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V súvislosti so stavebným 
sporením  a  jeho  výhodami 
sa často skloňuje štátna pré-
mia a úroky. Stále platí, že sú 
to  najdôležitejšie  prednosti 
tohto bankového produktu?

Určite. Z pohľadu klienta 
je totiž zaujímavé, ak vie, že 
svoje financie ukladá bezpeč-
ne, a pritom ešte aj výhodne. 
A výhodnosť mu zabezpečujú 
nielen dvojpercentné ročné 
úroky, ale aj štátna prémia, 
ktorá aj v tomto roku môže byť 
až 66,39 €. Pre našich sporite-
ľov je nesporne výhodné a za-
ujímavé aj to, že už po dvoch 
rokoch sporenia a po splnení 
stanovených podmienok získa-
jú zákonný nárok na stavebný 
úver s iba 2,9-percentným roč-
ným úročením. A tento úrok im 
garantujeme počas celej doby 
splácania úveru.

V  súčasnosti  sa  objavujú 
informácie, že na úvery ponú-

kate  ešte  výhodnejšie  úroky, 
než  tie,  o  ktorých  ste  už  ho-
vorili.  Ako  to  teda  s  úvermi  
a úrokmi je?

O čom som hovoril v úvode, 
to je dlhodobá záležitosť a pla-
tí bez časového obmedzenia. 
To, na čo sa pýtate, je naša 
aktuálna ponuka, ktorá pla-
tí pre žiadosti o úver podané 
v čase od 1. apríla do 31. júla 
2010. Konkrétne je to ponuka, 
v rámci ktorej majú naši klienti 
možnosť získať úver s naozaj 
mimoriadne výhodnou úroko-
vou sadzbou len 1,99 % ročne. 
A dokonca úver s takýmto za-
ujímavým úrokom môžu vyu-
žiť klienti – fyzické osoby a aj 
právnické osoby – spoločen-
stvá vlastníkov bytov a bytové 
družstvá.

Aké ďalšie podmienky mu- 
sia  vaši  klienti  splniť  na  
to,  aby  mohli  túto  ponuku  
využiť?

Medziúver so zvýhodne-
nou úrokovou sadzbou musí 
byť v prípade fyzických osôb 
zabezpečený záložným právom 
na nehnuteľnosť. V prípade 
právnických osôb je potrebné, 
aby čerpaný medziúver využi-
li na obnovu bytového fondu. 
Fyzické osoby môžu čerpať 
medziúver v maximálnej výške  
170 000 €, v prípade manže-
lov alebo partnerov a pri finan-
covaní jedného objektu môže 
byť táto suma až dvojnásobná. 
Právnické osoby majú výšku úve-
ru neobmedzenú. Zvýhodnenú 

úrokovú sadzbu garantujeme 
do konca kalendárneho roka  
2010. Počnúc 1. januárom na-
sledujúceho roka sa úroková 
sadzba zmení na sadzbu platnú 
v čase podania žiadosti o úver.

Znamená  to,  že  by  ste 
záujemcom  o  lepšie  bývanie 
poradili,  aby  možnosť  získať 
úver  len  za  1,99 %  využili  čo 
najskôr?

Samozrejme, pretože čím 
skôr si klient podá žiadosť 
o úver so zvýhodnenou úroko-
vou sadzbou, tým viac na zvý-
hodnenom úročení získa.

Novinka: úver len za 1,99 %
Rozhovor s Ing. Stanislavom Sasinkom, organizačným riaditeľom
Prvej stavebnej sporiteľne, a.s.
Verná  svojej  tradícii,  najväčšia  stavebná  sporiteľňa  opäť  prichádza  s  novinkou,  ktorá  prináša  jej  klientom možnosti,  
ako si rýchlejšie a efektívnejšie splniť svoju predstavu o lepšom bývaní.

Viac  informácií  získate v kanceláriách obchodných zástupcov 
PSS,  a.s., na adresách:
Bratislava,  filiálka PSS, Bajkalská 30, 02/ 58 231 461, -567,- 
276,- 565, 
Hradská 70/C, 0915/890 030, 
Dom kultúry Ružinov, Ružinovská 28, 02/4342 9843,
Rajecká 5-7, Vrakuňa, (pešia zóna), 02/4552 7096, 
SD Nivy, Súťažná 18, 0915/890 573
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Bratislavská teplárenská, a.s. ako najväčší do-
dávateľ tepla pre Bratislavu v roku 2009 dodala 
svojim odberateľom v rámci Bratislavy v dvoch 
sústavách centrálneho zásobovania teplom spolu 
1 007 GWh ( 3 625 TJ ) tepla. Uvedený výsledok 
ju neustále zaraďuje k stabilným lídrom na trhu 
s teplom nielen v rámci mesta, ale aj v celoslo-
venskom meradle.

Platná regulačná politika prijatá pre obdobie 
rokov 2009 – 2011 ukladá povinnosť regulova-
ným subjektom t.j. teplárňam vyúčtovať sku-
točné náklady na dodávku tepla odberateľom  
až po skončení tohto obdobia v termíne do  
31. marca 2012. 

Bratislavská teplárenská, a.s. prijala rozhod-
nutie zúčtovať odberateľom finančné náklady 
vynaložené za teplo a vrátiť rozdiely podľa 
skutočných nákladov už po uplynutí prvého re-
gulačného roka 2009, to znamená v mesiacoch 
apríl-máj.

Zníženie celkovej výslednej ceny tepla pred-
stavuje v priemere cca 15 %. Jej výška je závislá 
od kategórie odberateľa a vrátený objem od vý-
sledných skutočných nákladov. Finančný objem, 
ktorý spoločnosť Bratislavská teplárenská, a.s. 
vrátila svojim odberateľom je 13 miliónov eur. 

Uvedené zníženie nákladov oproti očaká-
vaným bolo spôsobené jednak znížením cien 
hlavnej palivovej zložky a tou je zemný plyn, 
jednak maximálnou snahou spoločnosti o zefek-
tívnenie, racionalizáciu a skvalitnenie výroby 

a distribúcie tepla a teplej vody. S tým sa spája, 
prirodzene, aj úspora plánovaných nákladov bez 
akéhokoľvek vplyvu na kvalitu a rozsah dodávok 
tepla. 

Bratislavská teplárenská, a.s. dokázala aj na-
priek dlhodobo najnižším cenám tepla v rámci 
mesta dosiahnuť uvedenými opatreniami ďal-
šie výrazné zníženie nákladov a priniesť svojim 
zákazníkom dodatočný benefit v podobe úspo-
ry v jednej z  najväčších nákladových položiek 
v rozpočtoch domácností i firiem – spotreby  
energií.  

