu Olegom Harenčá-
rom, niektoré sekvencie filmu 
Pokrvné vzťahy sa nakrúcali v 
San Franciscu. Ako sa vám pra-
covalo so zahraničným štábom?
 

Určite by som klamal, keby 
som sa nepriznal, že som do 
San Francisca odlietal s istými 
obavami. Pracovať sám v ame-
rickom štábe určite nebude jed-
noduché. Samozrejme, že som 
poznal režiséra Olega Harenčára 
a hlavného predstaviteľa, Ameri-
čana Rudolfa Martina, ale „šéfo-
vať“ americkému štábu? Trošku 
mi pomohla náhoda – šťastie. 
S režisérom sme sa dohodli, že 
na prvý „štand“ prídeme o dve 
hodiny skôr, aby sme si pripravili 
scénu. Privítal ma slovami: Daj 
si kávu, tam sú raňajky. Po pol 
hodine mi to začalo byť čudné, 
spýtal som sa teda: Čo sa deje, 
kde je kamera? Zas povedal: Daj 
si kávu, kamera príde o chvíľku. 
Nakoniec vysvitlo, že auto, ktoré 
ju viezlo, sa pokazilo. Hovorím si: 
Fajn, je to ako u nás. Aj v Ameri-
ke sa stane, že sa niečo pokazí. 
Už po dvoch hodinách nakrúca-
nia som zistil, že čo sa týka spo-
lupráce s americkým štábom, 

všetko klape. Aj oni zaregistrova-
li, že som profesionál, ktorý bez 
problémov zvládne akúkoľvek 
situáciu, ktorá sa môže na pľa-
ci vyskytnúť. Nevedeli presne, 
kde leží Slovensko, spočiatku 
netušili, kto to bude za kamerou. 
Ale už na druhý deň mi poveda-
li, že pokojne môžem požiadať  
o zelenú kartu. Pochopiteľne, že 
všetko neprebiehalo úplne hlad-
ko. V Amerike som bol prvýkrát, 
ale San Francisco som poznal  
z filmov. Konkrétne Bullitov prí-
pad je kameramanská perla. 
Hoci väčšina americkej časti 
príbehu sa odohráva v interié-
roch, chcel som dostať do filmu 
aj sanfranciské exteriéry. Pri 
práci s americkým štábom mi 
veľmi pomohla aj skutočnosť, že 
nakrúcanie Pokrvných vzťahov 
nebola moja prvá spolupráca so 
zahraničnými hercami. S Jura-
jom Jakubiskom sme robili seriál 
Frankensteinova teta s veľkou 
skupinou zahraničných hercov. 
Aj vo filme Bathory účinkovalo 
mnoho zahraničných hercov. 
Franca Nera som spoznal už pri 
nakrúcaní Jakubiskovho filmu 
Post Coitum. Franco je absolút-
ny profesionál, veľakrát sme sa 
stretli aj mimo nakrúcania a roz-
právali sme sa, okrem futbalu aj 
o práci kameramana. Aj Franco 
začal svoju profesionálnu karié-
ru ako asistent svetoznámeho 
kameramana Vittoria Storara. 
Anna Friel bola sympatická nie-
len pred, ale aj za kamerou. Ča-
som budeme asi ako na „veselú 
príhodu z nakrúcania“ spomínať 
na scénu Alžbetinho umierania. 
Scenár predpisoval, že „Alžbeta 
leží na posteli s rukami na pr-
siach a spieva nábožnú pieseň. 
Plamene sviečok narastajú do 
neskutočnej dĺžky a pomaly za-

paľujú celú miestnosť.“ Pretože 
Anna mala problém so sloven-
ským textom piesne, technici 
pripevnili veľký kus papiera  
s textom na strop nad posteľou. 
Scénu sme nakrúcali na dve 
kamery, pyrotechnici pripravi-
li všetko potrebné a začalo sa 
nakrúcanie. Cez kameru vidím, 
ako sa plamene krásne zväčšu-
jú, začínajú olizovať posteľ, Anna  
s rozkošným akcentom spieva 
slovenskú pieseň... zo stropu 
padá na Alžbetu kus horiace-
ho papiera... Anna vyskakuje, 
začína kričať, režisér zastavuje 
nakrúcanie, hasiči hasia. Uká-
zalo sa, že technici neodhadli, 
že sa môže zapáliť aj veľký kus 
papiera s textom, ktorý našťastie 
dopadol „len“ na Anninu hruď. 
Anna nám od pľúc vynadala, 
ale ráno už prišla na nakrúcanie 
usmiata. 

Na Pošni bývate dvadsať  
rokov. Zdokumentovali ste na 
filme alebo na fotografiách, 
ako vyzeralo toto sídlisko, keď 
ste sa sem nasťahovali?

Bohužiaľ, nemal som dosť 
času na to, aby som zazname-
nal tvár nášho sídliska na foto-
grafiách. Ešte v Krátkom filme 
som nakrútil asi v troch krátkych 
snímkach niekoľko sekvencíí na 
Pošni. Bolo by zaujímavé porov-
nať ich s dnešným stavom síd-
liska. Vo filme Pokrvné vzťahy sú 
dve scény, ktoré boli nakrútené 
v okolí Martinského cintorína. 
Možno, keď prestanem nakrú-
cať filmy, začnem sa venovať fo-
tografii. Ale nedávno som dostal 
nový scenár, takže fotografova-
nie musí počkať...

Anna SLÁVIKOVÁ
Foto: autorka

Vysokoškolský profesor s kamerou. 



18 Mojou povinnosťou je čitateľom vysvetliť, čo ma (či práve mňa) 
viedlo k tomu, aby som napísal „List svätému Metodovi, ar-
cibiskupovi Veľkomoravskému a apoštolovi slovanskému.“ 

Spisovatelia musia byť k svojim čitateľom úprimní, pravdovravní, za 
úprimnosť musia siahnuť až na dno svojej precitlivenej duše. Spiso-
vateľ, keď si už nevie rady sám so sebou, so svojimi žiaľmi a bôľmi, 
sadne si za stôl a píše. Tak som robil aj ja hneď po veľkolepých osla-
vách tisícstého výročia smrti svätého Metoda, ktoré boli na staro-
slávnom Velehrade v júli 1985 a zúčastnilo sa ich (nik presne nevie) 
vyše štvrť milióna Slovákov, Moravanov a Čechov, niektorých vypich-
nutých účastníkov začali vyšetrovať, dohovárať, vyhrážať sa im, ba 
pokúšali sa ich aj vydierať a nútiť kajať sa, dokonca žiadali i „sebakri-
tiku“! Teda tie najodpornejšie spôsoby sebaponižovania za to, že sa 
zúčastnili týchto slovanských, kresťanských osláv. Nebol som sám, 
ktorému túto účasť nielen trpko vyčítali, ale ktorého s definitívnou 
platnosťou zaradili medzi tých, čo „opäť zradili“, ktorým „dupľovane 
nemožno veriť“ a ktorým to „treba patrične dať na vedomie“. Ak si 
uvedomíme, že pred piatimi rokmi to nebolo tak, ako je dnes, ba že 
sa nečrtala ani nádej na skorú zmenu útlaku a ponižovania ducha 
ani jednému z vyšetrovaných pre účasť na NÁRODNEJ púti (aj keď 
sa jej zúčastnili zástupcovia vlády – podpredseda a dvaja ministri 
kultúry), že im často nezostávalo iné, ako si osamote spytovať svoje 
svedomie, či to museli urobiť a či urobili dobre, že na Velehrade boli, 
alebo si poplakať nad svojím osudom, nad nekonečným obmedzova-
ním cítenia, myslenia a ľudským ponižovaním. Vtedy som sa rozho-
dol napísať tento list svätému Metodovi a jeho bratovi Konštantínovi, 
v ktorom som sa „vyspovedal“ zo svojho „hriechu“, ktorý som spá-
chal v úcte k nemu a našim veľkomoravským slovenským predkom. 
Posudzujte ho, vážený čitatelia, ako východisko z núdze, ako boj o 
osobnú, ľudskú identitu, ako zákop, do ktorého som sa skryl pred 

útočníkmi.

CTIHODNÝ OTEC METOD,
ARCIBISKUP VEĽKOMORAVSKÝ,
APOŠTOL SLOVANSKÝ!

Ja Matúš, občan Bratislavy, mesta pri Devíne, kde si po príchode 
medzi Slovienov slúžil prvú kresťanskú omšu v staroslovienčine, 
potomok Tvojich vďačných Slovienov, hlboko sa skláňam pred 

Tebou, pred Tvojím odkazom a pamiatkou a blahorečím Ti i Tvojmu 
bratovi Konštantínovi za to, že ste prišli k našim predkom na Veľkú 
Moravu do ich vlasti a priniesli im PÍSMO i abecedu, a tak ste učinili, 
že kmene naše slovienske i národy naše súčastné vyše tisíc rokov ve-
dia čítať a písať. Ty, otec Metod, a Tvoj brat Konštantín zbavili ste na-
šich predkov pohanskych bludov a priviedli ich na kresťanské nábo-
ženstvo a v ich chrámoch zaviedli liturgiu v staroslovienskom jazyku, 
a tak ste Slovienov, ako i ostatných Slovanov – zaradili medzi štyri 
najvyspelejšie kultúry vtedajšieho sveta. Popri hebrejčine, latinčine a 
gréčtine znela v chrámoch aj staroslovenčina. Iste vieš, ctihodný otec 
Metod, ako naši slovenskí, moravskí a českí vedci, geológovia, his-
torici, teológovia, jazykovedci, filozofi a najmä slovenskí národovci a 
literáti po stáročia úporne hľadali a podnes hľadajú, ba priam v pote 
tváre – s vypätím všetkých duševných síl a s využitím svojho vzde-
lania s neopísateľnou láskou – tvrdo dolovali z dejín našej národ-
nej cirkevnej i európskej histórie slová akejkoľvek zmienky o Vašom 
účinkovaní, o Vašej misii medzi Slovienmi. Podnes prekopávame zvy-
šok krajiny, ktorá nám zostala z Veľkej Moravy, aby sme našli čo i len 
jednu sponu, alebo kríž či sošku, meč, alebo črepy nádob, ktoré by 
nám čosi o Vás povedali: Ako baníci dolujú zrniečka zlata či diaman-

ty, tak my hľadáme dôkazy o vašej misii na Veľkej Morave, na Devíne,  
v Nitre či vo Velehrade a potom si z nich skladáme ako zlatník šperk či 
nevestinu partu našu národnú históriu. Vaša misia, dokumenty o nej 
nás, súčastných potomkov Slovienov, privádzajú k svojim vlastným 
koreňom, k čistému prameňu, v ktorom hasíme smäd po vedomos-
tiach o našej slovenskej identite a dôverou zalievame našu vyprahnu-
tú históriu tisíc rokov zámerne vysušovanú nepriaznivo sa vyvíjajúcim 
národným osudom. Zmienky a pamiatky, dôkazy o vašej misii medzi 
Slovienmi presviedčajú aj našich, nášmu osudu skôr neprajných 
ako prajných susedov, ktorí našu existenciu tajili a popierali; naše  
historické a duchovné hodnoty zahrabávali radšej do prachu his-
tórie, aby na ňom mohla rásť ich sláva, pýcha a sila. Vyše tisíc ro-
kov nielenže zatajovali a popierali, že sme vo svojej vlasti boli skôr, 
ako si ju oni podmanili, ale sa nám veľkopansky naduto vysmievali  
z našej reči.

Otec Metod! Iste Ťa blažil pohľad na vďačných potomkov tých 
žien a mužov, ktorým si z ďalekej Byzancie priniesol novú kul-
túru vo svetle a písme kresťanstva a v jednom Bohu lásku 

ku všetkým ľuďom, keď Ti v takom obrovskom počte prišli národ-
nou púťou vďaku vzdať pri tisícstoročnom výročí Tvojej smrti a veľ-
komoravskom kare, ktorý sa konal v Tvojom obľúbenom Velehrade. 
Na tento kar doputovali státisíce s Tebou spriaznených duší, a to zo 
všetkých kútov Veľkej Moravy, najmä však z Mojmírovho moravské-
ho, Pribinovho nitrianskeho a Koceľovho panónskeho kniežatstva, 
ako aj z českého kráľovstva, ba z celej veľkej ríše Svätoplukovej. Bol 
som jeden z tých, ktorí spolu z tristotisíc Tebe oddaných detí sta-
točných Slovienov pokľakol pri Tvojom stále neobjavenom veleh-
radskom hrobe. Možno nás bolo viac ako tristotisíc, ktorí roku Pána 
1985, mesiaca júla, dvadsiateho jeho dna doputovali na velehrad-
ské vďakyvzdanie k Tvojmu tušenému a vymodlievanému hrobu. Pri-

znám sa Ti, otec Metod, ako nehodný syn, že som sa medzi tie tisíce 
pútnikov dostal čírou náhodou. Viem, viem, otec Metod, že nič sa 
neudeje náhodne, bez príčiny sa ani lístok na strome nepohne. Iste 
vieš, že tak ako mnohí, patrím medzi tých potomkov Slovienov, ktorí 
sa síce v duši skláňali nad Tvojou osobnosťou a Tvojím učením, Pís-
mom i abecedou, ktoré si im priniesol z ďalekej, slávnej a vzdelanej 
Byzancie, ale báli sa, a preto nechceli, alebo sa nesmeli k nemu – i 
k tebe – priznať. Podrobnosti o príčinách nášho strachu sa dozvieš 
z obšírneho listu, ktorým som sa obrátil o pomoc k svojim súčasní-
kom. Sťažujem si v ňom na zlých a mocných vládcov našej krajiny, na 
ich žrecov a zbrojnošov, ktorým sa toto dvojnárodné veľkomoravské 
vďakyvzdávanie, tento Tvoj tisícstoročný kar premenil na revoltu či 
revolúciu. Ako by im zloba a zlý duch rozum zatemnil, ich srdce citu 
pozbavil a ich vášne strach ovládol, do bláznivého strachu priviedol, 
preto sami nevedeli, čo činia, vedení slepou závisťou, že národ slo-
venský, moravský a český prednosť Tebe pred nimi dal, privádzal ich 
do zúrivosti. Ctižiadostiví, nevediac, čo činia, zmysleli si pomstiť sa 
všetkým tým, ktorí sa prišli pokloniť Tvojej pamiatke a svojich vlast-
ných pokrvných predkov, a tým si oživiť, kto sme, kde sme sa vzali, 
kam vykročili a kam došli, a presvedčiť sa na vlastne oči, čo z nás 
zostalo, či sme nielen boli, ale aj uveriť, že budeme, opýtať sa Ťa, 
otec Metod, či nám v Európe nehrozí to, čo zahubilo našich bratov 
v Maďarsku, t.j. splynutie – a s kým. Po návrate z Veľkomoravské-
ho karu nás začali postupne vyšetrovať, potupne sa nám vysmievať  
a ničiť, exemplárne trestať, prenasledovať – tak ako Nero či Diokleci-
án prenasledovali kresťanov – rozhodli sa radšej zničiť naše korene, 
zaliať ich našou krvou a slzami, utrpením a strachom, len aby Teba, 
otec Metod, a Tvojho brata Konštantína zbavili našej lásky a úcty. 
Vaša misia a naša púť na Tvoj kar sa im rovnala výčitkám svedomia a 
večne strašiacej kontrarevolúcie, preto nenašli pre ňu ani slova úcty  

Matúšov list svätému 
Metodovi  Ladislav ŤAŽKÝ
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s Tebou zblížili, aby každý rok, každou jubilejnou, všenárodnou púťou 
objavovali, chápali, prijímali Tvojho veľkého, pastierskeho, šľachet-
ného ducha, korili sa mu a sklonili pred Tvojím veľkým utrpením, kto-
ré ti pripravili franskí biskupi. Moje písmo, otec Metod, sa vždy bude 
správať k tvojmu PÍSMU a PÍSMU tvojho brata Konštantína, dôstojne 
a úctivo, bude velebiť jeho ducha, šíriť jeho slávu, vieru a kultúru. 
Moja literatúra sa nikdy nepostaví proti vašej liturgii. Naopak! Nielen-
že sa bude od nej učiť, ale bude ju aj hodnotiť ako svetový kultúrny 
čin, ktorý budem prijímať svojím umom a srdcom a svojou skromnou 
tvorbou mu budem stavať duchovný pomník, ktorý si zaslúži nielen 
od kresťanstva a nás potomkov Slovienov, ale od celej súčastnej kul-
túrnej, vzdelanej a zjednocujúcej sa Európy. 