Vážení spotrebitelia, v priebehu mesiaca mája 
Vám budú doručené vyúčtovacie faktúry od Va-
šich správcovských spoločností a bytových druž-
stiev. Jednou z nemalých položiek vo vyúčtovaní 
sú náklady na teplo a teplú vodu. Teplárenské 
spoločnosti  sú povinné v zmysle platného výno-
su vydaného Úradom pre reguláciu sieťových od-
vetví vrátiť odberateľovi tepla náklady zahrnuté  
v kalkulovanej cene tepla, ktoré nie sú preukáza-
né účtovnými dokladmi. Teplárenské spoločnosti 
sú povinné vyúčtovať tieto náklady v zmysle plat-
nej legislatívy; vyhlášky ÚRSO č. 358/2009 Z. z.
V prípade nejasností a nezrovnalostí vo vyúč-
tovacích faktúrach kontaktujte Vašich správcov 
bytových domov.

Bratislavská teplárenská, a.s.
TEPLO VÁŠHO DOMOVA

BRATISLAVSKÁ TEPLÁRENSKÁ
VRÁTILA 13 MILIÓNOV EUR

sxc.hu



RUŽINOV  –  Poslanci  miestne-
ho  zastupiteľstva  na  svojom 
ostatnom  rokovaní  20.  apríla 
zaznamenali rekord v krátkosti 
rokovania. Od nástupu starostu 
Slavomíra  Drozda  do  funkcie 
rokovali už 31-krát. Dĺžka roko-
vaní sa v priemere počítala na 
5 hodín a viac.

Tento raz diskutovali len  
2 hodiny a 19 minút. Dôvodom 
bolo stiahnutie návrhu rozpočtu 

Ružinova na rok 2010. Súviselo 
to aj s predloženým projektom 
Ružinovského podniku-VPS in-
vestovať do rekonštrukcie trhu 
na Miletičovej ulici, pričom in-
vestície sa odpočítajú z ročné-
ho nájmu za trhovisko. Neroko-
vali ani o územnom pláne zóny  
Trnávka – stred. Ešte raz ho pre-
diskutujú s občanmi z Trnávky. 

Viac na strane 4. 
(re)

RUŽINOV – Tak ako po minulé 
roky,  aj  teraz  získajú  obyvate-
lia  Ružinova  zdarma  sadenice 
muškátov  alebo  iných  letni-
čiek. Muškátové  leto  2010  sa 
bude  konať  v  druhej  polovici 
mesiaca mája. 

Starosta Slavomír Drozd a za-
mestnanci miestneho úradu budú 
kvetiny rozdávať pred budovou úra-
du na Mierovej ulici, ako býva zvy-
kom. A to od 19. mája do 21. mája, 
každý deň od 13 – do 17. hodiny.   

(re) 

RUŽINOV  – Spoločnosť GKK – 
geodetická služba, spol. s r.o. 
vykonáva pre mestskú časť Bra-
tislava –Ružinov v tomto období  
zameranie skutočného stavu 
ciest III. a IV. triedy vrátane za-
merania parkovacích plôch a 
parkovacích pásov na predmet-

ných komunikáciách  v nasle-
dujúcich lokalitách: Štrkovec, 
Ostredky, Trávniky, Pošeň, Prie-
voz. Zameranie sa uskutoční do 
30. júna 2010. Ide o zameranie 
komunikácií, ktoré má v správe 
ružinovská samospráva. 

(red)

BRATISLAVA  –  Dňa  17.  apríla 
sa  konal  Deň  narcisov  –  jedi-
ná  verejno-prospešná  zbierka. 
Už po štrnásty raz sa Liga pro-
ti rakovine uchádzala o dôveru 
verejnosti  a  tým  aj  o  podporu 
jej  programov  a  projektov  pre 
onkologických pacientov. 

 A tento rok bola aj mimoriad-
ne úspešná. Aktuálny predbežný 
výnos zbierky v Bratislave dosia-
hol sumu tesne pod hranicou 
200 000 eur. Do tohtoročného 

Dňa narcisov sa zapojilo 631 
spoluorganizátorov z radov ma-
terských, základných a stredných 
škôl, skautské oddiely, mestské 
a obecné úrady, spolky Slovenské-
ho Červeného kríža, zdravotnícke 
inštitúcie, rôzne záujmové kluby, 
združenia a organizácie, kluby 
a pobočky Ligy proti rakovine 
a ďalšie právnické osoby. V Brati-
slavskom kraji sa do Dňa narcisov 
zapojilo 124 spoluorganizátorov. 

(juh)

Zameranie ružinovských ciest

Bratislava patrí medzi najlepších

Poslanci rokovali najkratšie za posledné roky

Muškátové leto opäť v máji
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Z a my s l e l i 
sme sa nie-
kedy nad 
tým, akou 
významnou 
lokalitou je 
Ružinov a 
čo všetko sa 
n a ch á d z a 
na tomto území siahajúcom od 
jazera Zlaté piesky až po Starý 
most a od Slovnaftu po Trnav-
ské mýto? Sú fakty, možno vše-
obecne známe, no občas urči-
te nezaškodí pripomenúť si ich. 
Najmä keď je na to príležitosť 
v podobe nových skutočností  
a nových súvislostí.

Bez zveličovania možno 
povedať, že Ružinov nie je 
iba jednou zo sedemnástich 
mestských častí Bratisla-
vy, ale je aj miestom, ktoré 
má strategický význam pre 
hlavné mesto i celú krajinu. 
Napríklad nikde inde na Slo-
vensku sa nenachádzajú na 
území jediného samospráv-
neho celku také významné 
dopravné uzly ako práve  
v Ružinove. Je tu najväčšie 
slovenské letisko, významný 
riečny prístav, dôležitý želez-
ničný uzol (Ústredná náklad-
ná stanica) či medzinárodná 
diaľnica. V Ružinove tiež 
nájdeme Slovnaft a ďalšie 
podniky a firmy celoštátneho 
významu, centrálne úrady 
a inštitúcie. Za posledných 
dvadsať rokov sa stal takisto 
rušným strediskom podni-
kania a biznisu, vyrástlo tu 
najviac bizniscentier a ad-
ministratívnych komplexov, 
ktoré sa stali sídlom mno-
hých významných domácich 
i zahraničných firiem. Sú tu 
aj najväčšie nákupné centrá 
v meste. Ružinov sa aj vďa-
ka tomu zároveň stal jedným  
z najbohatších samospráv-
nych celkov na Slovensku.