Tieto slova, otec Metod, píšem Ti s rukou na srdci, na tom srdci, 
ktoré bije za dobro človeka na Zemi, za pokoj a lásku v jeho 
duši, za osvietenie rozumu tých, ktorí ľudstvo vedu, za čistotu 

láskyplnej a zmierlivej, odpúšťajúcej duši pokoreného človeka, za po-
koj všetkým ľuďom, i tým, čo nemajú dobrú vôľu. Práve ich počet na-
rastá na celom svete – nielen v našej malej slovenskej spoločnosti,  
v našom prestrašenom a na všetkých svetových stranách ubúdajú-
com slovenskom národe. Moje srdce sa po celý život zapaľovalo za 
tieto všeľudské ideály – napriek tomu, že jeho plamene neustále 
zhášal smrtiaci dych ľudí s ľadovým srdcom.

Otec Metod! Som slovenský spisovateľ, údajné svedomie ná-
roda, majster kultúry a slova, ale čo je moje slovo proti Tvoj-
mu slovu, čo je moje písmo proti tvojmu PÍSMU, ktoré si nám 

priniesol s bratom Konštantínom?! V kultúre, v písomnosti sveta je 
to atóm prášku vesmírneho, kým Vaše PISMO je hviezdou žiariacou 
na kultúrnom nebi Európy a našou skromnou, ale trvalou pýchou  
a krstným listom našej národnej a kultúrnej identity.

 Nuž teda, čítaj, otec Metod, moju spoveď – sťažnosť, list určený 
priateľom i nepriateľom, o tom, ako som nechtiac, len vďaka náhode 
putoval za Tebou, a daj mi odpoveď – radu, či som konal správne, či 
som radšej nemal zostať doma a žiť s vyprahnutou dušou, bez pri-
znania obrodnej sily a historického poslania kresťanstva medzi naši-
mi predkami, s hmlistou spomienkou na Tebou posvätenú štátnosť  
a národnú identitu Slovienov, bez duševnej vlasti, zostať večným 
hosťom, či nebodaj votrelcom alebo vyhnancom, nežiaducim živlom 
vo svojej vlasti i vlasti svojich predkov, zostať slepý i hluchý k volaniu 
svedomia národnej histórie a pomaly, ale iste zabudnúť nielen na 
pôvod svojho rodu, ochotný poprieť sám seba a márne volať o pomoc 
cudzincov, márne snívať – ako smädný na púšti o vode – o národ-
nej kultúre a identite. Každému Slovákovi sa ponúka akási možnosť 
vzdať sa svojho pôvodu, svojho národného ja, vzdať sa prameňov 
studničky, z ktorej sme vyvreli na povrch Zeme, a rozplynúť sa v ino-
národných riekach a moriach. Mnohí tak aj robia, nemými jazykmi 
zahrabávajú národné pramene, popierajú sami seba, nepriznávajú 
sa k nim, lebo tak im to radili, tak im za to platili tak ich k tomu nú-
tila nepriazeň osudu. Vždy bolo ľahšie nebyť potomkom Slovienov, 
popierať ich bolo výhodné, nepriznávať sa k nim bolo chvályhodné. 
Svetoobčan, internacionalista, kozmopolita! To bolo ono! Utopenie  
v cudzom mori sa považovalo za život.

Iste budeš prekvapený, ba možno zhrozený, otec Metod, keď do-
staneš tento môj list, v akom nevďaku skončili potomkovia Tvojich 
drahých Slovienov. Moji priatelia i nepriatelia, zákonníci, farizeji  

a veľkňazi, najmä však drobní, judášsky platení sluhovia mocných 
vladárov sa zbesnejú, keď sa ti dostane do rúk tento list, ktorý ne-
budú považovať za úprimné vyznanie sa z pocitov, ktoré ma viažu  
k Tebe a Tvojmu bratovi Konštantínovi, ale za pokornú vzburu. A pre-
kvapený budeš právom. Ty, otec Metod, aj s bratom Konštantínom, 
možno všeličomu z tohto listu neporozumiete, lebo to, čo v ňom 
píšem o našom živote, sa za Vašich čias nestávalo, alebo ak, tak  
v celkom inej podobe. I jazyk slovienský, ktorým ste sa dohovorili  
s našimi predkami, sa veľmi pozmenil. Nás Slovákov si možno pomý-
liť so Slovincami, lebo aj tým si kázal slovo Božie. Ale ty, otec Metod  
a brat Konštantín, ako jazykoví fenoméni ľahko porozumiete aj súčast-
nému jazyku Slovákov a zistíte, aký veľmi je blízky staroslovienčine.

 S bázňou v duši a láskou v srdci Vás obidvoch prosím, nech 
zostúpi duch Váš vznešený a zbožný na nás potomkov Slovienov do 
krajiny, ktorá nám zostala z Veľkej Moravy a teraz sa nazýva Českou 
a Slovenskou republikou, a dá nám silu, aby sme Slováci a Česi, aj 
keď nie v jednom štáte, v svornosti a láske žili.

 O pomoc Vás prosí Matúš, 
 občan Bratislavy, mesta pri Devíne.

 Roku Pána 1985, mesiaca júla, dvadsiateho dňa

Koláž: Ružinovské ECHO

 
a uznania, aj keď sa Vám už poklonila celá kultúrna Európa a uznal 
Vás kresťanský svet.

Ich zlosti, pomste, trestu, ba i pokusu o vydieranie straníckej  
a policajnej moci som sa ani ja nevyhol, otec Metod. Moja úcta  
k Tebe ma podľa ich želania a konania mala zneuctiť pred pria-

teľmi i nepriateľmi, pred občanmi bývalej Veľkej Moravy, ktorú sme 
si po tisíc rokoch opäť vyhrabali z popola histórie a oživili v Českej  
a Slovenskej republike, Chceli ma zosmiešniť, urobiť zradcom ich 
ideálov a moje národné cítenie ponížiť na zradu mne vnucovaného 
ich systému, ktorý uznáva za dobré a správne len to, čo slúži jeho 
ideám a ich moci a zapredáva im svoju dušu. Teda moja náhodná, 
ale taká osobná i osudom veľkolepá duchaplná púť na Tvoj sídelný 
Velehrad bola označená za protištátny čin, čin priečiaci sa ich záko-
nom, najmä však ich straníckej a policajnej disciplíne, ktorú podľa 
ich zákonov mali rešpektovať všetci občania. Preto všetci velehrad-
skí pútnici mali byt exemplárne potrestaní, ako za Tvojich čias, otec 
Metod, daní do kliatby a policajnej pozornosti. S mnohými pútnikmi 
zaobchádzali tak, ako franskí biskupi s Tebou, otec Metod.

 Nuž teda, predkladám Ti list, otec Metod, ktorý som poslal svo-
jím priateľom i nepriateľom, sestrám i bratom, ku ktorým som sa – 
tak ako k tebe – chcel obrátiť s občianskou spoveďou, chcel som im 
povedať všetko, čím som sa previnil na velehradskej púti za Tvojím 
hrobom i duchom, na púti Veľkomoravanov, ktorú zdobili dve veľké 
osobnosti kresťanského sveta, a to kardinál Casarolly a kardinál To-
mášek. V tom liste sa chcem podeliť o skúsenosti a poznatky získané 
bohatstvom ducha, a tým všetkým, čo som na Velehrade videl, počul, 
precítil, čo všetko sa mi zjavilo pri Tvojom tušenom hrobe. V tomto lis-
te sa chcem priznať k tým činom, myšlienkam, podnetom, zámerom 
a túžbam, ktoré ma aj v budúcnosti privedú na toto pamätné miesto 
starých Slovienov, na ktorom podľa našich predstáv spočívajú nielen 
Tvoje kosti, ale nad ktorým sa isto-iste vznáša aj Tvoj posvätný duch. 
Náš veľkomoravský Velehrad bude tým miestom, kde budú prichá-
dzať tisíce, ba možno milióny Slovákov, Moravanov a Čechov, aby sa 
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FRANTIŠEK Z ASSISI
Nádherný mužský chór, ktorý zaznie hneď v úvode, dáva tušiť, že pôjde o hudobno-slovné dielo slušnej úrovne. Ján 

Mistrík v úlohe rozprávača príbehu vovedie divákov do stredoveku, keď žil legendárny mních a kazateľ, askéta, povest-
ný svojím životom stráveným v chudobe, ale aj láskavým srdcom k tým najúbohejším.

Legendárny mních, kazateľ, askéta žil v láske a chudobe.

Pomáhal ľuďom chorým na 
malomocenstvo a nemyslel na 
vlastné následky. A hoci pochá-
dzal z majetnej rodiny – otec 
bol bohatým obchodníkom –  
a František si mohol užívať bez-
starostný život v hojnosti, vo 
svojich dvadsiatich piatich ro-
koch prežil svoje duchovné ob-
rátenie. Ako rytier sa zúčastnil 
bojovej výpravy Assisanov proti 
Perugii. Jeho krajania utrpeli 
porážku, mnohí z nich zahynuli, 
ďalší sa dostali do zajatia. Po 
ročnom pobyte v nepriateľskom 
zajatí, kde mával František sny 
a vidiny, v ktorých sa mu zjavil 
Pán Boh a predpovedal mu, že 
jeho poslaním bude chudoba 
a služba Ježišovi Kristovi, sa 
mladíkov postoj voči dovtedy 
pomerne ľahtikárskemu spôso-
bu života úplne zmenil. Vzdal 
sa celého otcovho dedičstva  
a odišiel do zrúcanín niekdaj-
šieho chrámu, ktorý spolu  
s ďalšími bratmi, mníchmi, po-
stavil. Neskôr putoval po mno-
hých krajinách a šíril evanjelium. 
Na svojich misijných cestách 
ochorel, neskôr aj oslepol a po-
merne mladý zomrel v takej chu-
dobe, že jeho telo prikryli bratia 
požičaným plášťom. Za svojho 
krátkeho života stihol však vyko-
nať veľa dobrých skutkov, ktoré  
z neho urobili legendárneho 
svätca. Svojou absolútnou od-
danosťou Pánu Bohu sa stal 
symbolom pre pokračovateľov 
františkánskeho rádu, ktorý 
založil a ktorý od 13.storočia 
funguje takmer vo všetkých kra-

jinách sveta dodnes.

Neobyčajný človek
Táto zaujímavá a výrazná 

osobnosť zaujala aj tvorcov pô-
vodného slovenského muzikálu 
s rovnomenným názvom Fran-
tišek z Assisi, autora námetu  
a libreta, zároveň režiséra pro-
jektu Martina Kákoša. Priznal 
sa, že ho tento neobyčajný člo-
vek inšpiroval najmä svojimi 
prelomovými myšlienkami, kto-
ré mali blízko k hnutiu hippies 
v 60. rokoch minulého storo-
čia. Aj mladý František mal rád 
hudbu, spev a tanec, takže je 
úplne prirodzené, že táto téma 
dostala hudobnú podobu. Texty 
piesní napísal Martin Sarvaš, 
hudbu zložil Gabo Dušík, známy  

z viacerých hitov populárnych 
pesničiek.

František na Novej scéne
Prevaha mladých účinkujú-

cich – spevákov i tanečníkov – 
podľa výsledku ich činnosti na 
javisku Novej scény zrejme pri-
jala tento muzikál s nadšením, 
čomu nasvedčuje spočiatku 
radostná, priam bujará zábava 
mládeže, pripomínajúca dnešné 
diskotéky a párty, ktorých sa 
historický František voľakedy 
rád zúčastňoval. Či žil až na-
toľko rozpustilo, dnes už ťažko 
posúdiť, dôležité je, že pochopil 
svoj pomýlený spôsob života  
a dokázal ho od základu zme-
niť.

Od muzikálu asi nemožno 
očakávať hlbší duchovný ponor, 
ide o pesničkovo-tanečné kreá-
cie v choreografii Jaroslava Mo-
ravčíka, ktoré by mali do divadla 
prilákať najmä mladých ľudí. 
Jednotlivé skladby sú ladené do 
rock and rollového i populárne-
ho štýlu, sú melodické i sviežo 
rytmické a v podaní talentova-
ných protagonistov dosiahnu u 
publika žiadaný efekt. Na scéne 
sa vyskytne aj istá rarita, keď sa 
objavia až dva páry súkromných 
rodinných príslušníkov. Hlavnú 
rolu – Františka, v alternácii 
Kamila Mikulčíka a Petra Mak-
ranského spieva aj nedávny ab-
solvent JAMU v Brne Stanislav 
Slovák. Jeho otec, známy herec 
Marián Slovák stvárni úlohu pá-
peža. Ďalší protagonista Martin 
Kaprálik sa tu stretne so svo-
jím otcom, hercom, Dušanom 
Kaprálikom, stvárňujúcim Klári-

kinho otca. Dievčinu Kláru, kto-
rá ako jediná žena bývala v kláš-
tore spolu s mníchmi po tom, čo 
odmietla chystaný sobáš so zá-
možným ženíchom a dala sa na 
cestu rehoľnej sestry, spievajú 
v alternácii Jana Lieskovská  
a Lucia Molnárová. A veľmi dob-
re. Zvlášť mimoriadny potlesk 
publika zožal Martin Hudec 
alias Čierny rytier. Ku kvalitným 
výkonom účinkujúcich možno 
prirátať aj dielo kostýmovej vý-
tvarníčky Ľudmily Várossovej za 
príťažlivé a vydarené kostýmy. 
František z Assisi, ktorý mal 
nedávno premiéru, má šance 
zostať v repertoári Novej scény 
ešte niekoľko sezón.

Anna SLÁVIKOVÁ
Foto: internet, Nová scéna

Ružinovskí jubilanti

Do redakcie Ružinovského 
ECHA nám predstavitelia 
Slovenského zväzu proti-
fašistických bojovníkov, 
základnej organizácie 46, 
pôsobiacej v našej mest-
skej časti Ružinov, zaslali 
zoznam ich členov, ktorí  
v tomto roku dosiahnu  
svoje jubileá. V mene sta-
rostu mestskej časti Ru-
žinov Slavomíra Drozda  
a v mene redakcie mesační-
ka Ružinvoské ECHO im pra-
jeme veľa zdravia a dlhého 
života.

September
Martinková Paulína, 
18.9.1922 (87 rokov)

Október 
Dobiáš Pavol,
4.10.1928 (81 rokov)
Chlebo Vladimír,
26.10.1919 (90 rokov)
Kováč Jozef,
31.10.1922 (87 rokov)

November
Lúčan Alexander, 
18.11.1914 (95 rokov)
Suchý Gustáv,
5.11.1919 (90 rokov)
Chlebová Ľubica, 
20.11.1948 (61 rokov)

December
Grmanová Milada, 
7.12.1929 (80 rokov)



21

K
U

LT
Ù

R
A

Majster Ondrej Zimka – ČARODEJ OBRAZU
Keď som pred pár rokmi pri otváraní výstavy Zimkovej karikatúry, roky pravidelne uverejňovanej v obľúbenom pro-
slovenskom denníku REPUBLIKA, do ktorého som aj ja pravidelne prispieval Slovensko brániacimi esejami povedal, 
že kým ja napíšem jednu kritickú poznámku na ktorej rozmýšľam, kombinujem, v prvopise sám seba predstavujem, 
potom prepisujem, opravujem a uvažujem či ju vôbec mám uverejniť, Ondej Zimka svojím hrubým perom alebo ten-
kým štetcom, to čo som ja povedal na štyroch stranách on povie výraznejšie, láskavejšie a možno aj zrozumiteľnejšie  
v karikatúre na jednej strane.

Nuž, v tom dobrom som jeho 
postreh viac obdivoval ako závi-
del. Áno, aj trochu závidel. Zim-
kove satirické kresby – obrázky 
a najmä výstižné a úderné texty 
pod nimi – hovoria o jeho vysokej 
mysliteľskej úrovni, politickom 
zmýšľaní a slovenskom cítení.