Práve Ružinov je stelesne-
ním hospodárskej konjunktú-
ry celej krajiny v podobe sta-
vebného boomu, aký zrejme 
nemá obdobu v žiadnej inej 
lokalite na Slovensku. Práve 
tu vyrástli nové stavebné do-
minanty, ktoré zmenili imidž 
celého mesta. A určite nie je 
náhoda, že Ružinov sa stal aj 
miestom pre najvýraznejšiu 
realitnú investíciu posledných 
desaťročí – komplex Eurovea, 
ktorý vyrástol na dunajskom 
nábreží. Eurovea má všetky 
predpoklady stať sa ikonou 
a výkladnou skriňou Brati-
slavy, dodať jej nový rozmer 
moderného európskeho veľ-
komesta. Je ďalším výrazným 
prvkom rozširujúcim výpočet 
toho, čo robí Ružinov jedineč-
ným – a to nielen v bratislav-
skom kontexte.

Juraj HANDZO
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Väčšiu časť financovania  
v objeme vyše 10-tisíc eur vyčle-
nili z rozpočtovej rezervy pred-
sedu vlády Roberta Fica a úrad 
vlády o pridelení týchto prostried-
kov na poskytnutie dotácie na 
revitalizáciu ihriska rozhodol  
26. novembra minulého roka. 
Podmienkou  úradu vlády bolo, 
že mestská časť bude mať rezer-
vovanú na tento cieľ vo svojom 
rozpočte na rok 2010 spoluúčasť 
vyše 6 600 eur. Vládna dotácia je 
spojená aj s ďalšími podmienkami: 

mestská časť musí okrem iného 
preukázať vlastnícke alebo iné prá-
vo k pozemku, na ktorom sa ihris-
ko nachádza. Musí tiež napríklad 
zabezpečiť právoplatné stavebné 
povolenie (respektíve ohlášku k 
stavebným prácam) či predložiť vý-
pis z uznesenia miestneho zastu-
piteľstva, ktorý bude preukazovať 
spolufinancovanie. 

Revitalizácia detského ihriska 
na Ondrejovovej ulici zahŕňa výme-
nu starých hracích prvkov za nové, 
obnovu dopadových plôch, výmenu 

mobiliáru (lavičky a koše) a obnovu 
trávnikov. Na túto plochu s výme-
rou 1 948 štvorcových metrov je 
spracovaná projektová dokumen-
tácia. Ide o územie ohraničené uli-
cami Ondrejovova a Mlynské luhy 
(neďaleko Gagarinovej ulice). Sta-
vebný úrad mestskej časti listom zo  
4. decembra 2009 už vydal ozná-
menie k ohláseniu stavebných 
úprav. Ihrisko by sa malo zrekon-
štruovať do dvoch mesiacov.

(juh)
Ilustračné foto: archív

Ako uviedol, v minulom roku 
predstavovali náklady na čin-
nosť RŠK 1 456 miliónov eur, 
z toho 800-tisíc eur bola dotá-
cia z rozpočtu mestskej časti  
a vyše 635-tisíc eur boli príjmy 
z vlastnej činnosti. Okrem toho 
mestská časť poskytla dotáciu 
vyše 210-tisíc eur na stavbu 
hokejbalovej haly a vyše 7 800 
eur na opravu mantinelov ho-
kejbalovej haly. 

„My sme sa v prvých mesia-
coch tohto roka snažili ušetriť 
pri zachovaní všetkých činnos-
tí klubu,” vyhlásil M. Kozáčik, 
podľa ktorého len na mzdách 
sa ušetrilo asi 50-tisíc eur. Na-
priek šetreniu RŠK zabezpe-

čuje pre deti minimálne také 
podmienky ako vlani. Ako ďalej 
uviedol, najviac sa dá ušetriť 
pri prevádzke dvoch ľadových 
plôch na energiách. „Pre roky 
2011 a 2012 ušetríme mini-
málne 50-tisíc eur,” konštato-
val M. Kozáčik. Pripomenul, že 
je potrebné vytvoriť autonómny 
systém varovania pre obyva-
teľov na zimnom štadióne. Je 
tam osem ton čpavku, blízko 
je nemocnica a sídlisko, podľa 
M. Kozáčika už dali urobiť ana-
lýzu, koľko sirén pre systém 
varovania by bolo treba zabez-
pečiť. Upozornil aj na potrebu 
rekonštrukcie šatní a vzducho-
techniky na zimnom štadióne. 

V spolupráci s klubom Slovan 
Bratislava je nevyhnutné do-
riešiť aj kamerový systém na 
štadióne, čo vyžaduje zákon 
(dôkazom je incident počas 
nedávneho stretnutia Slovana 
s Košicami, pozn. red.). Ako 
dodal, tento priestupok voči or-
ganizátorovi Slovanu Bratislava 
začala riešiť už aj polícia v prie-
stupkovom konaní.

RŠK za ponúkané služby 
získal od začiatku tohto roka 
takmer 227-tisíc eur. Od mest-
skej časti dostal v tomto roku 
vyše 166-tisíc eur ako bežný 
transfer a vyše 57,5 milióna 
eur na stavbu hokejbalovej 
haly. Na jej dokončenie treba 

ešte vyše 200-tisíc eur. M. Ko-
záčik vymenoval aj ďalšie akti-
vity, ktoré RŠK prinesú zdroje. 
Spomenul prenájom reklam-
ných plôch v novej hale zimné-
ho štadióna či veľtrh bezpeč-
nostných služieb, ktorý bude 
počas odstávky ľadovej plochy 
na hlavnom štadióne v lete. 
Vyslovil predpoklad, že príjmy 
RŠK v tomto roku dosiahnu 
1,160 milióna eur. RŠK aj tento 
rok pripravuje na 26. júna tra-
dičnú súťaž nemotorových pla-
vidiel Na vlnách fantázie, letné 
denné tábory a športové tábory 
pre deti v chorvátskom Umagu.

(juh)

Návrh predložil riaditeľ RP-
V-PS Marián Ružič. „Nájomné, 
ktoré musí platiť RPV-PS mest-
skej časti Ružinov, nezodpove-
dá svojou výškou podmienkam, 
ktoré sú dnes na trhovisku,” vy-
hlásil na zasadnutí miestneho 
zastupiteľstva. „V čase, keď sa 
stanovila výška nájmu, bolo tr-
hovisko preobsadené a čakalo 
sa na predajné miesta. Dnes je 
situácia opačná, je len 60% ob-
sadenosť. Z toho vyplýva, že nie 
sme schopní vybrať také vysoké 
nájomné.”

Preto je podľa neho po-
trebné skvalitniť predajné 

podmienky. Ak sa tak nesta-
ne, podľa riaditeľa M. Ružiča  
v krátkom čase odídu aj ďalší 
predávajúci, najmä občania 
patriaci do vietnamskej a čín-
skej komunity, ktorí tvoria väč-
šinu. Tí podľa neho dali naja-
vo, že ak nedôjde k nejakému 
kompromisu, budú musieť  
z trhoviska odísť. 