,,Zimkova výtvarná publicisti-
ka“ však bola len istou zábavou 
a pohotovým vykreslením a vypo-
vedaním jeho aktuálnych reakcií 
na súčasné (toho dňa) dianie. 
Nimi držal Zimka slovo i kresbu 
v pulze dňa. To, čo by sa považo-
valo za samozrejmé v tom čase, 
bolo predsa len vzácne a v pro-
tislovenských kruhoch neprija-
teľné. Tie kruhy si takého autora 
zaradili do ,,nacionalistického 
priečinku“. Skutočný alebo ce-
lostný Ondrej Zimka ako majster 
maľby sa predstavuje v obra-
zoch, najmä vo väčších plátnach 
najvýraznejšie, lebo pôsobivo 
používa všetky výrazné farby.

Keď som vošiel do zasadač-
ky nášho kultúre žičiaceho a 
sociálne cítiaceho riaditeľa sta-
vebnej firmy Domex Ing. Jozefa 
Markuljáka, Zimkovho priateľa 
a kysuckého rodáka, priam ma 
ožiaril Zimkov obraz, ktorý zaplnil 
celú čelnú stenu rozsiahlej zasa-
dačky a ovládol ju zvláštny duch 
a svetlo. Zimkovej fantázie živiaci 
sa z ducha kysuckej dediny, jej 
biedy, zvláštnosti, rozprávkovosti,  
a prevrátenosti reality života. 
Teda veľké plátna alebo dosky, 
ktoré málokedy vídame na Zim-
kových výstavách, sú, podľa mňa, 
kráľovskou korunou jeho reálno-
fantastickej a sociálnej tvorby.

Ak som dosť dlho váhal ako 
Zimku pochopiť a uchopiť, vy-
chutnať si v malých farebných 
obrazoch možno zmenšený ten 
istý námet, alebo veľmi podobný 
tomu, čo Zimka ukázal v obraze 
veľkom, ma priam očaril fareb-
nosťou a ,,románovou“ dejovou 
náplňou. Stále hovorím o veľkom 
plátne z Markuljákovej zasadač-
ky. V tej miestnosti, v ktorej tento 
obraz visí, je veľa svetla, dá sa 
v nej s istou dávkou prinútenia 
rozmýšľať o reálnych starostiach,  
o stavbách a ich neočakávaných 
problémoch. Výjavy z tohto ob-
razu nás lákajú do nevšedného, 
rozprávkového života a vyvoláva-
jú nielen myšlienky, ale aj úsmev 
na tvári. Zimkove obrazy možno 
charakterizovať ako bohato za-
ľudnené, na prvý pohľad veľmi 

zrozumiteľné a predsa tajuplné, 
rozprávkové. Diváka postavia 
pred výtvarný rébus alebo krížov-
ku s tajničkou. Tajničku si divák 
musí tvrdo ,,vyhľadať “ , vydolo-
vať. Na jednej strane sú zaľud-
nené v celom priestore realistic-
kými ,,čudami“ v takom počte, 
že by sa z jeho jedného obrazu 
dalo oddeliť niekoľko obrazov. Je 
na ňom toľko záhadných takmer 
strašidelných a rozprávkových 
postáv, scén, načrtnutých myš-
lienok a deja inšpirujúceho na 
domyslenie ponúkajúceho toľko 
satiry, drámy, filozofie i nábo-
ženstva, že o jeho pochopení a 
vysvetlení nemožno ani hovoriť, 
treba viacej času a viacerých di-
vákov. Tie obrazy treba totiž po-
maly s istou hrou vnímaťa tak si 
ich vysvetľovať, ale stačí, ak sa 
len ,,páčia“. Vnímať ich možno 
len s nabrúsenou mysľou, vzbu-
denou chuťou a lúštiteľskou zve-
davosťou a vášňou. A trpezlivo 
odhaľovať ich tvorivé tajomstvo. 
Aj tak sa nám podarí samým od 
seba spoznať len útržok z jeho 
obsiahleho výtvarného posol-
stva. Ondrej Zimka je jednodu-
cho tajuplný ako kysucký svet. 
Stručne povedané, Zimku sa tre-
ba naučiť čítať, lúštiť a až potom 
s istotou naplno pochopiť. Ak 
to pochopenie nie je mínusom 
pre obdiv. Asi preto je zaujímavý  
i vo svete žiadaný, že nie je ľah-
ko vysvetliteľný, že si o ňom síce 
možno urobiť úsudok, ale bez 
zahĺbenia, ba nemožno nad ním 
vynášať súd. A vôbec, ak je dielo 
výtvarníka skutočným umením, 
súd nad ním vôbec nemožno vy-
niesť, ak tak len pocit a Zimkove 
obrazy sú naozaj umením, síce 
zvláštnym, akým je každé sku-
točné umelecké dielo.

Zimkove obrazy, postavy, 
potvory, ježibaby, čerti, bosorky, 
gazdovia, maky, madony, čudáci, 
anjeli, zvieratá, vtáky sú v akcii, 
pri práci, hre alebo strašení, sú to 
postavy snových poviedok, noviel 
ba i románov. Všetky sú zapamä-
tateľné svojou záhadnosťou. Na-
príklad, keď sedím v pokojnom 
rozjímaní v prekrásnej kaplnke 
U Uršulínok, a čo aj len nevdojak 
sa zadívam na kamenné boky 
podstavca oltára, pozvoľne sa 
mi začínajú ukazovať rôzne po-
stavy. Najprv jeden, on, fičúr, 
strašiak, potom jeho kumpán s 
bradou a bujnou šticou, k nim 
sa pridružuje pán s cylindrom, 

pod nimi siamske dvojčatá, ba i 
hlava bizóna, diviaka, ale len čo 
zažmúrim oči a opäť ich otvorím, 
doteraz predstavované obrazy 
zmiznú a zjavia sa iné. Všetky sú 
však aj pri svojej fantastickosti, 
čudáctve i troške strašidelnosti 
svojím výrazom milé, zábavné a 
akože inakšie ako Zimkove zá-
hadné a úsmevné. Kto načrtával 
vo vyvreninách drahého mramo-
ru rozličných farieb tieto ,, obra-
zy“, kto v mramorovej hore vlial 
do lávy, v ktorej vznikla napríklad 
verná podoba Ježiša Krista, kto-
rá sa jasne ukazuje na jednom 
pilieri Omarovej mešity na Svätej 
hore v Jeruzaleme? Aký výtvarník 
to tvorí krásy, objavy a záhady na 
Zemi, napríklad aj v obyčajných 
samorastoch. V čom hľadať pô-
vod alebo tvorcu týchto obrazov? 
V nenápadnej hre stvoriteľa? 
Alebo jednoducho v našej pred-
stavivosti? Existovali by bez nej? 
A v čom hľadať pôvod nezvyčaj-
nej tvorby Ondreja Zimku? V jeho 
duši, samozrejme, ale jeho duša 
sa kdesi zrodila, v čomsi sa for-
movala myšlienkovo, morálne 
i výtvarne a ľudsky. Predpokla-
dám, že i nábožensky, politicky 
a esteticky. Vysoká škola len 
pomáha všetkým týmto priro-
dzeným danostiam tvorcu talent 
prejaviť sa v ušľachtilej tvorbe 
a forme. Profesor Ján Števček, 
milovník, ,,fajnšmeker“, znalec 
i kritik umenia, literatúry zvlášť 
ale vážne aj výtvarného umenia, 
genézu Zimkovej tvorby (nielen 
inšpiráciu) hľadal v jeho rodisku 
na Kysuciach, v kysuckej príro-

de, medzi ľuďmi tam žijúcimi,  
v spôsobe ich života, často v za-
budnutých, stratených osadách i 
samotách v tam a takto a týmto 
formovanom žití a myslení ich 
obyvateľov, ľudí hôr, poľán a ti-
cha i opustenosti a v zdanlivej is-
tote. V skutočnosti v ustavičnom 
strachu z niečoho neznámeho,  
z čoho sa rodili predstavy duchov, 
strašidiel a nepokojných snov. 

Na záver tejto skôr literár-
nej ako výtvarnej úvahy o tvor-
be majstra Ondreja Zimku ešte 
jedna takmer provokačná úva-
ha – výzva k porovnaniu takmer 
neporovnateľného, a to tvorby 
dvoch veľkých majstrov, Ondreja 
Zimku a pána profesora, majstra 
Albína Brunovského. Kto sa pod-
ujme, alebo opováži porovnať  
a povedať, čo týchto dvoch vý-
sostne slovenských majstrov roz-
deľuje a čo predsa len aj spája? 
Ja to len tuším ale neodvažujem 
sa sformulovať. Cítim, že jeden 
hľadá krásu a ľudskosť v ,,špat-
nosti“ a druhý špatnosť, rajskú 
prirodzenosť v kráse. Peklo v raji 
a raj v pekle? Viem, pravdaže 
viem, že sa miešam do niečoho, 
na čo nestačí moja prozaická 
obrazotvornosť, teda do niečo-
ho čomu nerozumiem, len cítim, 
o čom mi však nik nezakazuje 
fantazírovať práve tak, ako fan-
tazírujú menovaní i všetci maj-
stri. Umenie bez fantázie, deja a 
napätia nie je umením.

Ladislav ŤAŽKÝ
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História bez ideológie

Takmer bulvárna historka

Slovenské masmédiá – metódy manipulácie

Historik, pedagóg, spiso-
vateľ a verejný činiteľ profesor 
Matúš Kučera prináša čitate-
ľom podrobný pohľad na dejiny 
nášho územia v prvom zväzku 
série Slovenské dejiny – Od prí-
chodu Slovanov do roku 1526. 
Autor uvádza knihu takto: „Využí-
vam priaznivú dobu slobodného 
národného a demokratického 
vývoja, aby som spolu so svoji-
mi bývalými študentmi – dnes 
už renomovanými profesormi – 
predložil v niekoľkých zväzkoch 
kompletnú vysokoškolskú učeb-
nicu i kompendium zachytávajú-
ce historický vývoj od príchodu 
našich predkov do našej vlasti 
až po súčasnosť. Slovenská 
historická veda dnes už môže 
dobre riešiť otázky kontinuity  
a diskontinuity slovenských 
dejín, ale aj prekonávať ťaži-
vé obdobie totalitarizmu, keď 

historiografia bola vháňaná do 
úlohy služobnice straníckej a 
politickej ideológie. Ponúkame 
príručku zbavenú schémy pia-
tich ekonomicko-spoločenských 
formácií, príručku s otvoreným 

a flexibilným didaktickým tex-
tom slúžiacim na premýšľanie 
o slovenských dejinách. Dôraz 
je položený na dejiny kultúry  
v jej najširšom ponímaní; na 
hospodárske a sociálne dejiny, 
na národný vývoj v jeho rozma-
nitých podobách podmienený 
celkovým stavom národa, na ja-
zyk, ako aj dejiny vied a techniky. 
V politickom vývoji sú slovenské 
dejiny zasadené do širokého 
stredoeurópskeho rámca tak, 
aby boli čo najzrozumiteľnejšie a 
neutápali sa v zbytočnom etatiz-
me a dynastizme.“

Kniha je koncipovaná tak, 
že poslúži ako učebnica, ale za-
ujme aj tých čitateľov, ktorí sa 
chcú pozrieť na naše dejiny po-
hľadom, ktorý nie je skreslený 
rôznymi ideologickými prívlast-
kami. O tom hovorí úvodná stať 
O predmete a obsahu sloven-

ských dejín. Autor pripomína, 
že od novembra 1989 sme ešte 
nedostali komplexne spracova-
né podanie našich najstarších 
i novších dejín, ktoré by synteti-
zovalo a zoradilo známe fakty do 
mozaiky objektívnych historic-
kých informácií. „Treba len ľuto-
vať, že slovenská historiografia 
po páde starého režimu neurobi-
la potrebnú sebareflexiu a neod-
delila – biblicky povedané – zrno 
od pliev. To všetko zostáva pred 
mladou generáciou slovenskej 
historiografie, ktorá už nemu-
sí pri svojej práci vyznávať idey 
jednej a jedinej záväznej pravdy; 
môže slobodne odhaľovať ducha 
národných dejín, ich historický 
zmysel, kultúrny obraz krajiny  
a osudy ľudí, ktorí v nej po stáro-
čia žijú. Veď dejiny vždy boli a sú 
o ľuďoch a pre ľudí.“

(rkh)

Skúsená novinárka a spi-
sovateľka Gaba Belanová po 
dvoch knihách poviedok pred-
stavuje nový titul, román Milenka 
pána prezidenta, v ktorom nejde  
o príbeh z oblasti non-fiction, ale 
výsostne o autorkinu fabuláciu. 
Čitatelia, ktorý by podľa titulu 
knihy očakávali, že sa dozvedia 
nečakané tajomstvo z kancelárie 
opäť inaugurovaného slovenské-
ho prezidenta, rýchlo zistia, že 
všetko je inak, čo však neuberá 
autorkinmu nápadu na zaujíma-
vosti a čitateľskej príťažlivosti.

Študentka Jolana Pšenko-
vá sa zamilovala na katedre do 
asistenta a bolo z toho dieťa, 
nie však rodina. Jolana porodila 
chlapca a vzdala sa ho. Bolo to už 
dávno a dnes má svoj nový život. 
Nový život má aj bývalý asistent, 

dnes prezident štátu. Svoj život 
má aj novinár – manipulátor 
Marcel, ktorý chce zarábať hoci 
aj za každú cenu. Urobí platený 
rozhovor s prezidentom, kde z 
úst hlavy štátu zaznejú aj takéto 
vety: „Básnik v jednej poéme ho-
vorí – čím by sme boli bez detí, 
ktoré nás veľmi chcú? Aj ja som 
hlboko presvedčený, že všetky 
deti na celom svete, či sú naše, 
alebo nie, nás chcú... Sú priro-
dzenou garanciou uchovania 
rodu, národa, našej budúcnosti. 
Nič preto nemôže ospravedlniť 
rodičov, ktorí sa vzdajú svojho 
dieťaťa.“ 

Nechá sa Jolana presved-
čiť, aby kompromitovala prezi-
denta a vyjavila pravdu o jeho  
„ľavobočkovi“? Ako na kauzu 
v predvolebnej kampani prišli 

médiá? Má politik oháňajúci 
sa vzletnými frázami o rodine 
priznať svoj hriech z mladosti, 
alebo cynicky zapierať napriek 
živým dôkazom? Koho synom 
je vlastne bezcitný Marcel a čo 
urobí, keď na to príde? V závere 
knihy nájde čitateľ odpovede iba 
na niektoré otázky, mnohé musí 
ostať nedopovedané, ale poin-
ta je zaujímavá. Autorka Gaba 
Belanová sa pohrala s fiktívnou 
aférou a jej postavy v bulvárnej 
kauze musia hľadať vlastné hod-
noty a východiská, lebo autorka 
im ich nedopraje, čím sa pomer-
ne úspešne vyhla prvoplánovosti 
a schematizmu. Kniha je napísa-
ná svižne, je to (nielen) na dovo-
lenku celkom vhodné oddychové 
čítanie.

(rkh)

Kniha Pavla Dinku Slovenské 
masmédiá – metódy manipulá-
cie vyvolala po svojom vstupe na 
knižnú scénu akýsi nervózny roz-
ruch. Niektoré médiá jej venovali 
chvíľkovú pozornosť aj preto, 
lebo sa zaoberá ich pôsobením 
na slovenskú verejnosť. Napo-
kon – čo nebolo v médiách, to sa 
nestalo, čo neukázali kamery, to 
neexistuje. Realita môže byť fak-
tická, hmatateľná, ale aj virtuál-
na – vytvorená na manipulova-
nie širokej verejnosti. Recipient 
– divák, čitateľ, poslucháč – sa 
spoluzúčastňuje na tvorbe me-
diálnych produktov tým, že ich 
konzumuje. Načo rozmýšľať, keď 

nám je všetko jasné?! Vymaniť 
sa z konzumného kolotoča, to si 
žiada vynaloženie istej námahy 
a býva to bolestivé i nepohodlné. 
Radšej sa necháme ohlupovať 
všadeprítomnými mediálnymi 
manipuláciami a prijímame ich 
ako „svätú“ pravdu. Príčiny a ná-
sledky takého samovražedného 
konania nám môžu byť ukradnu-
té... Nie však všetkým. Dokazuje 
to aj Pavol Dinka svojou knihou.

Aké je postavenie a sila jed-
notlivých článkov mediálnych 
reťazcov? Prečo mnohé elek-
tronické či printové médiá robia 
vlastnú politickú nadprácu, keď 
by mali iba objektívne informo-

vať? Môže mediálna „bomba“ 
vyhodiť do vzduchu stoličky mi-
nistrov či iných verejných činite-
ľov? Ako sa vyrábajú rôzne kauzy 
a prečo sa do mediálnych pro-
duktov dostávajú aj vyslovene 
zákerné podpásové prvky?

„Mediálna manipulácia je 
neraz dobre zašifrovaná, použí-
va rafinované a ťažko odhaliteľ-
né metódy, ktoré neskúsenému 
prijímateľovi informácií ľahko 
uniknú. Napokon, nemôže a ani 
sa nemá kde o nich dozvedieť. 
Médiá s nimi nepôjdu na bubon, 
nedajú nazrieť do arzenálu svo-
jich tajných zbraní,“ píše Pavol 
Dinka.

 Na Slovensku chýba mediál-
na výchova, hoci o potrebe jej vý-
učby na školách sa už dávnejšie 
hovorí. Zatiaľ sa každý recipient, 
mladý či starší, môže spoliehať 
iba na svoje kritické myslenie. 
Koľko ho však ešte môže mať 
človek, od rána do večera bom-
bardovaný mediálnymi výstupmi, 
útočiacimi na jeho nervovú sú-
stavu otvorene aj podprahovo? 
Autorova kniha môže prispieť  
k tomu, že čitateľ, ktorý si ju po-
zorne prečíta, začne byť k prijíma-
ným žurnalistickým produktom 
kritickejší a bude sa pýtať, kto  
a prečo sa ho snaží manipulovať. 

(rkh)
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Naše spoločenstvo vlastníkov 
bytov a nebytových priestorov Astro-
vá 10 – 20 Bratislava nakupovalo 
teplo pre ÚK aj TÚV od tejto akciovej 
spoločnosti od čias jej vzniku – až do 
11. 12. 2008, keď sme uviedli do 
skúšobnej prevádzky našu domovú 
kotolňu.

Listom z 25. 5. 2007 sme Prvú 
ružinovskú a.s. informovali o tom, 
že naše spoločenstvo vlastníkov už  
v júni 2006 na výročnej schôdzi roz-
hodlo zriadiť si vlastný zdroj tepla, 
pretože ceny za teplo sme považo-
vali a považujeme za ťažko únosné 
(len na ilustráciu – za rok 2008 sme 
Prvej ružinovskej uhradili 3 348 
665,08 Sk!).

Napriek dovtedajšiemu dlho-
dobému odberu tepla však Prvá 
ružinovská „až“ v júli 2007 nainšta-
lovala na našom odbernom mieste, 
tzv. päte domu, meradlo s príslušen-
stvom! Neviem, prečo až vtedy, a to 
napriek tomu, že už bola informova-
ná o našom úsilí odpojiť sa od tohto 
centrálneho zdroja a zabezpečiť si 
potrebné teplo za podstatne výhod-
nejších podmienok.

V auguste 2007 som podal  
v zmysle zákona č.657/2004 Z. z. 
výpoveď z odberu tepla, a to ku dňu 
30. 6. 2008, a preto v nadväznosti 
na to som 10. 9. 2007 ? prvý raz 
požiadal o vypracovanie Dohody  
o ukončení odberu tepla; v nasledu-
júcom období som ani druhý návrh 
dohody neodsúhlasil, pretože neob-
sahoval konkrétnu sumu, ktorú bude 
musieť spoločenstvo za odpojenie 
uhradiť; podpísať bianko dohodu 
som odmietal!

Musím objektívne priznať, že 
2/3 súhlas s prijatím úveru na vlast-
nú kotolňu som ani na opakovaných 
schôdzach vlastníkov v potrebnom 
termíne nezískal a odber tepla sme 
tak boli nútení predĺžiť do konca 
roka 2008; ďakujem Prvej ružinov-
skej a.s. za tento ústretový krok!

Kotolňu sme na jeseň 2008 pre-
to zriadili na lízing. Na moje relatívne 
veľké prekvapenie som 21. 1. 2009 
dostal faktúru, na základe ktorej 
sme mali uhradiť ekonomicky opráv-
nené náklady spojené s odpojením 
dodávky tepla na odbernom mieste  
v zmysle zákona č.505/2006. Okrem 
toho, že dátum vyhotovenia, dátum 
dodania i dátum splatnosti tejto fak-
túry bol 31. 12. 2008 a výsledná 
suma v slovenských korunách, čo 
som v januári 2009 nemohol akcep-
tovať, prekvapila ma najmä nečaka-
ná rýchlosť, s akou boli náklady vy-
číslené, keďže predtým – vyše roka 
– nebolo možné tieto náklady ani 
približne vyčísliť.-?

Listom z 23. 1. tohto roka som 
okamžite požiadal o bližšie vysvet-
lenie „pomernej časti investičných 
nákladov“ a druhú položku – zostat-
kovú hodnotu meradla, ktoré bolo  
s celým príslušenstvom (4 kompo-
nenty + guľový ventil) promptne ešte 
12. 12. 2008 odmontované a doda-
né späť Prvej ružinovskej – som od-
mietol a odmietam doteraz!

Totiž mať vo vlastníctve kom-
pletné meradlo a ešte požadovať 
doplatiť jeho zostatkovú hodnotu po-
važuje naše spoločenstvo za dvojitý 
prospech pre Prvú ružinovskú, a to 
odporuje zákonu, a preto nesúhlasí-
me s úhradou tejto položky predmet-
nej faktúry.

Z diskusií s pracovníkmi Prvej 
ružinovskej vyplynulo, že meradlo 
sa už nedá použiť (ale nevysvet-
lili, prečo) a že ho budú ešte istý 

čas odpisovať, takže je nutné, aby 
sme jeho zostatkovú hodnotu –  
52 180,- Sk bez DPH – uhradili; ne-
treba v tom hľadať logiku, v účtovníc-
tve nejestvuje!! Uhradíme pravdepo-
dobne len pomernú časť nákladov  
v čiastke 68 269,- Sk bez DPH, aj 
keď objektívnosť tejto pomernej čas-
ti investičných nákladov nevieme pre 
nedostatok relevantných podkladov 
posúdiť, a pre zostatkovú hodnotu 
meradla nás Prvá ružinovská a.s. 
dá asi k súdu! Nech sa aspoň tu tá 
logika uplatní!

Ing. Ivo Orlík,
predseda spoločenstva

REAKCIA:
K článku Ing. Orlíka, by sme 

radi uviedli niekoľko poznámok. Na 
začiatok by sme radi pripomenuli 
fakt, že Ing. I. Orlík už v minulosti 
nepravdivo obvinil našu spoloč-
nosť v médiách. Pri následnom 
osobnom rozhovore pripustil, že 
sa mýlil a zdôvodnil to medziiným 
skutočnosťou, že danej problema-
tike príliš nerozumie. To môžeme 
len potvrdiť! Aj v článku, na ktorý 
reagujeme, je viacero podstatných 
nepresností. Merač na päte domu 
bol nainštalovaný v zmysle platnej 
legislatívy dávno predtým, než uvá-
dza Ing. I. Orlík. V roku 2007 sme  
v súlade s uvedenou legislatívou 
pristúpili k jeho výmene. Netýkalo 
sa to len tohto domu, ale význam-
nej časti našich odberateľov. 

Čo sa týka dohody o odpojení, 
je takisto v súlade s platnou vy-
hláškou a obsahuje ekonomicky 
oprávnené náklady, ktoré sme na-
vyše neuplatnili v celej výške a naj-
významnejšia časť týchto nákladov 
bude vrátená odberateľom tepla 
v najbližších 3 rokoch. Niektoré 
náklady však nie je možné vyčísliť 
vopred a v našom návrhu sme ich 
uviedli ako maximálne s tým, že re-
álne môžu byť nižšie. Navyše to boli 
náklady, ktoré boli z pohľadu celej 
sumy nevýznamné. Nie je pravda, že 
sa nedali ani približne vopred vyčís-
liť a Ing. I. Orlík ich mal k dispozícii. 
Čo sa týka merača, nie je našou 
povinnosťou ho odovzdať, napriek 
tomu sme právnemu zástupcovi 
spoločenstva toto riešenie navrhli, 
preto nerozumieme, čo Ing. Orlík 
sleduje! Rozhodne sme nemali  
a nemáme záujem o riešenie súd-
nou cestou!

Nemáme chuť polemizovať  
s I. Orlíkom, nemá to význam. Zá-
važnejšie je niečo iné. A to údajná 
výhodnosť domovej kotolne. Na-
priek prepočtom mnohých odborní-
kov sa občas podarí presvedčiť ob-
čanov na výstavbu takéhoto zdroja, 
pričom ako dôvod sa uvádzajú 
nižšie náklady. Rozhodne to nie je 
pravda a po korektnom započítaní 
všetkých, aj investičných nákladov, 
je cena tepla z domovej kotolne po-
rovnateľná, alebo vyššia, ako cena 
s CZT. Najvýznamnejšia položka  
v cene tepla je cena zemného plynu 
a tá je v súčasnosti o cca 25-per-
cent priaznivejšia pre veľkoodbera-
teľov. A tento trend je dlhodobý a to 
aj v ostatných krajinách EÚ. 

Ostatní si síce môžeme pove-
dať, že veď si to zaplatia obyvatelia 
konkrétneho domu. Je to pravda, 
ale nezabúdajme aj na životné 
prostredie, ktoré takéto zariadenia 
zhoršujú. Záverom chceme zdôraz-
niť, že tak významné rozhodnutie 
by si mali občania odkonzultovať 
s odborníkmi a nie, ako to často 
býva, uspokojiť sa s tým, čo im na-
vrhne dodávateľ kotolne.

Miroslav PAJCHL
Prvá ružinovská, a.s.

Veľký vplyv na chod klubu HK 
Ružinov majú v súčasnosti finančná 
kríza a príchod Slovana do Ružinova. 
Klub má vzhľadom na vyplácanie 
finančných záväzkov z minulej sezó-
ny minimálne dlhy a chceme zvyšok 
do konca júna vyrovnať. Aj RŠK má 
všetko vyplatené. Klubu však zostali 
iné podlžnosti a starosti si musí robiť 
najmä ohľadne budúcnosti.

Len na najnutnejšie prefinan-
covanie klubu pre budúcu sezónu 
budeme musieť zaviesť opäť po-
platky v kategóriách, od ktorých ich 
klub už nevyberal a celkovo zvýšiť 
príspevky v celom klube. Aj hlavný 
sponzor chce na obdobie pobytu 
Slovana v Ružinove svoju podporu 
radikálne obmedziť. Tím juniorov 
postúpil do extraligy juniorov a po-
čítame s nákladmi 55 000 eur. To 
sme však rátali automaticky s tým, 
že ľad máme naďalej pre juniorov 
zadarmo. Preto nás prekvapil Váš 
postoj a momentálne za ľad pre ju-
niorov platiť musíme. Ak by to tak 
naozaj malo byť, musíme pre tento 
tím počítať so zvýšením nákladov  
o 40 000 eur a v tom prípade musí-
me mužstvo zo súťaže odhlásiť a tím 
rozpustiť. Prosíme Vás o urýchlené 
zaujatie stanoviska. V tíme juniorov 
hrajú mladiství vo veku od 17 do 20 
rokov. Chlapci sú v tomto veku citliví 
na vplyvy okolia, často vtedy vzniká 
u mladých drogová závislosť. Klub 
organizuje týmto mladistvým zmys-
luplné využitie času a zdravý vývoj.  
V tomto snažení potrebujeme pomoc 
miestnej samosprávy. Nenechajte 
po tíme mužov padnúť aj tím junio-
rov v Ružinove. Mužstvo mužov sme 
museli zrušiť v menšej miere pre ne-
dostatok ľadu, ale predovšetkým pre 
odopieranie podpory so strany pred-
staviteľov miestnej časti. Je naozaj 
neobvyklé už aj na Slovensku, aby 
mal v dnešnej dobe hokejový klub 
podporu v takej malej miere ako HK 
Ružinov od samosprávy. A to už ne-
vraviac o podpore hokejových klubov 
v Európe. Aj tam ide o akciové spo-
ločnosti. 

Ružinovský športový klub nám 
účtuje aj za to, čo pred 2 rokmi mal 
klub automaticky bezplatne. V minu-
lej sezóne nás obmedzil aj v počte 
tréningových hodín počas bežného 
tréningového týždňa. Namiesto zlep-
šovania došlo k zhoršovaniu podmie-
nok zo strany miestnej samosprávy.

V súvislosti s príchodom Slova-
na nás zarážajú niektoré vyjadrenia 
predstaviteľov Ružinova, aké to je vý-
borné, že Slovan príde hrať do Ruži-
nova. Nás to znepokojuje. Pre rozvoj 
mládežníckeho hokeja v Ružinove to 
bude len komplikácia a krok späť. 
Okrem toho sa Slovan ani nechystá 
podstatne investovať do starej haly, 
prakticky nič sa nezlepší. Posilňov-
ňa pre naše tímy bude opäť v nedo-
hľadne. Slovan ju prerába na svoju 
kabínu. 

V takejto situácii sa cítime tak, 
že HK Ružinov by mal byť pre pred-
staviteľov ružinovskej samosprávy 
ich klubom a mali by ho podržať.

Ľubomír Pokovič
manažér HK Ružinov, a.s.

REAKCIA:
K listu pán Ľ. Pokoviča v mene 

Ružinovského športového klubu, 
ktorý má v správe ZŠ V. Dzurillu na 
vysvetlenie niektorých skutočností 
uvádzame: Na základe zmluvy je tré-
ningový proces pre žiakov 1.+2.+3. 
ročníka 4+5, žiakov 6., žiakov 7., 
žiakov 8., žiakov 9. ročníkov od  

11. 5. 2009 do 30. 6. 2009 v rozsahu 
7,5 hodiny týždenne so stanovenou 
sumou v zmysle zmluvy na 1,- euro 
na celé obdobie t.j. 11. 5. 2009 – 
30. 6. 2009. Tréningy na ľadovej 
ploche počas letnej prípravy (máj – 
júl) nie sú štandardné, dokonca na 
Slovensku výnimočné a z tohto dô-
vodu sú aj v určitej miere pre vyššie 
vekové kategórie (juniorov) spoplat-
nené – zvýhodnenou cenou v zmys-
le cenníka pre kolektívnych členov 
49,79 euro/hodina). Ružinovský 
športový klub HK Ružinovu neúčtu-
je nič navyše, čo pred dvoma rokmi 
mali bezplatne. Zápasy seniorskej 
ligy do 31. 7. 2008 boli 13 200,- Sk. 
Ružinovský športový klub ich od  
1. 8. 2008 znížil na 5 000,- Sk. 
Tréningy počas celej sezóny 
2008/2009 (júl 2008 – apríl 2009) 
aj juniorov mali za 1,-Sk. Príchodom 
HC Slovana, s ktorým v minulosti 
úzko spolupracovali seniori HK Ru-
žinov – boli farmou HC Slovan – by 
sa situácia ohľadne tréningového 
procesu na ľade zhoršiť nemala, 
pretože HC Slovan trénuje prevaž-
ne v predpoludňajších hodinách  
a všetko závisí na vzájomnej spo-
lupráce pri plánovaní tréningového 
procesu.

Ružinovský športový klub na 
základe Zmluvy o prenájme neby-
tových priestorov, uzatvorenej na 
dobu určitú od 15. 11. 2004 do  
31. 10. 2013 v rozsahu maximálne 
12 hodín denne, poskytuje za sym-
bolickú čiastku 1,-Sk/mesačne 
ľadovú plochu hokejovým príprav-
kám, žiakom, dorastu a juniorom.

Finančná čiastka za poskytnu-
té hodiny ľadovej plochy HK Ruži-
novu v zmysle platného cenníka, by 
bola vo výške:
• rok 2005 4.719.780,00 Sk
• rok 2006 2.474.780,00 Sk
• rok 2007 3.183.080,00 Sk
• rok 2008 3.522.304,80 Sk
• rok 2009 (január – apríl)

1.397.253,81 Sk - 46.380,33 eur
Na základe Zmluvy o nájme ne-

bytových priestorov Zimného štadi-
óna V. Dzurillu a Ružinovskej arény 
V. Dzurillu č. 15/2009 uzatvorenej 
od 11. 5. 2009 do 30. 6. 2009  
v rozsahu 7,5 hodiny týždenne 
poskytuje za symbolickú čiastku 
1,- euro za použitie ľadovej plochy  
a 1 šatne so sociálnymi zariadenia-
mi pre žiakov a dorast.