Tržby RP-VPS z predajných 
miest na trhoviskách (Mile-
tičova, Herlianska, Bachova  
a iné) sa v dôsledku krízy značne 
znížili. V priebehu dvoch rokov 
klesli až o asi 7 miliónov korún 
(232 357  eur). Príjmy z nájmu 

predajných miest, ktoré tvoria 
nosné piliere tržieb RP-VPS, 
nekorešpondujú s výškou náj-
mu, ktorý podnik platí mestskej 
časti. Aj preto sa nevytvárajú 
potrebné zdroje na rekonštruk-
ciu trhoviska. Rekonštrukcia je 
potrebná najmä pre nevyhovu-
júci stav rozvodov elektrickej 
energie. Z materiálu, ktorý pre-
rokovávali poslanci, vyplýva, že 
len oprava týchto rozvodov by si 
vyžadovala 60- až 70-tisíc eur. 
Celková rekonštrukcia, ktorá by 
viedla k zlepšeniu kultúry pre-
daja a bola by spojená aj s úpra-
vou stánkov, komunikácií a po-

dobne, by vyšla na 300-tisíc až 
310-tisíc eur. O takýto výpadok 
však príde mestská časť vo svo-
jom rozpočte na rok 2010, ktorý 
z rokovania stiahli. V rozprave 
nevystúpil žiaden poslanec.

Mestská časť už raz svojmu 
podniku verejno-prospešných 
služieb znížila nájom - z 24 mi-
liónov korún (796 654 miliónov 
eur) v roku 2008 na minulo-
ročných 697 072 eur (21 milió-
nov korún). Zdroje podniku na 
prevádzku, služby a opravy sa 
napriek tomu znížili o takmer 
117-tisíc eur.

(juh) 

Zrevitalizujú detské ihrisko na Ondrejovovej
Financovať ho budú vláda a Ružinov spoločne
RUŽINOV - Detské ihrisko na Ondrejovovej ulici na Pošni sa dočká obnovy – poslanci ružinovského miestneho zastupiteľstva schvá-
lili spolufinancovanie jeho revitalizácie z rozpočtu mestskej časti. 

Ružinovský športový klub chce šetriť
Samospráva podporuje šport ročne 800-tisíc eurami
RUŽINOV – Na splnenie záväzku, že Ružinovský športový klub (RŠK) bude čo najmenej závislý od rozpočtu mestskej časti, sa za-
meriava jeho dočasne vymenovaný riaditeľ Miroslav Kozáčik. So svojimi zisteniami o stave RŠK a predstavami, ako ďalej, vystúpil 
pred poslancami.

Trhovisko na Miletičovej potrebuje rekonštrukciu
Ružinovskí poslanci schválili financie na jeho zveľadenie
RUŽINOV – Poslanci ružinovského zastupiteľstva na zasadnutí 20. apríla schválili zapracovanie zníženia nájomného Ružinovské-
mu podniku verejno-prospešných služieb (RP-VPS) o 50 percent do rozpočtu mestskej časti na rok 2010. Finančné prostriedky zo 
zníženého nájomného sa majú použiť na rekonštrukciu Trhoviska Miletičova. Ide o úľavu zhruba 300-tisíc eur (10 miliónov korún).
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Deti z okolia Ondrejovovej ulice sa môžu 
tešiť na nové ihrisko



Miestny úrad Bratislava – 
Ružinov v nadväznosti na pro-
jekt BVS realizoval posledných 
minimálne 6 mesiacov prieskum 
záujmu vybudovania prípojok 
medzi obyvateľmi v Prievoze. 
Kritériom vybudovania kanalizá-
cie, ktorá mohla byť financovaná 
Európskou úniou (EÚ), totiž bola 
85-percentná pripojiteľnosť prí-
pojok. Výzvy boli publikované na 

internete a dokonca aj prostred-
níctvom nášho mesačníka.  
Súhlas vyslovilo len necelých  
40 percent vlastníkov pozemkov. 
Publikujeme tabuľku prieskumu. 
Ako sa bude ďalej pokračovať, 
predbežne nie je jasné. Mož-
nosť financovania kanalizácie 
z prostriedkov EÚ obyvatelia za-
tiaľ nevyužili. 

(red)

Ocenenie dostali učitelia 
materských aj základných škôl, 
ktoré sú v správe mestskej časti 
Bratislava – Ružinov. Osemnásť 
ocenených vybrali riaditelia jed-
notlivých škôl. „Riaditelia najlep-
šie poznajú dennodennú prácu 
svojich učiteľov, a tak sme výber 
nechali na nich. Každý riaditeľ 
nám nahlásil konkrétnu osobu, 

na základe jej pracovných skú-
seností a prístupu k výkonu uči-
teľskej práce,“ vysvetlila Emília 
Kurucová, vedúca referátu soci-
álnej politiky a školstva. 

Deväť učiteľov zo základných 
a deväť učiteľov z materských 
škôl dostalo ďakovný list z rúk 
starostu Ružinova Slavomíra 
Drozda. Ten si vo svojom úvod-

nom prejave zaspomínal aj na 
svoje školské časy, učiteľov, ktorí 
mu utkveli v pamäti. Zároveň oce-
nil pedagogickú prácu, ktorá pod-
ľa neho nie je iba prácou, ale aj 
poslaním. „Vyformovať z toho ma-
lého človiečika dospelého člove-
ka, ktorý má vedomosti, prehľad 
a samostatnosť, to je úloha, ktorú 
nezvládne hocikto,“ povedal.

Samotní ocenení pedagó-
govia neskrývali prekvapenie. 
O tom, že sa im dostane verej-
ného poďakovania, mnohí z nich 
ani neuvažovali. „Túto prácu 
kedysi prirovnávali k práci ba-
níkov, čo sa týka psychického 
vypätia. Je to naozaj ťažká prá-
ca. Ale som rada, že ju robím,“ 
povedala Katarína Poláčková  
zo ZŠ Drieňová. „Myslím si, 
že každý jeden z nás si takéto 
ocenenie zaslúži. Práca učiteľa 
je naozaj  poslaním. V dnešnej 
dobe, keď ani tých peňazí nie je 
veľa, to určite nemôže vykonávať 
človek, ktorý nemá vzťah k de-
ťom,“ dopĺňajú ju kolegyne.

Počas stretnutia sa mohli 
všetci učitelia nielen občerstviť, 
porozprávať sa a vymeniť si skú-
senosti, ale zároveň si aj odpo-
činúť pri hudobnom programe.  
O ten sa postaral manželský  
pár Alexandra a Marián Bangov-
ci, známy už nie iba z Ružinova, 
ale aj zo speváckej súťaže Euro-
vízia.