Finančná čiastka za poskytnu-
té hodiny ľadovej plochy HK Ruži-
novu v zmysle platného cenníka by 
bola vo výške:
• rok 2009 (k 14. 6. 2009)

26.999,52 Sk - 896,22 eur
HK Ružinov má uzatvorenú vý-

hodnú Zmluvu o prenájme reklam-
ných plôch na dobu určitú od 5. 11. 
2004 do 31. 10. 2013. Nájomné je 
stanovené vo výške 50,- Sk/mesač-
ne, zvýšené o 5% z ceny podnájmu 
reklamnej plochy získanej od tre-
tieho subjektu:
•rok 2005

HK Ružinov 425.000,00
RŠK 5% 21.250,00 Sk

•rok 2006 
HK Ružinov 1.559.750,00
RŠK 5% 77.987,50 Sk

•rok 2007
HK Ružinov 2.205.000,00
RŠK 5%  110.250,00 Sk

•rok 2008
HK Ružinov 1.888.173,90
RŠK 5% 94.408,70 Sk 

•rok 2009 (predpoklad)
HK Ružinov 694.900,50
RŠK 5% 34.745,03 Sk
(prepočet eur 23.066,47 eur
1.153,33 eur)

Sylvia Kövešová
dočasná riaditeľka RŠK

Situácia v klube 
HK Ružinov

Logika účtovníctva
Prvej ružinovskej...
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KLUB AKTÍVNYCH SPOTREBITEĽOV
Mesiac jún je pre vlastníkov bytov obdobím rekapitulácie hospodárenia v  ich bytovom dome. Do 3l. mája  im správ-
covské spoločnosti alebo spoločenstvá vlastníkov bytov boli  povinné doručiť  vyúčtovania nákladov spojených s uží-
vaním a správou bytu za predchádzajúci rok. Z množstva negatívnych reakcií vlastníkov bytov, ktorí sa na Združenie 
občianskej sebaobrany  (ZOS) obracajú so žiadosťou o radu k údajom vo vyúčtovaniach vyplýva, že pre väčšinu z nich 
sú problémom. Ako ich riešiť, na to sme sa spýtali PhDr. Jany Miklovičovej –manažérky pre vzťahy s verejnosťou ZOS.

Problémy vo vyúčtovaní spôsobuje nezáujem vlastníkov bytov o správu domu

Čo najviac vo vyúčtovaniach 
poburuje vlastníkov bytov?

Jednoznačne sú to nedo-
platky. V mnohých prípadoch sú 
vysoké, a vlastníci bytov sa, po-
chopiteľne, zaujímajú o dôvod. 
Paradoxne, pri preplatkoch sú 
vlastníci pasívni, rozpis vyúčtova-
nia nekontrolujú a pritom možno 
preplatok mohol byť vyšší.

Zostaneme pri nedoplat-
koch. Ako vznikajú a ako je 
možné skontrolovať ich opod-
statnenosť? 

Obávam sa, že na túto zlo-
žitú problematiku nie je možné 
objasniť niekoľkými vetami, pre-
to sa sústredím iba na základné, 
východiskové fenomény. Za uží-
vanie bytu a jeho správu vlastní-
ci mesačne uhrádzajú zálohové 
platby. Tie pre daný rok a nieke-
dy aj počas neho, ak sa vyskytne 
na to dôvod, a to najmä zmena 
cien energií, stanovuje správca 
bytového domu, prípadne spolo-
čenstvo vlastníkov bytov. Ceny za 
teplo sú pohyblivé, nie je možné 
predpovedať, či zima bude mier-
na alebo drsná, dlhá alebo krát-
ka, preto urobiť správny odhad 
zálohových platieb nie je praktic-
ky možné. Zruční a – podotýkam 
– korektní správcovia pri istej re-
zerve dokázali nastaviť zálohové 
platby tak, že z dôvodu nákladov 
na teplo nedoplatky nevznikli.  
A to ani vo vyúčtovaní za rok 
2008, ktorý bol čo sa týka platieb 
za teplo komplikovaný. Dodáva-
telia tepla cenu menili štyrikrát 
a práve tieto zmeny, teda jednot-
kové ceny za GJ a spotreba v da-
nom časovom intervale musí byť 
vo vyúčtovaní uvedená. Takže to 
je prvý orientačný bod kontroly. 
Ďalšia sa odvíja od prepočtu do-
daného tepla, a to podľa spôso-
bu rozpočítavania v danom byto-
vom dome. V domoch, v ktorých 
nie je tepelná sústava vyregulo-
vaná, sa celkové spotrebované 
teplo rozpočítava na podlahovú 
plochu každého bytu. Prepočet 
je v tzv. vyregulovaných domoch. 
Tam sa časť spotrebovaného 
tepla rozpočítava podľa namera-
nej hodnoty na meračoch a časť 
na podlahovú plochu. Upozorňu-
jem, že pomer prepočtu odsúhla-
sili vlastníci na schôdzi vlastní-
kov bytov. V bytoch so zvýšenou 
spotrebou tepla, pod strechou 
alebo na prízemiach, a to najmä 
v nezateplených domoch, sa po-

užíva koeficient zvýhodnenia, na 
ktorom sa vlastníci uzniesli na 
schôdzi vlastníkov bytov. 

S prepočtom za dodané 
teplo súvisí aj teplo dodané na 
ohrev vody, ide rovnako kompli-
kovaný kontrolný prepočet?

Na prvý pohľad áno, a preto 
spotreba teplej, ale i studenej 
vody je častým predmetom re-
klamácií. Na prípravu teplej vody 
je teplo, takže toto teplo je oso-
bitnou položkou, ktorá sa vyúč-
továva podľa dodaných GJ v od-
bernom mieste, ktorým je merač 
na odovzdávacej stanici tepla. 
Spotreba teplej vody na dom sa 
rozpočítava podľa hodnôt name-
raných na pomerných meračoch 
– vodomeroch v bytoch. Rozdiel 
súčtov z fakturačného meradla  
a pomerných meračov sa pre-
počítava koeficientom, ktorý 
vo vyúčtovaní musí byť uvede-
ný. Nemal by byť vyšší ako l,2.  
V prípade, že je, potom je treba 
vylúčiť podozrenie z úniku vody 
za určeným meračom alebo 
ovplyvňovanie merania spotreby 
vody v bytoch – teda uvádzanie 
nepresných hodnôt, prípadná 
nefunkčnosť vodomerov alebo 
manipulácia s nimi. Podotýkam, 
že nastavenie záloh za teplo po-
užité na prípravu teplej vody sa 
viaže na fixnú a variabilnú zložku. 
Ich výšku v zálohových platbách 
korektní správcovia konzultujú aj 
so zástupcom vlastníkov bytov. 

Rozpis vyúčtovania obsa-
huje ešte množstvo ďalších 
položiek, takže pre nezručného 
spotrebiteľa môže jeho kontro-
la trvať dlho a možno ju ani ne-
bude vedieť urobiť.

Skôr ako sa vyjadrím k ďal-
ším položkám, nedopustím si 
poznámku k vášmu označeniu 
nezručný spotrebiteľ. Je v zá-
ujme každého vlastníka bytu 
sa zaujímať o náklady spojené 
s prevádzkou bytového domu, 
na ktoré prispieva vlastnými 
financiami. Nezáujem zname-
ná sebapoškodzovanie. Ak je v 
dome väčšina vlastníkov ľaho-
stajných, hospodárenie nemajú 
pod kontrolou. Ak sa k tomu pri-
dá možnosť, že správcovia alebo 
vedenie spoločenstva vlastníkov 
bytov sú nekorektní, tak je len 
otázkou času, kedy sa nedoplat-
ky budú stupňovať a na fonde 
prevádzky, údržby a opráv bude 
čoraz menej peňazí. Čo sa fondu 

týka, v dome kde vlastníci nedo-
hliadajú na hospodárenie, môžu 
byť problémy. Na jeho tvorbe sa 
vlastníci dohovorili na schôdzi  
a rovnako ako aj na spôsobe čer-
pania peňazí z neho. Sú domy, 
kde sa dohovorili aj na rozpi-
se prehľadov čerpania. Čím je 
podrobnejší, tým väčšia je kon-
trola nad ním. Podotýkam, že ak 
to tak je, ide o výnimky. No a ďal-
šie, nazvime ich menšie položky 
vo vyúčtovaní, napríklad náklady 
za upratovanie, zimnú údržbu, 
osvetlenie spoločných priesto-
rov, používanie výťahu, havarij-
nú pohotovosť, sú vyúčtovávané 
podľa reálnej spotreby alebo 
zmluvy s dodávateľom. Kontrola 
ich nákladov je jednoduchá. 

Môže aj sám vlastník vyko-
nať kontrolu účtovaných nákla-
dov v jednotlivých položkách? 

Samozrejme, každý má právo 
overiť si správnosť účtovania. To 
však znamená, požiadať správ-
covskú spoločnosť o sprístupne-
nie všetkých účtovných dokladov, 
kontrola ktorých je náročná na 
čas a nakoniec aj na isté vedo-
mosti. Pri dobre fungujúcich do-
moch permanentnú kontrolu nad 
čerpaním obrazne povedané kaž-
dého centu má zástupca vlastní-
kov bytov, prípadne dozorná rada 
spoločenstva. Tí na schôdzach in-
formujú vlastníkov o vyúčtovaní, 
podávajú návrhy na čerpanie tých 
položiek, na ktorých je potrebný 
súhlas nadpolovičnej väčšiny, 
návrhy na dodávateľov, atď., atď. 
Hospodárenie je spoločné a malo 
by byť v záujme každého vlastní-
ka, aby bol pri ňom rovnako ak-
tívny, t.j. aj informovaný , ako pri 
tom vlastnom – rodinnom.

Podľa množstva nespokoj-
ných vlastníkov s vyúčtovaním 
dobre fungujúcich domov je 
málo, ako sa môže svojich práv 
domáhať vlastník, ktorý nesú-
hlasí s vysokým nedoplatkom?

Subjektívny nesúhlas ešte 
neznamená, že nedoplatok bol 
vypočítaný nesprávne. Na formu-
lári vyúčtovanie si najskôr treba 
skontrolovať úhradu zálohových 
platieb, údaje o byte, a to počet 
osobomesiacov, podlahovú plo-
chu, hodnoty na pomerných me-
račoch podľa svojho záznamu 
pri odpise a potom údaje o doda-
nom teple, s čím sme rozhovor 
začali. Nie je od veci si prečítať 
aj zmluvu o výkone správy alebo 

štatút spoločenstva a zápisnice 
zo schôdzí. Dobré je, ak si vlast-
níci s bytmi v rovnakej dispozícii 
porovnajú vyúčtovania, pričom 
berú do úvahy rozdiel v osobo-
mesiacoch. Veľkou pomocou je 
konzultácia so zástupcom vlast-
níkov bytov, ktorý mal náklady na 
dom odsúhlasiť správcovi, ktorý 
až potom začal s ich rozpočítava-
ním na byty, teda má všetky in-
formácie o hospodárení domu.

Prax ukazuje, že tento ide-
álny stav je skôr výnimkou ako 
pravidlom ...

Čo na to povedať. Za to 
si vlastníci môžu sami. Nie je 
predsa možné, aby v bytových 
domoch nebolo niekoľko schop-
ných ľudí.

A keď zostanú vlastníci osa-
motení, kde môžu reklamovať 
nesprávne vyúčtovanie? 

Nuž, najprv by mali mať re-
levantné argumenty, že je ne-
správne. Písomnú reklamáciu je 
treba doručiť správcovi. A to do 
15 dní, čo je zvyčajne uvedené 
vo vyúčtovaní. I keď nárok na re-
klamáciu zostáva do troch rokov, 
čo veľa vlastníkov nevyužíva. Vo 
veci reklamovania cien za teplo 
sa môžu obrátiť s podnetom na 
ÚRSO, s inými položkami na SOI. 
Spoločenstvá vlastníkov bytov 
pod kontrolu SOI nespadajú.

Ing. Magdaléna SULANOVÁ

KLUB  AKTÍVNYCH
SPOTREBITEĽOV 

ZOS spolu so Vzdelávacím  
a poradenským centrom se-
niorov otvára  pre Ružinovča-
nov bez rozdielu veku KLUB 
AKTÍVNYCH SPOTREBITEĽOV, 
v ktorom sa bude možnosť 
rozšíriť si  spotrebiteľské po-
vedomie, získať individuálnu 
radu k aktuálnemu spotrebi-
teľskému problému. Počas 
klubových stretnutí budú  
k dispozícii počítače s pripo-
jením na internet. Prednášky 
s diskusiou  budú 21. júla 
2009 (Novela reklamačného 
poriadku) a 25. augusta 2009 
(Nástrahy pri prezentačných 
zájazdoch) na začiatku klubo-
vých stretnutí. Tie sa konajú od 
14.30 do 16.30 h., v Ružinov-
skom domove seniorov, Skle-
nárova 14 (12 poschodie).
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Poznámka: Redakcia Ružinovského ECHA si vyhradzuje právo krátiť prevzaté príspevky.

Ružinov prišiel o mužov, mladí zostali
Bratislavské Noviny | 11.6.2009 | HOKEJ, 12; bn | db

Rekonštrukcia Zimného štadióna Ondreja Nepelu a prechod 
HC Slovana do Ružinova na Zimný štadión V.Dzurillu má svoj 
dosah aj na účinkovanie domovského klubu HK Ružinov.

Materské školy ešte len budú chýbať

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

RUŽINOV. Jedným z najváž-
nejších dôsledkov je napríklad 
zrušenie mužstva mužov.„Nie-
koľko rokov sme nedočkavo 
čakali na otvorenie novej haly, 
čím sa mal vyriešiť nedostatok 
ľadu pre naše tímy.Okrem toho 
sa rátalo s priestrannou posil-
ňovňou, pretože v starej hale 
chýbal vhodný priestor na ňu.  
Z nového priestoru na posilňov-
ňu sa však stane extraligová 
kabína a perspektíva sa posú-
va o dva roky. S provizórnou 
situáciou musíme rátať aj vo 
fungovaní klubu. Nikto nie je  
z tejto situácie šťastný. S pred-
staviteľmi Slovana sa budeme 
snažiť dohodnúť na spoločnom 
spolužití a tie dva roky prežiť 
najlepšie, ako sa len dá,“ vraví 
generálny manažér HK Ružinov 
Ľubomír Pokovič.

Zrušenie mužského tímu 
malo viac dôvodov, príchod 
Slovana nebol jediný: „Vzhľa-
dom na nedostatok ľadu  
v budúcej sezóne sme požiada-
li o prerušenie licencie na dva 
roky. Avšak ani po dvoch ro-
koch HK Ružinov nebude môcť 
financovať tím mužov za takých 
podmienok ako v posledných 
rokoch. Financovanie mužstva 
bolo totiž postavené len na fa-
natizme niekoľkých ľudí a pre-
dovšetkým hlavného sponzora. 
Aj za ľad sme museli platiť 
nemalé peniaze do pokladni-
ce organizácie miestnej sa-
mosprávy, čo je na Slovensku 
nezvyčajné. Jednoducho bez 
podpory miestnej samosprávy 
to ani v budúcnosti dlhodobo 

nemôže fungovať.“ Hráči, ktorí 
v HK Ružinov pôsobili, si mu-
sia pohľadať nové mužstvo.  
„Vieme, že mnohí budú musieť 
s hokejom skončiť. A je nám to 
ľúto,“ vraví Ľ. Pokovič.