Deň učiteľov, 28. marec, sa 
na Slovensku oslavuje už roky. 
Ide o sviatok všetkých pedago-
gických pracovníkov. Tradične sa 
spája s menom Jána Amosa Ko-
menského, nazývaného aj učiteľ 
národov. Bol jedným z prvých 
bojovníkov za poskytnutie vzde-
lania ľuďom bez rozdielu pohla-
via, rasy a sociálneho postave-
nia. Mnohí ľudia aj dnes hovoria  
o pedagógoch ako o druhých 
rodičoch. „Samozrejme, rodič je 
rodič, ale učitel má v živote detí 
nemalé miesto. A za to každému 
pedagógovi patrí veľké „ďakuje-
me“. Zakončil prejav starosta.

(zt)

Nálepková informačná kam-
paň na kontajneroch má ľudí 
doviesť k tomu, aby darovali ne-
potrebné šatstvo. Využiť ho môžu 
bezdomovci, ktorí chodia do noc-
ľahárne svätého Vincenta de Paul 
na Ivánskej ceste alebo využívajú 
útulok svätej Lujzy na Krčméryho 
ulici. „Väčšina textilu končí práve 

v kontajneroch na komunálny 
odpad,“ povedal Ján Králik, pred-
seda predstavenstva OLO. Oble-
čenie preto netreba hádzať do 
smetného koša na sídlisku. Kto 
má chuť pomôcť, môže ho odniesť 
na zberné dvory spoločnosti OLO 
na Bazovej ulici a Ivánskej ceste. 
„Tu sú nachystané špeciálne čisté 

kontajnery, určené práve na šat-
stvo, ľudia ho sem môžu priniesť 
v čase otváracích hodín zberných 
dvorov,“ informoval Valentín Mi-
kuš, generálny riaditeľ OLO.  Ria-
diteľ Depaul Slovensko n.o. Juraj 
Barát zároveň prosí obyvateľov, 
aby v súčasnosti neprinášali zim-
né oblečenie, keďže teraz nie je 

potrebné a nemajú ho kde sklado-
vať. Hodia sa však ponožky, pyža-
mové nohavice, papuče, spodná 
bielizeň, tepláky, mikiny, tenisky. 
Veci by mali byť čisté a oprané. 
O aktuálnej potrebe druhov šat-
stva informuje aj internetová strán-
ka www.depaulslovensko.org.

(mš)

O kanalizáciu neprejavili záujem
Mestská časť získala len necelých 40 percent súhlasných stanovísk
PRIEVOZ  –  Aj  na  základe  požiadaviek  niektorých  obyvate-
ľov  ružinovského  Prievozu  sa  ešte  pred  rokom  naštartoval 
proces  prípravy  projektovej  dokumentácie  na  vybudovanie 
kanalizácie v tejto lokalite v uliciach, kde chýba. Na projek-
te spolupracovali Bratislavská vodárenská spoločnosť (BVS) 
a ružinovský úrad. Výsledok sa nedostavil...

Deň učiteľov v Ružinove
Ocenili najlepších pedagógov z materských a základných škôl
Pri  príležitosti Dňa učiteľov dostali  ružinovskí  pedagógovia  vyznamenanie a poďakovanie  za  ich dlhoročnú prácu  s deťmi. 
Stalo sa tak pri spoločnom posedení v Dome kultúry Ružinov, kde nechýbal ani kultúrny program.

Nálepky informujú, kam so starým šatstvom 
Pomoc pre bratislavských bezdomovcov
Na bratislavských kontajneroch sa objavujú veľké farbené nálepky. Upozorňujú na to, že nepotrebné šatstvo nemusí skončiť 
práve v kontajneri. Môže dostať druhú šancu a pomôcť tým, ktorí oblečenie z druhej ruky ešte využijú.
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Vyhodnotenie
súhlasných stanovisk  majiteľov nehnuteľnosti

s vybudovaním kanalizačnej prípojky

Lokalita    súhlas      %     
Mierová 84 39 32,76
Nové záhrady I. 18 4 22,22
Nové záhrady II. 4 0 0,00
Nové záhrady III. 14 7 50,00
Nové záhrady IV. 5 2 40,00
Nové záhrady V. 20 1 5,00
Hrachová 32 10 31,25
Krajinská 13 5 38,46
Parková 23 12 52,17
Vavrínová kanalizáciu bude realizovať  stavebník 
 
Spolu  213  80  37,56

Starosta S. Drozd odovzdáva ocenenie najlepším ružinovským učiteľom za rok 2009.
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Trestná činnosť v Ružinove 
narástla o takmer 150 skutkov. 
Vzrástol však aj počet skutkov, 
ktoré polícia objasnila, a tak 
sa v podstate nič nezmenilo. 
A hoci kriminálna činnosť tvorí 
nižšie percento z celkovej trest-
nej činnosti, faktom zostáva, že 
v Ružinove sa udiali dva pokusy  
o vraždu. Z toho jeden bol ús-
pešný...

Zavraždená lekárka
Koncom novembra 2009 

zatvárala detská doktorka svo-
ju ambulanciu na Papraďovej 
ulici. Na parkovisku pred am-
bulanciou ju doposiaľ neznámy 
páchateľ zabil ranou z pištole. 
Obyvatelia Papraďovej si spomí-
najú na tento deň. „Počula som 
obrovskú ranu, keď som vyšla 
z domu pozrieť sa, čo sa deje, už 
tu bola sanitka. Doktorku som 
osobne nepoznala, ale chodila 
k nej moja známa,“ povedala 
pre Televíziu Ružinov obyva- 
teľka Papraďovej krátko po ne-
šťastnej udalosti. „Je to straš-
né... strašné,“ konštatoval starší 
pán.

Krátko po udalosti najviac 
ľudí ukazovalo prstom na bývalé-
ho manžela pediatričky, ktorého 
polícia krátko po čine predviedla 
na výsluch. Potom ho prepustila. 
Ružinovskí policajti sa k prípadu 
odmietajú vyjadriť. Stále je to-
tiž v štádiu vyšetrovania. Po za-
vraždenej lekárke zostali dvaja  
synovia.

Neúspešný pokus
Druhý, tento raz neúspešný 

pokus o vraždu, sa stal v sep-
tembri minulého roka, keď sa 
páchateľ v podzemnej garáži 
pokúsil zabiť pracovníka bez-
pečnostnej služby. Príčinou bol 
pravdepodobne predchádzajúci 
pokus o poškodenie motoro-
vého vozidla. Pracovník SBS  
podľa všetkého páchateľa „vy-
rušil“ a ten reagoval útokom. 
Polícia bola v tomto prípade, 
našťastie, úspešná a páchateľa 
zadržala. 

S príchodom roku 2010 
zaniklo obvodné oddelenie  
PZ Slovnaft. Polovicu oddele-
nia údajne tvoril samotný areál 
rafinérie. Nárast trestnej čin-
nosti v tomto oddelení nebol 
taký vysoký, aby si „zaslúžil“  
samostatné oddelenie. A tak sa 
táto oblasť prerozdelila medzi 
OO PZ Ružinov – západ a Ruži-
nov – východ. „Hliadky však na 
území bývalého OO PZ Slovnaft 
stále strážia, dokonca sa týmto 
prerozdelením zvýšila aj efekti-
vita práce v tejto lokalite,“ od-
kazuje ružinovská polícia.

Zvyšovanie bezpečnosti
Medzi najčastejšie trestné 

činy za rok 2009 sa zaradili 
krádeže a vlámania, najmä čo 
sa týka motorových vozidiel. Ru-
žinovská polícia si v tomto roku 
dáva za cieľ zvýšiť nielen bez-
pečnosť ľudí, ale aj ich majetku. 
V tomto by chcela spolupraco-

vať aj s obchodnými centrami. 
Práve tie sú spolu s rušnými 
a frekventovanými ulicami naj-
častejšími dejiskami trestných 
činov.

Mestská polícia
V ochrane verejného po-

riadku a občanov nezaháľa ani 
Mestská polícia Ružinov. Podľa 
slov zástupcu náčelníka MsP 
Ružinov Milorada Bosioka bol 
rok 2009 náročný. „Každý rok 
pribúdajú priestupky, pribúdajú 
aj nové typy priestupkov a pove-
dal by som, že máme stále viac 
a viac práce.“

Asi nikoho neprekvapí fakt, 
že medzi najčastejšie priestup-
ky v Ružinove sa zaradili práve 
tie dopravné. Problémy s parko-
vaním stále narastajú. S nimi 
idú ruka v ruke prehrešky voči 
verejnej zeleni. „Týka sa to zlé-
ho parkovania, parkovania na 
verejnej zeleni, teda na trávni-
koch, tvorenia prekážok v ces-
te,“ informuje Milorad Bosiok. 
A tak nečudo, že na týchto po-
kutách vybrala mestská polícia 
v Ružinove za rok 2009 takmer 
200 000 eur, čo je 6 miliónov 
korún. 

Mnohí ľudia sa sťažujú na 
fakt, že s problémy s parkova-
ním narástli už do takých rozme-

rov, že vodič sa často dostáva 
do situácie, kedy jednoducho 
nemá inú možnosť, ako urobiť 
priestupok. Odpoveď mestskej 
polície znie takto: „Každá hliad-
ka a každý policajt má kompe-
tenciu posúdiť daný priestupok 
podľa okolností, ktoré mu pred-
chádzajú. Na základe tohto po-
sudku policajt rozhodne o výške 
pokuty, alebo napomenutí. Na 
všetky okolnosti, samozrejme, 
prihliadame.“

Málo „papúč“
Problémy s parkovaním sa 

odrážajú aj na vyťaženosti tzv. 
papúč, teda imobilizérov. Mest-
ská polícia ich v Ružinove me-
sačne nainštaluje približne 600. 
Približne dvadsať imobilizérov, 
ktoré majú k dispozícii, im často 
nestačí. A to napriek tomu, že 
v minulom roku ich stav posilni-
li. Dokonca majú aj také, ktoré 
možno inštalovať aj na veľko-
rozmerné, tzv. mestské terénne  
vozidlá. Ich prianie do tejto se-
zóny znie takto: „Určite by sme 
prijali aj nejaké nové imobilizéry.  
Za cieľ si však dávame aj zlep-
šenie dodržiavania verejného 
poriadku.“

Zuzana TÍŇOVÁ
Foto: internet

Kriminalita v Ružinove
Mestská polícia nasadí mesačne v Ružinove až 600 „papúč” 
Bezpečnostná  situácia  v  Ružinove  je  podľa  polície  štandardná,  bez  výrazných  zmien  oproti  predchádzajúcemu  
obdobiu. Potvrdzujú to aj štatistiky, ktoré ružinovskí policajti spracovali za rok 2009. Podľa nich sa za toto obdobie 
v mestskej časti nárast trestných činov vyšplhal na takmer 4 000, čo nie je žiadna výrazná zmena. Na viac práce 
však poukazuje mestská polícia, ktorá stále najviac bojuje s „parkovacími problémami.“

Policajti v akcii.

Nepovolené parkovanie najviac zaťažuje mestskú políciu.
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V Ružinove je spolu 38 
detských ihrísk. Z nich medzi 
najnovšie patrí ihrisko na Viet-
namskej (Trnávka), ihrisko na 
Budovateľskej (Mlynské nivy) 
a ihrisko známe aj ako Parník 
na Martinčekovej (Prievoz). 
„Doterajšie kontroly ukazujú, že 
väčšina ihrísk prežila zimu cel-
kom dobre. V rámci priebežnej 
údržby, ktorú vykonávame, sme 
však museli obnoviť zopár hra-
cích prvkov, ktoré boli zničené 
na ihrisku na Vietnamskej. To ide 
cez reklamáciu,“ hovorí Adriana 
Rafayová z referátu životného 
prostredia MÚ Ružinov. 

SBS na Martinčekovej
Azda najproblémovejším 

ihriskom bol Parník na Martin-
čekovej. Novo vybudované hra-
cie prvky slúžili cez deň deťom 
a večer ich starším súrodencom. 
Tí sa tu schádzali pred alebo 
po návšteve neďalekej diskoté-
ky, popíjali a ničili hracie prvky.  
„Na Martinčekovej sme skutoč-
ne mali problém s nevhodne sa 
správajúcou mládežou, ktorá po 
nociach ničila priestory ihriska. 
Z toho dôvodu ho počas nocí, 
kedy mala neďaleká diskotéka 
otvorenú prevádzku, strážievali 
pracovníci bezpečnostnej služ-
by,“ vysvetľuje referát životného 
prostredia MÚ Ružinov. 

Spomínaná diskotéka ešte 
v minulom roku zrušila svoju 
prevádzku, a tak už ihrisko ne-
bolo potrebné „ochraňovať“. 
Nočný klub však nedávno svo-
ju prevádzku čiastočne obnovil  
v rámci príležitostných eventov. 