Na druhej strane dobrou 
správou je, že mládežnícke 
mužstvá zostávajú: „Chceme 
ich zachovať. Juniori postúpili 
do extraligy, niekoľko šikov-
ných chlapcov máme v doras-
te, aj v žiackych kategóriách sa 
budeme snažiť v momentálnej 
situácii vytvoriť čo najlepšie 
podmienky. Nikto by sa nemal 
sťahovať inam. So Slovanom 
sme sa dohodli, že Ružinovu 
zostanú kabíny v starej hale 
a Slovan si vytvorí zázemie  
v novej,“ pokračuje Ľubomír 
Pokovič.On sám je pri pohľade 
na najbližšiu budúcnosť realis-
tom: „Tie dva roky chceme pre-
čkať čo najlepšie. Žiadny veľký 
komfort to pre nikoho nebude. 
Čo sa týka našich sponzorov, 
tí sú však teraz zdržanlivejší. 
Chcú si počkať, ako to bude  
o dva roky.“

Prianie Ľubomíra Pokoviča 
do budúcností je jasné: „Želal 
by som si, aby sa uskutoč-
nil zámer, s akým sa začala 
stavať nová hala s adminis-
tratívnou časťou, hotelom  
a hokejovým zázemím. Aby 
tento komplex spolu so starou 
halou slúžil ľadovým športom.  
A z pohľadu hokejového funkci-
onára si prajem, aby sa hokeju 
v Ružinove darilo a vyrastali tu 
hráči vysokej medzinárodnej 
úrovne.“

SME | 11.6.2009 | 03; Spravodajstvo | Jozef Čavojec

Baby boom zosilnel. Husákove deti sa činia, vlani sa narodilo naj-
viac detí od roku 1998. Demografi čakajú, že ešte desať rokov sa 
bude rodiť viac detí.

rokov môže opakovať, hoci ne-
musí ísť o výrazný prírastok. 
Demografi aj politici sú radi. 
Viac detí, menej problémov so 
zabezpečením dôchodkov, zvyk-
nú hovoriť tí, čo sa venujú pro-
rodinnej politike. Tieto deti však 
pomaly dorastajú do veku, keď 
môžu začať chodiť do materskej 
školy. Keď ich zrušili, tak nemajú 
Lucia s manželom, miesto pre 
dvaapolročnú dcéru našli až  
v siedmej škôlke. Dve žiadosti 
dali do škôlok v Novom Meste, 
päť v Rači, kam sa sťahujú. „Zo 
šiestich nám prišlo vyrozumenie, 
že ju nezoberú.“ Na školskom 
úrade v Rači chceli zistiť, ako 
môžu podať odvolanie. Napokon 
to nemuseli urobiť, v jedinej škôl-
ke, ktorá ostala, sa miesto našlo.
Mnohé mestá a obce v minulosti 
rušili škôlky práve preto, že ich 
nebolo kým obsadiť. Nebolo vý-
nimkou, že zariadenia prestavali 
na starobince. Dnes v Bratislave 
chýba najmenej tisíc miest pre 
deti, rodičia ich nemajú kam 

dať. V Ružinove tento rok pre 
nedostatok miesta odmietli až  
457 detí, v Petržalke čosi vyše 300 
V mestách je plno „Spravidla ide 
o deti, ktoré sa narodili v rokoch 
2007 a 2008.Prioritne sme prijí-
mali päť a šesťročné deti, ktoré 
sa začnú pripravovať na povinnú 
školskú dochádzku,“ povedal 
hovorca Petržalky Ľubomír An-
drassy. V Košiciach sú škôlky, 
ktoré tento rok nemohli prijať ani 
jedno dieťa. „Budúci školský rok 
už máme beznádejne zaplne-
ný,“ hovorí riaditeľka materskej 
školy na Budapeštianskej Len-
ka Adzimová. Dopyt prevyšuje 
ponuku aj v Prešove. Mestské 
škôlky odôvodňujú zamietavé 
rozhodnutia aj novým školským 
zákonom. V triede môže byť  
21 detí, ďalšie tri na základe vý-
nimky. Pre Trenčín to znamená, 
že by muselo postaviť stomiest-
nu škôlku, aby uspokojilo všetky 
požiadavky. Mestá a obce majú 
na to, aby zákonu vyhoveli, čas 
až do roku 2012.

BRATISLAVA. Dosiaľ ste pre svo-
je dieťa nenašli miesto v škôlke? 
Je to problém a bude ešte väčší. 
Vlani sa na Slovensku narodilo 
57 360 detí, čo je najviac od 
roku 1998.„Baby boom“, ako sa 
zvykne hovoriť náhlemu rastu 
pôrodnosti, ešte zosilnel. Vyplýva 
to z údajov, ktoré v máji zverejni-
lo Výskumné demografické cen-
trum.Mnohé takzvané Husákove 
deti – aj na prekvapenie demo-
grafov – dobiehajú, čo zmeškali, 
aj keď im tiahne na 35. Termín 
Husákove deti sa používa pre 
generáciu narodenú v sedemde-

siatych rokov, kedy štát motivo-
val rodiny výhodnými pôžičkami 
a dávkami.„Zvýšenie pôrodnosti 
nie je neočakávané. Prekvapujú-
ce je, že prišlo relatívne neskoro, 
očakávali sme ho už pred dvo-
ma, troma rokmi,“ hovorí vedúci 
centra Boris Vaňo.Prvé série od-
ložených sobášov a pôrodov sa 
prejavili v rokoch 2003 až 2005. 
V každom z týchto rokov sa naro-
dilo viac detí ako v predchádza-
júcom roku. Potom prišiel útlm, 
ale iba na rok. Od roku 2007 
opäť živonarodených pribúda  
a podľa Vaňa sa to ešte desať 

Cesta na letisko je otázna
S-reality | 11.5.2009 | CENY, 24 | Martin Lazík

Miestni poslanci nepodporili dopravnú štúdiu predĺženia Ružinov-
skej ulice. Dopravní inžinieri tvrdia, že Ružinovskú ulicu by po jej 
predĺžení k letisku nemali zahltiť autá. Dovtedy sa vraj doprava 
prerozdelí na nové cesty. Poslanci im neverili.

Jednou zo zmien územného plánu, ktorá vyplýva z urbanistickej 
štúdie Ružinovská-východ, má byť predĺženie Ružinovskej ulice 
po letisko. Poslanci mestskej časti by sa tým mali zaoberať na za-
stupiteľstve prvého júla. Nie je však isté, či túto zmenu podporia.
Na poslednom zastupiteľstve totiž neprešla dopravná štúdia, aj 
keď ňou magistrát podmienil svoje stanovisko. Mala preveriť stav 
v rokoch 2015 až 2030 – koľko áut na Ružinovskej pribudne po 
jej predĺžení. Ukázať mala aj to, do akej miery hrozí, že by sa sta-
la tranzitnou komunikáciou pre dopravu z južných obcí.Dopravní 
inžinieri navrhli úpravy v križovatke Tomášikova – Ružinovská,  
s novými cestami a prepojeniami sa ráta aj pri plánovanej výstav-
be v okolí letiska. V štúdii uvažovali už aj s nultým okruhom, ktorý 
prerozdelí vstupy do mesta. Poslanci štúdii neverili.

Po takejto zmene infarštruktúry sa doprava rozloží a Ružinov-
skú by autá nemali neúnosne zahltiť. Ich počet vraj nedosiahne 
ani predpokladané celomestské hodnoty.Poslanci s týmto vysvet-
lením nesúhlasili. „Spracovanie poobedňajšej špičky je zavádza-
júce,“ tvrdil Peter Hrapko (Smer).„Problém je ráno smerom do 
mesta z Vrakune.“ Ján Laca (Občiansky klub) bol tiež presved-
čený, že áut bude viac. Autori štúdie argumentovali, že podľa do-
pravných sčítaní je najviac áut na tomto území v popoludňajšej 
špičke. Výraznejšiu záťaž majú vtedy vyvolať aj budúce investičné 
aktivity okolo letiska. 

„Reakcia poslancov nás zaskočila,“ povedal hovorca mestskej 
časti Maroš Smolec.„Rozhodovali sa aj na základe argumentov 
typu – mne sa to nepozdáva.“ Andrej Papp z magistrátu hovorí, že 
ide o výpočty na základe dopravných prieskumov a plánovaných 
investícií.„Výsledky by boli rovnaké, nech by štúdiu robil ktokoľvek. 
Metodika nepustí.“ Podoba ulice je otvorená. Budúci mesiac na 
zastupiteľstvo predložia urbanistickú štúdiu Ružinovská-východ 
so 17 navrhnutými zmenami. Poslanci sa môžu rozhodnúť, že v 
zozname pre magistrát nakoniec dlhšia Ružinovská nebude.

„Mesto to bude musieť aj tak riešiť. Nemôže zavrieť Ivanskú ces-
tu bez náhrady,“ povedal Papp. Hovorkyňa magistrátu Eva Chudi-
nová povedala, že mesto ráta s tým, čo je v územnom pláne. Ak 
prejdú zmeny a doplnky s iným riešením, bude brať do úvahy tie.
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V našom okrese prišlo voliť 
z 98 669 oprávnených voličov 
v sto siedmich okrskoch 24 107 
občanov. Víťazná SDKÚ-DS zís-
kala 6 743 hlasov, čo znamená 
28,57 percenta. Za ňou skon-
čil Smer-SD, za ktorý hlasovalo  
6 401 voličov (27,12 %). Tre-
ťou najpreferovanejšou stranou  
v našom okrese bola len nedáv-
no založená Sloboda a solidari-
ta. Jej kandidátov uprednostnilo 
2 252 občanov (9,54 %). Za ňou 
nasledovali KDH, za ktoré hla-
sovalo 1 803 voličov (7,64 %) 
a Ľudová strana – HZDS s pod-
porou 1 418 občanov (6,00 %).  
V našom hlavnom meste bolo 
zriadených 397 volebných okrs-
kov. Z 380 195 voličov prišlo vo-
liť 94 258, čo je 24,79-percent-
ná účasť. Aj na celobratislavskej 
úrovni zvíťazila modrá SDKÚ-DS, 
keď ju podporilo 27 343 obča-
nov (29,63 %). Druhý skončil 
Smer-SD s podporou 23 746 
voličov (25,73 %). Tretia skonči-
la Sloboda a solidarita, za ktorú 
hlasovalo 9 915 občanov (10,74 
%). Medzi päticu najsilnejších 
strán v Bratislave vo voľbách 
do Európskeho parlamentu ešte 
patria KDH s podporou 7 834 
voličov (8,49 %) a Ľudová stra-
na – HZDS, ktorá dostala 5 087 
hlasov (5,51 %).

Veľa Bratislavčanov
Do Európskeho parlamen-

tu (EP) sa dostala aj početná 
skupina politikov, ktorá žije  
v Bratislave. A patrili medzi naj-

populárnejších. Vôbec najviac 
hlasov získala Monika Flašíková 
Beňová zo Smeru-SD, ktorú za-
krúžkovalo 107 097 voličov. Tá 
sa s týmto ziskom prekrúžkovala 
z tretieho miesta na prvé. Hneď 
za ňou skončil podľa preferenč-
ných hlasov ďalší Bratislavčan 
Boris Zala (Smer-SD), ktorého 
podporilo 102 940 občanov. 
Tretí skončil Eduard Kukan, ktorý 
získal podporu 80 244 voličov. 
Bratislavčania tak tvorili trojicu, 
ktorým občania dali najviac hla-
sov. Líder kandidátky SDKÚ-DS 
Eduard Kukan bol s výsledkom 
svojej strany v Bratislave spokoj-
ný. „Som veľmi rád, že eurovoľby 
potvrdili dominanciu stredopra-
vých strán v Bratislave. Aj tieto 
voľby tak potvrdili tradíciu,“ uvie-
dol Kukan pre Ružinovské ECHO. 
Zároveň dodal, že je potešiteľné, 
keď sa SDKÚ-DS môže spoliehať 
na hlavné mesto. „Je to o to po-
tešiteľnejšie, ak si spomeniem, 
aké turbulencie naša strana 
nedávno v Bratislavskom kra-
ji prežila,“ zdôraznil. Kukan by 
chcel v Európskom parlamente 
pracovať v zahraničnom výbo-
re. „Nemám prehnané ambície. 
Mnohé veci v europarlamente 
rozhoduje matematika,“ uviedol. 
Chce byť však aktívny a preto 
sľubuje, že odchodom do EP sa 
nevytratí z povedomia občanov. 
Svoju poslaneckú kanceláriu, 
kde by mal byť k dispozícii obča-
nom každý piatok, chce Kukan 
otvoriť v Ružinove. V ďalšie dni 
tam bude jeho asistent, ktorý za-

bezpečí občanom kontakt s no-
vozvoleným europoslancom. Ku-
kanovým cieľom je viac hovoriť  
o Európskom parlamente, preto-
že je to inštitúcia, ktorá rozhoduje 
o každodennom živote občanov.

Dosiahnutý výsledok v euro-
voľbách vníma pozitívne aj Mo-
nika Flašíková Beňová. „Výsledok 
je pre krajskú organizáciu Smeru
-SD veľmi pozitívny. Prvýkrát sme 
sa natesno priblížili v Bratislave k 
SDKÚ-DS,“ uviedla pre náš me-
sačník. Zároveň prezradila, že sa 
chcela stať v Európskom parla-
mente opäť členkou Zahraničné-
ho výboru, no po voľbách zmenila 
názor. „Do parlamentu sa dostali 
viaceré radikálne skupiny, preto 
by som chcela pracovať vo Výbore 
pre ľudské práva, pretože očaká-
vam, že radikáli sa práve cez ten-
to výbor budú snažiť presadzovať 
svoje nesplniteľné želania, akým 
napríklad je autonómia,“ vyhlá-
sila. Jej ambíciou je tiež zmeniť 
na Slovensku volebný zákon pre 
eurovoľby. „Mali by sme v nich 
uplatniť väčšinový systém, ako 
je to v komunálnych alebo regi-
onálnych voľbách. Ľudia by mož-
no potom vyskladali kandidátku 
osobností,“ myslí si Flašíková 
Beňová. Zmena volebného sys-

tému by podľa nej mohla prispieť  
v budúcnosti aj k vyššej účasti 
voličov na tomto ľudovom hlaso-
vaní. Aj Monika Flašíková Beňová 
má svoju poslaneckú kanceláriu 
v Ružinove, a to na Súmračnej 
ulici. Tu ju môžu občania kontak-
tovať cez jej asistentky.

Ďalší „Ružinovčan“
V Ružinove má svoju kance-

láriu aj jediný poslanec Európ-
skeho parlamentu za ĽS-HZDS 
Seregej Kozlík. Záujemcovia sa  
s ním môžu kontaktovať v cen-
trále strany na Tomášikovej ulici. 
Kozlíka výsledok volieb v Brati-
slave príjemne prekvapil, keď  
v meste, kde má ĽS-HZDS menej 
voličov ako na vidieku, ich prišlo 
viac k volebným urnám. Kozlíko-
vým záujmom je definitívne ukot-
venie ĽS-HZDS v Európskej de-
mokratickej strane. Tá by mala 
plné členstvo pre mečiarovcov 
potvrdiť na jesennom kongre-
se. Kozlík chce však od začiat-
ku volebného obdobia pôsobiť  
v parlamentnej skupine strany.  
V minulom volebnom období boli 
poslanci ĽS-HZDS nezaradení.

Radovan PAVLÍK
Foto: autor

BRATISLAVA V EURÓPSKOM PARLAMENTE
Od júla nás bude v Európskom parlamente zastupovať trinásť nových, či staronových europoslancov. Doteraz sme 
ich mali štrnásť, ale po pristúpení ďalších štátov do Európskej únie sa ich počet scvrkol na už spomenutých trinásť. 
Na celoštátnej úrovni vyhrala strana Smer-SD, no v Ružinove a ani v celej Bratislave jej celkom ruže nekvitli. V okre-
se Bratislava II. totiž vo voľbách do Európskeho parlamentu zvíťazila, hoci len tesne, SDKÚ-DS. Rovnako i v celom 
obvode Bratislava.

Ružinovčania chceli do Európy najmä kandidátov SDKÚ-DS a Smer-SD

Monika Beňová

Sergej Kozlík
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Slovenský turista pred výkladom vo Viedni 
povie svojej manželke s ľútosťou v hlase:
- Keby som vedel, ako sa povedia hozen-
trongle po nemecky, aj by som si ich kúpil.          
- Nemáme nádej, že turistický ruch u nás 
tohto roku vzrastie, keď naše krásne Sloven-
sko už začínajú mrzačiť bilboardy. 