Pracovníci bezpečnostnej služby 
však na ihrisko už pozor nedáva-
li. „SBS momentálne ihrisko na 
Martinčekovej nestrážia a ne-
viem vám povedať, či vôbec ešte 
budú.“ 

Na ihrisko teda dáva pozor 
Mestská polícia Ružinov, ktorá 
pracovníkom SBS aj počas ich 
aktívnej „hliadky“ pomáhala.  
„V prípade, že došlo k nejakému 
porušovaniu verejného poriad-
ku, napríklad mládež ničila ihris-
ko na Martinčekovej, pracovníci 
bezpečnostnej služby tak či tak 
zavolali nás a my sme to prišli 
vyriešiť.“ Na mládež neplatili ani 
tak uniformy mestských policaj-
tov, ako telefonáty rodičom, ktorí 
ich už „dali do poriadku.“ 

Úlohou mestskej polície nie 
je strážiť výhradne detské ihris-
ká, avšak hliadky kontrolujú aj 
tie. Najmä v noci, keď sa naozaj 
stávajú terčom rôznych skupín. 
Parník na Martinčekovej zatiaľ 
stále stojí. „Mne sa tu veľmi 
páči, chodievame sem s malým, 
on si tu prelieza a ja si posedím. 
Párkrát som tu videla aj všeli-
jakých veľkých, alebo opitých, 
ktorí sa tu snažili v noci prespať. 
Ten plotík je nízky, ľahko sa sem 
dostať. Ale viete, keď sa niekto 
niekam dostať chce, dostane 
sa,“ povedala pani, ktorá na ih-
risko na Martinčekovej chodieva 
s vnúčikom. 

Opravená Vietnamská
So stavom ihriska na Viet-

namskej sú mamičky spokojné. 
Niektoré ho síce „otestovali“ iba 
párkrát, ale prvé dojmy ich uspo-

kojili. „Je to tu všetko v poriad-
ku, dobré preliezačky, o deti sa 
tu netreba báť. Som spokojná,“ 
priznáva sa jedna z nich. O niečo 
menej spokojný je otecko, ktoré-
mu sa síce páči ihrisko, ale jeho 
okolie už nie. „Ten parčík je na 
môj vkus trochu špinavý, ale to 
je už vizitka tých, ktorí tu býva-
jú alebo tadiaľto prechádzajú,“ 
povedal. 

Budovateľská
Počas teplých víkendov je 

azda najviac rodičov so svojimi 
deťmi na ihrisku na Budovateľ-
skej, ktoré poskytuje aj veľkú 
kapacitu. Mamičky sú spokojné 
najmä s tým, že ihrisko je veľké 
a plné preliezačiek pre menšie 
i väčšie deti. A tak si každý príde 

na svoje. Sú tu lavičky pre ma-
mičky a oteckov. Avšak našli sa 
i takí, ktorým predsa len čo-to 
chýba: „No, podľa mňa je to ih-
risko dobré, až na to, že piesko-
visko je veľmi malé. Je síce fajn, 
že je uzatvoriteľné, ale čo z toho, 
keď sa v ňom naraz zahrajú tak 
tri deti? A tiež tu chýbajú smetné 
koše. Vidíte aké je to ihrisko veľ-
ké? A je tu jeden jediný smetný 
kôš na začiatku. Vždy, keď sem 
prídeme, tak najprv zbieram 
všetko, čo tu zostalo pohádzané 
z predchádzajúceho dňa,“ po-
sťažovala sa obyvateľka. 

Podľa referátu životného 
prostredia MÚ Ružinov však na 
detskom ihrisku na Budovateľ-
skej boli viaceré smetné koše. 
Uvedenú sťažnosť však evidujú 
a na jej podnet situáciu v tomto 
čase preveria. 

Pribudnú ďalšie? 
V Ružinove žije množstvo 

mladých rodín, a tak sú ihriská 
stále obľúbenou časťou síd-
lisk. Miestny úrad Bratislava 
– Ružinov v tomto roku zatiaľ 
neplánuje vybudovať žiadne 
nové ihrisko. Pripravujú sa však 
viaceré rekonštrukcie. Najbliž-
šie čaká revitalizácia ihrisko na 
Ondrejovovej. Referát životné-
ho prostredia plánuje vymeniť 
všetky hracie prvky. Pribudnú aj 
viaceré preliezačky, šmýkačky či 
hojdačky. Na tento účel sú už vy-
členené aj financie. Ak ich bude 
dostatok, okrem hracích prvkov 
pribudnú aj nové lavičky.

Zuzana TÍŇOVÁ
Foto: Ružinovské ECHO 

Nová sezóna detských ihrísk
V tomto roku sa plánujú viaceré väčšie rekonštrukcie hracích prvkov
Prišla jar a s ňou sa zaplnili aj ulice Ružinova. Von vyšli i mamičky s deťmi, ktoré prvé slnečné lúče viac ako tešia. 
Miestny úrad Bratislava – Ružinov preto už od začiatku marca kontroluje, či ružinovské detské ihriská v poriadku 
prežili zimné obdobie.

Ihrisko na Kozmonautickej ulici.

Ihrisko na Kuliškovej ulici.



Mimoriadne univerzálny 
komplex nielenže ponúka naj-
modernejšie kancelárske, byto-
vé a obchodné priestory, ako aj 
miesta na zábavu a relax, ale 
vďaka svojej jedinečnej polohe 
dotvára panorámu Bratislavy. 
Smelo možno povedať, že svojou 
veľkolepou architektúrou pre-
konáva všetko, čo v posledných 
rokoch v meste developeri vybu-
dovali.

Nákupná galéria
Eurovea rozširuje existujúce 

historické centrum Bratislavy 
smerom do Ružinova a je ne-
pochybne pôsobivým spojením 
bývania, práce a nakupovania. 
Na ploche väčšej ako 16 futba-
lových ihrísk a šírke 800 met-
rov pozdĺž Dunaja vytvára viac 
ako 24 500 štvorcových metrov 
kancelárskych priestorov naj-
vyššieho štandardu. Nákupná 
galéria Eurovea Galleria prinies-
la priestor pre 150 obchodov, 
30 kaviarní, barov a reštaurá-
cií. Podzemie ukrýva dovedna  
1 729 parkovacích miest. Kom-
plex dopĺňa 235 nábrežných 
bytov s výhľadom na rieku, päť-
hviezdičkový hotel Sheraton, 
9-plátnový multiplex Palace 
Cinemas. Okrem toho k nemu 
patrí aj dvojhektárový nábrež-
ný park, ako aj nové centrál-
ne námestie medzi budovami 

komplexu Eurovea, novým Slo-
venským národným divadlom 
a Dunajom, ktorému dominuje 
socha Milana Rastislava Štefá-
nika v nadživotnej veľkosti so 
sochou leva na pylóne. Obnovy 
sa dočkala aj jediná zachovaná 
historická budova v tejto loka-
lite – Sklad č. 7. Celkový dojem  
z Eurovey zvonku aj zvnútra je 
impozantný, dá sa povedať, že 
realita predbehla očakávania, 
ktoré vyvolávali vizualizácie pro-
jektu z čias jeho príprav a výstav-
by. Na jej výstavbu vynaložil írsky 
developer a investor, spoločnosť 
Ballymore, 350 miliónov eur.