- Prečo si berieš na výlet do Tatier taký obrov-
ský batoh s potravinami. Veï tam dostaneš 
kúpiť všetko, čo ti len duša zažiada.
- To nie sú potraviny, ale peniaze.



Turista prišiel k rozvalinám starého zámku. 
Na nádvorí vidí  skákať troch chlapcov okolo 
hradnej studne a vykrikovať:
- Deväť, deväť.
Prišiel k nim a pýta sa, čo to má znamenať. 
Vtedy ho jeden z mužov sotí do studne a spo-
ločne kričia:
- Desať, desať.



Pýta sa turistka kastelána na hrade:
- A čo strašidlá, máte tu nejaké?
- Nie, nemáme. A kedy by ste mohli nastú-
piť?



Do pamätnej knihy v jednej tatranskej chate 
napísal jeden turista toto:
- Tu, v lone prírody, tu niet hriechu.
Za nejaký čas bolo pod to nežnou dámskou 
rúčkou pripísané:
- Lebo sú tu muži veľmi ustatí.

TURISTICKÉ VTIPY
- Vezmeme so sebou manželky a pôjdeme  
v nedeľu na turistiku?
- Mám lepší nápad. Pôjdeme bez nich.

- Kde vlastne sme?
- Podľa mapy by sme mali byť na tom kopci 
oproti.

Horský vodca v Tatrách informuje:
- Na tom mieste končí vegetácia, o päťsto 
metrov vyššie pivo a o ďalších tristo i pohľad-
nice.



- Oci, aj dnes pôjdeme opekať slaninku do 
toho lesa?
- Uvidíme, synček. Najskôr musia odísť po-
žiarnici.



Nemecký turista prichádza do historickej 
časti slovenskej metropoly. Pred Michalskou 
bránou vidí na chodníku sedieť ošarpa-
ného muža s klobúkom v ruke, ktorého sa  
spytuje:
- Vy tady vyberat mýto?
- Nie, nie, ja tu len žobrem! 



Rada turistom: Pri každej ceste za turistikou 
majte na pamäti, berte si vždy iba polovicu 
vecí, ktoré si myslíte, že budete potrebovať  
a dvakrát viac peňazí, než myslíte, že miniete. 

Chváli sa turistický sprievodca:
- Pri jednom našom zájazde do Juhoslávie  
sa autobus zrútil do priepasti a nikto to ne-
prežil.
- A ako to, že vy žijete?
- Ja som pre istotu cestoval lietadlom.



Jasnovidec v lietadle dlho pozerá do sklenej 
gule. Potom zavolá letušku:
- Mohol by som poprosiť o padák?



Do kabíny pilota vbehne vydesená letuška  
a hovorí:
- To je strašný chaos! Všetci pasažieri sú 
únoscovia a všetci chcú letieť inam!



Fero sa vrátil z dovolenky a rozpráva v krč-
me kamarátom:
- Predstavte si, v Benátkach som sa zozná-
mil s nádherným dievčaťom. Prisadla si ku 
mne na večeru, potom sme šli na pohárik 
do baru a keď som chcel ísť domov, po-
dala mi na papieriku nakreslenú posteľ.  
Neviem pochopiť, ako mohla vedieť, že som 
stolár!?

CESTUJEME PO SVETE
Vo vlaku sa stretnú Rus a Arab. Arab sa pred-
stavuje:
- Som Alibaba.                
- A ja Ivan, chlap!  



- Aký majú cudzinci prvý dojem z Ruska?
- Výborný! Okamžite zatúžia po domove.



Rus sa pýta Slováka: 
- Znaješ što eto? Adin - dva - tri.
- Neviem.
- Kazačok.
- No a ty vieš, čo to znamená 15:15? - pýta 
sa Slovák.
- Ne znaju.
- Štvrť na štyri.



Pýtajú sa japonského turistu po zájazde  
v Rusku:
- Ako sa vám páči náš závod na výrobu tele-
vízorov?
- Veľmi pekný.
- A naše počítače?
- Veľmi pekné.
- A hotel?
- Veľmi pekný.
- Váš celkový dojem?
- Hrôza!                                 



- Aký je rozdiel medzi nami a Japonskom?
- Ten, že v Japonsku sa naozaj nepracuje len 
vtedy, keď sa štrajkuje.



Mladé Gruzínky sa kúpu v Čiernom mori. 
Zrazu ich ktosi pod vodou začne vyzliekať. 
Gruzínky zdesene kričia:
- Pomóc! Pomóc!
- Tichšie, dievčatá, -  ozve sa z vody, - to sme 
my, delfíny!



- My, Angličania máme všetko veľké, domy, 
lode, kaštiele, - poúča lord slovenskú turistku. 
Keď sa už aj intímne zblížili, ona mu hovorí:
- Pane, ale vy nie ste Angličan!
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V klube nového štvrtoligistu 
zavládla radosť. „Sme radi, že 
celoročné úsilie prinieslo ovocie 
a náš mladý kolektív si môže 
zahrať IV. ligu,“ povedal pre 
náš mesačník predseda SDM 
Domino Jozef Kabina, pričom 
pripomenul, že väčšina hráčov 
má menej ako 25 rokov. Muž-
stvo začalo túto sezónu slab-
šími výkonmi, keď na jeseň po 
štyroch kolách malo len tri body 

za tri remízy. Jar však malo ex-
celentnú. Nestratilo ani bod. No  
a v poslednom zápase s TJ Tr-
návka B preto nechýbalo napätie  
a pravý futbalový náboj. „Stret-
nutie malo charakter naozajst-
ného finále, keďže obe mužstvá 
mali šancu na postup, pretože  
v tabuľke ich delil len bod,“ po-
vedal Kabina. Prvoradým cieľom 
SDM Domino v IV. lige bude sna-
ha etablovať sa a hrať opäť o špi-

cu tabuľky. O vyšších métach sa 
zatiaľ nehovorí.

SDM Domino je však podľa 
Kabinu predovšetkým mládežníc-
ky klub. „Postúpiť sme chceli, aby 
naši mladí odchovanci mohli hrať 
kvalitnejšiu súťaž,“ povedal. No 
ani mládežnícke tímy nezaostali 
za mužmi. Svoju ligu v kategórii 
jedenásťročných vyhrala Príprav-
ka A z SDM Domino. Tá rovnako 
ako mužstvo mužov na jar nestra-

tila ani bod a v celej dlhodobej 
súťaži prehrala len raz. Prípravká-
rom sa darilo najmä po tom, čo 
ich do nových oranžových dresov 
obliekla v zime spoločnosť Odvoz 
a likvidácia odpadu, a.s. (OLO). 
„Radi sme podporili mladých fut-
balistov sadou dresov, ktoré však 
nedostali zadarmo. Každý z nich 
musel zozbierať 100 prázdnych 
PET fliaš a aj tým chlapcov od 
detstva učíme, že odpad treba se-
parovať. Naša radosť je o to väč-
šia, že sa im podarilo vyhrať ligu,“ 
povedal generálny riaditeľ OLO 
Valentín Mikuš. Okrem príprav-
károv však pekné umiestnenie 
dosiahli po postupe do vyššej ligy 
aj družstvá starších a mladších 
žiakov. Úspechy však v klube ni-
koho nenechávajú zaspať na vav-
rínoch. „Jedno futbalové ihrisko  
pre 250 detí je málo. Preto hľa-
dáme ďalšie vhodné plochy na 
trénovanie,“ povedal Kabina. 
Predstavil perspektívu starost-
livosti o mládež ako predseda 
klubu. Nádejných záujemcov  
o futbal privítajú v Trnávke opäť 
v septembri po letných prázdni-
nách. Informácie o tréningoch 
nájdu rodičia, ale aj malí fut-
balisti na internetovej stránke  
www.sdmdomino.sk.

(rp)

Slovenskí hokejbalisti vybo-
jovali na svetovom šampionáte  
v Plzni bronzové medaily. V sú-
boji o konečné 3. miesto zdolali 
zverenci Romana Töröka USA 
5:2. V sobotu tak získali deviatu 
medailu, štvrtú bronzovú. Do-
posiaľ sa im celkovo podarilo 

vybojovať aj dve zlaté a dve strie-
borné medaily.  Na tohtoročnom 
šampionáte sa darilo taktiež na-
šim ženám. Hokejbalistky pod-
ľahli súperkám  z Kanady až vo 
finálovom zápase. Z  Plzne si tak 
odniesli strieborné medaily.

Slovenským hokejbalistom 

sa to opäť podarilo. A tak mohli 
nadviazať na tradíciu čo šampi-
onát, to medaila.  „Tretie miesto 
dokazuje snahu nášho tímu  po-
čas celej sezóny. Nie je jednodu-
ché obstáť na medailových pozí-
ciách, ale nám sa to, našťastie, 
opäť podarilo. Z pozície trénera 
musím vyjadriť svoju spokoj-
nosť,“ uviedol pre Ružinovské 
ECHO tréner reprezentácie  
R. Török.

Cestu do finále prekazi-
li Slovákom susedia z Česka.  
V nešťastnom zápase sme s 
nimi až po predĺžení prehrali 5:4. 
A tak výsledok posunul do boja 
o zlaté medaily Čechov. Tí v ňom 
nakoniec aj uspeli, keď porazili 
reprezentáciu z Indie.

Základom tohtoročného 
úspechu je podľa slov trénera 
Romana Töröka kvalitná prípra-
va, ktorú hokejbalová reprezen-
tácia absolvovala v Ružinove. 

„Naozaj tu je vidieť, že základom 
úspechu je kvalitná príprava, čo 
sa odrazilo aj na samotných maj-
strovstvách sveta. Veľmi nám 
bola nápomocná mestská časť 
Ružinov, poskytla nám možnosť 
na prípravu bezplatne využívať 
Areál netradičných športov. Za 
to by sme sa chceli poďakovať.“ 
Hokejbalová verejnosť, tréneri či 
hráči sa však už teraz tešia na 
novú hokejbalovú halu, ktorá by 
už čoskoro mala vyrásť v Areáli 
netradičných športov. „Výstavba 
jednej z prvých hokejbalových hál 
na Slovensku veľmi napomôže 
rozvoj tohto športu u nás. Chceli 
by sme tu v roku 2010 usporia-
dať majstrovstvá veteránov, kto-
rých by sa malo zúčastniť 8 kra-
jín z celého sveta. Celé by to bolo 
ako generálka pred plánovanými 
hokejbalovými majstrovstvami 
sveta, ktoré sa uskutočnia v roku 
2011 v Bratislave.“

SDM Domino z Trnávky postúpilo do IV. futbalovej ligy
Mestská časť Ružinov bude mať opäť po čase od jesene zastúpenie v IV. futbalovej lige mužov. Stane sa tak po tom, čo do vyššej 
súťaže z V. ligy postúpili futbalisti SDM Domino z Trnávky. Tí vyhrali ligu pred miestnym rivalom TJ Trnávka B, ktorého v poslednom 
kole v derby zápase zdolali 2:1 po góloch Jána Husára a Petra Zubku. Futbalisti SDM Domino tak vyhrali V. ligu s náskokom štyroch 
bodov práve pred TJ Trnávka B. Tretiu priečku obsadili hráči BCT Bratislava.

Slovenskí hokejbalisti bronzoví
Hokejbalová reprezentácia nesklamala a zaznamenala ďalší významný úspech. Už sa stáva tradíciou, že z každého šampionátu si 
Slovensko odnesie medailové ocenenie. Naši reprezentanti sa tešili z cenného kovu na každých majstrovstvách sveta, na ktorých 
zatiaľ štartovali. A týmto sa nemôže popýšiť žiadna iná krajina, iba Slovensko.

Muži postúpili do vyššej súťaže.
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NA VLNÁCH FANTÁZIE 2009
Titanic, pirátov, Jahodovú tortu či Flinstonovcov... všetky tieto naozaj neobvyklé plavidlá mohli vidieť Ružinovčania 
na hladine Štrkoveckého jazera. Tretí ročník súťaže netradičných bezmotorových plavidiel Na vlnách fantázie si prišli  
pozrieť stovky návštevníkov.

Posádka vesmírneho plavidla si odniesla šek na 2 000 euro

Fantázia na vlnách Štrkovec-
kého jazera začala svoju existen-
ciu už v roku 1979. Domovom 
športovo-zábavného podujatia 
je tradične ružinovský Štrkovec.  
V tomto neobvyklom vodnom zá-
polení ide nielen o fantáziu, ale 
hlavne o dobrý nápad. Súťažiaci 
si totiž svoje plavidlá zhotovujú 
sami a snažia sa byť pri tom čo 
najkreatívnejší.

Obnovená tradícia
Po niekoľkoročnej odmlke 

sa Ružinovský športový klub roz-
hodol súťaž na Vlnách fantázie 
opäť obnoviť. A podarilo sa mu to 
veľmi úspešne. „Teraz sme však 
akciu na Vlnách fantázie poňali 
modernejšie ako to bolo v minu-
losti, aby bola prístupná všetkým 
záujemcom, ale sme radi, že sa 
nám to podarilo“, povedala pre 
TVR Kristína Kövešová, mana-
žérka Ružinovského športového 
klubu. 

Nová história súťaže netra-
dičných bezmotorových plavidiel 
sa tak začala písať v roku 2007. 
Odvtedy táto akcia spojená tak-
tiež s kultúrnym programom  
a množstvom atrakcií privítala 
mnoho návštevníkov. Inak to ne-
bolo ani tento rok. Na Štrkovecké 
jazero si v slnečnú sobotu našli 
cestu stovky návštevníkov. 

Úžasné plavidlá
Na tomto ročníku sa pred-

stavilo 12 netradičných bezmo-
torových plavidiel skutočne od 
výmyslu sveta. Potešiteľný je 
hlavne fakt, že plavidlá nezo-
strojujú už len Ružinovčania a 
Bratislavčania, ale na Štrkovec 
prichádzajú so svojimi výtvormi 
súťažiaci aj z iných kútov Slo-
venska. Najdlhšiu cestu na ru-

žinovské jazero merali tentoraz 
Smrtky z Liptova. Na svojej pirát-
skej lodi predviedli nielen vtipnú 
plavbu, ale aj množstvo sprie-
vodných efektov. „My na Liptove 
takéto niečo nemáme, tak sme 
sa rozhodli prísť, súťažiť a vyskú-
šať niečo nové. Ak do Bratisla-
vy prídu Liptáci, možno sa sem  
o rok prídu pozrieť aj iní, lebo na-
ozaj to stojí za to. Veľa zábavy sa 
zažije už iba pri zostrojovaní pla-
vidla; nám to trvalo zhruba dva-
tri týždne. A najväčšia zábava 
a zážitok bola súťažná plavba, 
na ktorej sme sa snažili dostať 
bez potopenia šťastne do cieľa. 
Aj keď nám robil trošku problé-
my protivietor, nakoniec sme to 
zvládli“, povedala po úspešnom 
absolvovaní plavby posádka pi-
rátskej lode Smrtky z Liptova.

Na vlnách Štrkovca sa však 
nenechali zahanbiť ani ružinov-
skí dobrovoľní hasiči z Prievozu, 
ktorí svoje plavidlo – Hasičské 
auto zostrojovali asi 2 týždne. 
„My tu zastrešujeme nielen ha-
sičov, ale aj vodnú záchrannú 
službu a zdravotnú službu. Spo-
jili sme príjemné s užitočným 
a zostrojili plavidlo, na ktorom 
sme pracovali vo svojom voľnom 
čase. Plavidlo nie je žiadny čln, 
museli sme ho dať dokopy úpl-
ne od základov“, povedal Niko-
laj Gečevský, šéf dobrovoľných 
prievozských hasičov. Po zdo-
laní Štrkovca sa však sťažovali 
na vietor, ktorý im celú plavbu 
znepríjemnil. „To auto pôsobí na 
vode ako plachta, je ľahké, vždy 
keď vietor silnejšie zafúkal, tak 
nás to odvievalo a veľmi ťažko 
sa potom išlo. Taktiež sme mali 
miesto vesiel lopaty, čiže aj ves-
lovanie bolo dosť vtipné.“

Podobné problémy riešili aj iné 

plavidlá. Okrem Hasičského auta 
a pirátskej lode bola na hladine 
neprehliadnuteľná taktiež Jaho-
dová torta, Vesmír, Titanic a mno-
hé ďalšie. Návštevníkov zaujalo 
každé jedno netradičné plavidlo. 

Hodnotila porota
Po dobre vykonanej práci 

nastáva patričné ohodnotenie. 
A tak to bolo aj tu. Súťažiaci sa 
nielen zabávali, ale aj súťažili. 
Hlavným lákadlom bolo prvé 
miesto, kde na víťazov čakal šek 
so sumou 2 000 eur. 

O tom, kto sa na ktorom 
mieste umiestni, rozhodovala 
porota, ktorá pozostávala z ru-
žinovského starostu Slavomíra 
Drozda, zástupkyne Ružinovské-
ho športového klubu Silvie Kö-
vešovej a poslanca miestneho 
zastupiteľstva Petra Ščasného. Tí 
mali pred sebou neľahkú úlohu. 
Pri rozhodovaní o umiestneniach 
jednotlivých plavidiel brala ohľad 
na viacero kritérií. „Najprv sme 
plavidlá ohodnotili, potom sme 
brali do úvahy, ako sa plavidlá 
plavili, akým štýlom išli a svoju 
úlohu taktiež zohral čas, za kto-
rý Štrkovecké jazero preplávali.  
A potom nám z toho vychádzali 
jednotlivé miesta pre každé plavi-
dlo,“ objasnil systém hodnotenia 
poroty jej člen Slavomír Drozd. 

Ten taktiež podotkol, že roz-
hodovanie o víťazovi tohtoročnej 
súťaže Na vlnách fantázie bolo 
náročné. „Plavidlá boli veľmi kva-
litné a zaujímavé. My ako porota 
sme mali možnosť obzrieť si ich 
priamo na hladine, čo nám aj po-
mohlo. Niektoré boli priam pro-
fesionálne spravené, či už Flin-
stonovci alebo Smrtky z Liptova 
a taktiež ma upútal Vesmír.“

Kraľoval Vesmír
Práve plavidlo s názvom 

Vesmír upútalo porotu najviac 
a stalo sa víťazom súťaže Na 
vlnách fantázie 2009. Porotu 
upútali najmä deti, ktoré sa na 
výrobe plavidla podieľali a tak-
tiež obetavosť dospelých, ktorí 
počas súťažnej plavby plávali  
v jazere a vlastnou silou poháňa-
li plavidlo naložené kopou detí, 
ktoré na nich pokrikovali, aby 
ešte zrýchlili. „Je úžasné vidieť, 
že tie deti sa do toho zapojili, 
snažili sa a brali to naozaj váž-
ne. Detský entuziazmus treba 
podporovať. Preto sme sa roz-
hodli práve pre Vesmír. Ale, sa-

mozrejme, aj plavidlo bolo veľmi 
kvalitne a zaujímavo zhotovené“, 
vysvetlil udelenie prvého miesta 
práve tomuto plavidlu ružinovský 
starosta. Kozmická posádka ma-
lých i veľkých ufónov, marťanov 
a rôznych vesmírnych strašidiel 
bola prvým miestom príjemne 
prekvapená. „Sme šťastní, na-
ozaj sme nečakali, že sa nám 
podarí vyhrať. Mali sme problém 
pri veslovaní a poháňaní celého 
plavidla, voda tiež nebola najtep-
lejšia, takže je to skutočne veľké 
prekvapenie. Celá akcia sa nám 
veľmi páčila, bolo veľa zúčastne-
ných, boli rôzne plavidlá a celé 
to bolo úplne super,“ neskrývala 
svoju radosť ufónka Andrea. Aj 
keď dospelá časť vesmírnej po-
sádky ešte nevedela povedať, 
ako s hlavnou finančnou výhrou 
naloží, jej detská časť to už pres-
ne vedela. „No buď zaplatíme 
ešte jednu dovolenku do Chor-
vátska, alebo nám za tie penia-
ze rodičia určite dačo kúpia,“ vy-
svetľovala malá ufónka Vanesa. 

Druhé miesto udelila porota 
Flinstonovcom. Tí sa tešili z fi-
nančnej výhry 1 000 eur. Tretie 
miesto a finančnú odmenu 500 
eur si odniesli Smrtky z Liptova, 
ktoré svoju radosť taktiež ne-
skrývali. „Sme veľmi radi, že sa 
nám v takejto veľkej konkurencii 
takých úžasných a vtipných pla-
vidiel podarilo uspieť. O rok sa 
na Štrkovec určite vrátime.“

Fantázia do Karlovky? 
„Tak to veru nie, v žiadnom 

prípade!“ Tak znela odpoveď 
ružinovského starostu, keď sa  
o niečom takom zmienil posla-
nec mestskej časti Karlova Ves, 
ktorý bol návštevníkom ružinov-
skej akcie. Ten spomenul, že by 
sa takáto akcia uživila aj na Kar-
loveskej zátoke. Na to však Sla-
vomír Drozd pri vyhodnocovaní 
súťaže na pódiu vyhlásil, že akcia 
Na vlnách fantázie je naša akcia, 
patrí do Ružinova a na Štrkovec 
a tu aj ostane. Zároveň taktiež 
pre TV Ružinov prezradil, že nie je 
vylúčené, že o rok na hladine Štr-
koveckého jazera uvidíme aj pla-
vidlo Miestneho úradu Ružinov. 
„Je to možné, nevylučujem to. Ale 
nedá sa byť naraz aj v porote aj 
na plavidle. Ale určite nahovorím 
zamestnancov, či by nad tým ne-
porozmýšľali – a prečo nie.“

Katarína KOSTKOVÁ
Foto: RŠK

Plavidlá tesne pred štartom.
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NA „CECA“ SA NEZABUDLO
Už je to vyše jedenásť rokov, čo Slovensko prišlo o jedného z najlepších a nezabudnuteľných hokejistov. Obľúbený 
útočník bratislavského Slovana s číslom 22, ktorý s kapitánskym ,,céčkom“ na hrudi dokázal vyburcovať  nielen spolu-
hráčov, ale i fanúšikov, aj napriek smutnému koncu v roku 1998 ostáva v srdciach  hokejových priaznivcov  naďalej.

Dušan Pašek ostáva stále v srdciach hokejových priaznivcov

Pán hokejista
Excelentný strelec bol mag-

netom tribún, z ktorých sa ozý-
valo dnes už legendárne: „Ceco 
banán!” Dušan Pašek sa narodil 
7. septembra 1960 v Bratislave. 
Už ako dieťa počas svojich hoke-
jových začiatkoch zaujal trénerov 
v BEZ Bratislava. Svoje hokejové 
umenie a talent neskôr naplno 
rozvinul v tíme bratislavského 
Slovana. Jeho prvým veľkým 
úspechom bol československý 
titul v sezóne 1979/1980, keď 
sa ako člen majstrovského tímu 
Slovana Bratislava podieľal na 
obrovskom úspechu. Dušan Pa-
šek mal v tom čase iba 19 rokov. 
V československej súťaži zazna-
menal Pašek spolu 372 štartov 
a jeho gólostroj sa zastavil na 
čísle 187.

Ako každého dobrého hoke-
jistu, aj jeho si všimli agenti NHL. 
V roku 1982 ho draftovala Minne-
sota North Stars, hrať v najsláv-
nejšej a najprestížnejšej svetovej 
hokejovej lige sa mu však poda-
rilo až v roku 1988. V zámorí tak 
potom v sezóne 1988/1989 odo-
hral 48 zápasov v základnej časti 
a nazbieral 4 góly a 10 asistencií, 
v play off odohral 2 stretnutia  
s bilanciou 1 gól. V NHL sa Dušan 
Pašek nepresadil tak, ako možno 
sám očakával. 

Jeho hokejové kroky tak sme-
rovali do švajčiarskych klubov  
HC Lugano a Ambri-Piotta. Ne-
skôr okúsil aj taliansky ľad  
v klube Assiago. Svoju hokejovú 
kariéru nakoniec zavŕšil v krajine 
tisícich jazier vo Fínsku, v klube 
Kalpa Kuopio. Z tohto klubu sa 
vrátil na Slovensko, ale jeho ho-

kejové kroky už smerovali iba do 
„funkcionárčenia“. 

Úspešný reprezentant
Nemalé úspechy zažil taktiež 

v reprezentácii. V drese Česko-
slovenska odohral spolu 196 
zápasov, v ktorých zaznamenal 
69 gólov. Vo svojej zbierke mal 
všetky najvzácnejšie kovy. V roku 
1982 získal na Majstrovstvách 
sveta striebornú medailu. O rok 
neskôr k nej pribudol bronz, 
Najúspešnejší bol rok 1985. Po 
šampionáte v Prahe bola jeho 
medailová zbierka kompletná. 
Na Majstrovstvách sveta bol čle-
nom národného tímu, ktorý získal 
zlatú medailu. Československo 
taktiež reprezentoval na Zimných 
olympijských hrách v roku 1984 
v Sarajeve, kde s tímom získal 
striebornú medailu. Štartoval aj 
na ZOH v roku 1988, ktoré sa 
odohrávali v Calgary. Tam muž-
stvo Československa obsadilo  
6. miesto. 

S hokejom celý život
Bol uznávanou osobnosťou 

nielen v športovom, ale aj v spo-
ločenskom živote. Ani po ukonče-
ní aktívnej hokejovej kariéry svet 
hokeja neopustil. Najskôr praco-
val v reprezentácii ako jej mana-
žér. K rovnakej práci sa dostal aj 
v klube, kde počas svojej hokejo-
vej kariéry žal najväčšie úspechy. 
Stal sa manažérom HC Slovan. 
Ani to však nebolo všetko. Svo-
ju ďalšiu funkcionársku kariéru 
rozbehol v roku 1997, keď sa 
postavil do čela SZĽH a na poste 
prezidenta vymenil Jána Mitošin-
ku. Pred sezónou 1997/1998 
mal Dušan Pašek veľké plány  
s reprezentáciou aj so Slovanom, 
do ktorého v tom čase prišli hrá-
či ako Zdeno Cíger, Ľubo Kolník  
a belasí boli na najlepšej ceste 
za majstrovským titulom. Skla-
manie však prišlo v reprezentácii. 
Na nešťastnom olympijskom tur-
naji v Nagane naši reprezentanti 
doslova pohoreli. Prišlo však ne-
šťastné Nagano. Turnaj tisícročia 
sme jednoducho nezvládli. Iba 
niekoľko dní po nevydarených 
olympijských hrách nasledoval 
šok nielen pre hokejovú verej-
nosť. 14. marca v roku 1998 
Dušan Pašek z nepochopiteľných  
a doteraz nevyjasnených dôvodov 
spáchal samovraždu. Zanechal 
po sebe nielen deti a svoju rodi-
nu, ale aj tisíce fanúšikov, ktorí 
nad jeho smrťou dodnes krútia 
hlavami. Symbolicky tak vyznie-
va vytúžený majstrovský titul pre  
HC Slovan niekoľko týždňov po 
jeho smrti, ktorého sa už, bohu-
žiaľ, nedožil.

Nezabudli
Hokejová legenda sa v srd-

ciach hokejových fanúšikov ne-

zmazateľne zapísala zlatými pís-
menami. A nezabudol na neho 
ani fanklub hokejového Slovana. 
Druhý ročník futbalového turnaja 
fanklubu sa prvýkrát hral pod ná-
zvom Memoriál Dušana Pašeka. 
Turnaj sa konal na ihrisku základ-
nej školy Drieňová, ktorú Dušan 
Pašek navštevoval. Pozvanie na 
toto podujatie prijali Dušan Pa-
šek mladší, syn slávneho otca, 
ktorý pokračuje v jeho šľapajach, 
momentálne v drese HK 36 Ska-
lica, dcéra Alexandra i „Cecovi“ 
rodičia.

Aj napriek nepriaznivému 
počasiu sa na turnaji zúčastni-
lo 13 tímov, ktoré bojovali o čo 
najlepší výsledok v každom zá-
pase naplno. Počas celého dňa 
sa na turnaj prišli pozrieť stov-
ky fanúšikov Dušana Pašeka  
a hokejového Slovana. Nechýbali 
medzi nimi jeho rodičia, syn Du-
šan a dcéra Alexandra. Fanklub 
HC Slovan Fans im udelil čestné 
členstvo vo fanklube. Zároveň sa 
taktiež Pašekovi najbližší zapojili 
do odovzdávania cien pre tých 
najlepších na futbalovom turnaji. 
Finálový zápas zohral tím Pezin-
skí gurmáni a mužstvo z Ovsišťa.  
Z víťazstva 6:4 a celkového pr-
venstva na Memoriáli Dušana Pa-
šeka sa po konečnom hvizde teši-
li chalani z Ovsišťa. Tretie miesto 
obsadilo družstvo Ružinov 821.

Organizátori dúfajú, že sa 
z tohto turnaja stane tradícia  
a každoročne si takýmto spôso-
bom uctia pamiatku tohto ruži-
novského rodáka, člena Siene 
slávy slovenského hokeja a ne-
zabudnuteľného hokejistu, ktorý 
odišiel priskoro. 

 Katarína KOSTKOVÁ
Foto: HC Slovan FansVíťazný tím turnaja.



                    

Koncert  venovaný 20. výroèiu 
Nežnej  revolúcie 

            PRAHA SPÍVA BRATISLAVĚ
           V.Merta, L.Pospíšil, J.Steflická

12.7.2009 o 18. 00 h

                  
  NÁVRATY K STARÝM SLOVANOM

     5.7.2009 o 10.00 h
Turisticko-náuèná vychádzka na Devín. 

Zraz pod Mostom SNP.

 VÝSTAVA MAČIEK

1.8. - 2.8.2009 
   Medzinárodná prezentácia plemien maèiek

DK  RUŽINOV

ABY SME NEZABUDLI...

 29.8.2009 o 17.00 h
 Promenádny koncert dychovej hudby
SPOJÁR venovaný spomienke na SNP

                    

Jazz Street Band 

        LETNÝ  JAZZOVÝ  VEČER

DIVADIELKO BEZ OPONY
Rozprávkove popoludnie

nede¾a o 17. 00 h

CIRKUS  PEPELE

MEDOVNÍKOVÝ  DOMÈEK

JEŽKO  A  LÍŠKA

KARNEVALOVÝ  HRAD

             

19. 7. 

26. 7.

09. 8. 

23. 8.

Divadlo Žihadlo

Strážanovo bábkove divadlo

Divadlo Zanzara

Divadlo Dunajka

 
 Horúce tance - Hot Dance

4.7.2009 o 17.00 h
Show program taneènej skupiny 

Tropical 

AREÁL  ŠTRKOVEC -  Letné divadlo

1.8.2009 o 17. 00 h

K Lultúrne eto 2009 

- CULTUS RUŽINOV,a.s.

C L U R Ž N VU T S U I O ,a.s.

                    

Letná  hudobná promenáda

  Samo TOMEČEK  
koncert

25.7.2009 o 17. 00 h

ZRODILO SA SVETLO

Hudobno-spevácky veèer nevidiacich umelcov
Mariana BANGU s manželkou Alexandrou

14.8.2009 o 17.00 h

Stredisko enviromentálenej výchovy
pri MČ Ružinov organizuje pre deti vo veku
7 – 15 rokov denné tábory s nasledovným

zameraním a programom:

Poznávanie prírody
27.-31. júla 2009    

Štrkovecké jazero – oboznámenie s Ružinovskou • 
cyklotrasou a cieľmi ekologických cyklojázd v Ružinove, 
člnkovanie, športové hry, pozorovanie života v jazere
Vychádzka do lužných lesov prírodnej rezervácie  • 
Biskupického ramena a k brehom Dunaja spojené  
s obedom v prírode (ukážka prírodných zaujímavostí  
a chránených druhov flóry a fauny)
Karneval, súťažné a zábavné hry, ukážka canisterapie, • 
beseda so psovodom o zásadách starostlivosti o psíkov

Ekofotografia
3.-7. augusta 2009

výlety do prírody v blízkom okolí – fotografovanie  • 
v teréne
úprava fotografií na PC/ Fotoshop /, tvorba fotoprezen-• 
tácií, príprava a vernisáž  záverečnej výstavy  
v Spoločenskom dome Prievoz

* spoločenské, športové a zábavné hry

Info a prihlášky:  SD Prievoz, 
tel.: 43425716, 0905/578 460 sadilekova@gmail.com 