Pre verejnosť je najvýraznej-
ším prvkom komplexu nákupná 
galéria Eurovea Galleria. Ide  
o veľkorysý trojpodlažný priestor 
vytvárajúci moderné veľkomest-
ské prostredie, ktoré nemá ob-
dobu nielen v Bratislave, ale aj  
v kontexte strednej Európy. Naj-
dlhšie je podzemné podlažie, 
ktoré prechádza aj popod novo-
vybudovaným námestím (náv-
števníkov upúta napríklad aj 
tým, že priehľadné dno fontány 
na námestí je zároveň súčasťou 
stropu tejto časti podzemného 
podlažia). Podzemné podlažie, 
prízemie a prvé podlažie sú 
miestom, ktoré ponúka návštev-
níkom najväčší výber renomo-
vaných značiek, vrátane takých, 
ktoré na Slovensku dosiaľ ne-

mali svoje zastúpenie. Zároveň 
značky, ktoré tu už pôsobia, 
majú práve v Eurovea Gallerii 
svoje vlajkové predajne – teda 
najväčšie a s najaktuálnejšou 
ponukou a dizajnom. 

Čo konkrétne? Medzi reno-
mované medzinárodné značky 
patria Peek & Cloppenburg, 
Marks & Spencer, Debenhams, 
Hennes & Mauritz, New Yor-
ker, Next, Mango, Reserved, 
Nike, Panta Rhei, Sportisimo,  
s.Oliver, Dráčik a supermarket 
Billa. Svoje fitnescentrum otvá-
ra Golem Health Club. Značky 
v Eurovea Gallerii, ktoré vstu-
pujú na slovenský trh prvýkrát, 
sú: Desigual, Koton, Six Bi-
jou, Gizia, Etam, Premaman,  
Prenatal, Comtessa, Deben-
hams, Springfield, women’secret,  
Zu Elements, TATTOO, Penny 
Black, Alo Diamods a Tag Heuer 
Boutique. V oblasti gastronómie 
sú to Kolkovna – Pilsner Urqu-
ell Original Restaurant, Saja-
do a Burger King. Reštaurácie  
v komplexe Eurovea sú zaujíma-
vé aj tým, že z niektorých je vý-
hľad priamo na Dunaj.

Unikátnym prvkom Eurovea 
Gallerie je jej presklená stre-
cha, ktorá vďaka dostatočnému 
prísunu denného svetla vytvára 
atmosféru viacpodlažnej ulice. 
Pozostáva z 2 300 sklených troj-
uholníkov, ktoré sa rozprestiera-

jú na ploche 5 500 štvorcových 
metrov. Zvlnená sklená strecha 
je v hlavnej časti dlhá 235 met-
rov, jej celková dĺžka vrátane 
bočných vchodov je 320 met-
rov. V rôznych častiach má šírku  
16 až 25 metrov a výšku 14 až 
16 metrov. Čas jej výstavby bol 
jeden rok.

Nové námestie
Neprehliadnuteľnou súčas-

ťou komplexu sú aj tri adminis-
tratívne budovy Eurovea Central 
I, II a III, z ktorých jedna vďaka 
svojim elegantným oblým tvarom 
už medzi Bratislavčanmi získala 
neformálnu prezývku Vajíčko. 
Dominantné budovy na už spo-
menutej ploche 24 500 štvorco-
vých metrov ponúkajú špičkové 
administratívne priestory spĺňa-
júce najvyššie svetové štandar-
dy kategórie A. Sú atraktívnou 
príležitosťou pre renomované 
svetové spoločnosti, ktoré majú 
záujem otvoriť alebo rozšíriť svo-
je sídla v strednej Európe.

V Bratislave doteraz nebo-
lo príliš veľa bytov situovaných 
priamo na nábreží s výhľadom 
na Dunaj. Eurovea túto skutoč-
nosť mení: súčasťou komplexu 
je aj 235 luxusných nábrež-
ných bytov. Zo širokej ponuky 
bytov si vyberie naozaj každý –  
zahŕňa mezonetové byty newyor-
ského štýlu, útulné, perfektne 
zariadené prechodné byty, byty 
s jednou, dvomi alebo troma 
spálňami či mezonetové ale-
bo jednopodlažné penthousy  
s veľkými strešnými záhradami. 
Byty v Eurovei poskytnú pano-
ramatické výhľady v kombinácii  
s najnovšími technológiami, kva-
litnými materiálmi a elegantným 
dizajnom. V súčasnosti je preda-
ných 65 percent bytov.

Ďalšou výraznou súčasťou 
komplexu Eurovea je Hotel She-
raton Bratislava. Otvorili ho ako 
prvú časť komplexu ešte 24. 
februára tohto roka. Nie je ná-
hoda, že ide práve o takýto ho-
tel – viac ako 400 hotelov v 100 
krajinách zaraďuje značku She-
raton medzi najvyhľadávanejšie 
na svete. Zárukou toho, že hotel 
Sheraton Bratislava získa pozí-
ciu najatraktívnejšieho hotela  
v Bratislave, je aj jeho výnimočná 
poloha s výhľadom na Centrálne 
námestie Eurovey a Slovenské 
národné divadlo. Päťhviezdičko-
vý hotel Sheraton s 209 izbami, 
konferenčnými sálami, exklu-

Eurovea je novou ikonou Bratislavy
Dátumy  26.  marec  a  24.  apríl  2010  sa  zapíšu  do  histórie  Bratislavy  ako  dni,  keď  získala  novú  dimenziu.  Vtedy  
aj  za účasti  starostu Ružinova Slavomíra Drozda otvorili  na dunajskom nábreží  v  lokalite medzi Pribinovou ulicou  
a Dunajom pre verejnosť novú mestskú štvrť Eurovea. Málokto vie, že je súčasťou Ružinova.

Nový komplex na dunajskom nábreží púta veľkolepou architektúrou
8
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Budova „vajíčko” pri vchode do obchodnej galérie.
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zívnym barom, reštauráciou  
a kúpeľmi, je pripravený uspoko-
jiť narastajúci dopyt po špičko-
vom ubytovaní v Bratislave.

Ak sa medzi urbanistami 
dlhé roky hovorilo, že Bratislave 
do značnej miery chýba spätosť 
s riekou Dunaj, ktorá cez ňu pre-
teká, Eurovea túto skutočnosť 
mení. Nábrežný park, ktorého 
návrh pochádza z dielne fran-
cúzskeho krajinného architekta 
Michela Desvigna, vzniká na 
rozlohe takmer 2 hektárov. Sú-
časťou zatrávnených plôch je aj 
doplnková drobná architektúra, 
dizajnové osvetlenie a lavičky 
na sedenie. Výraznou súčasťou 
nábrežia sú aj vyhliadkové po-
ntóny, ktoré sú vyložené podlaho-
vou krytinou z exotického dreva. 
Tie sú súčasťou promenády pre 
verejnosť, ktorá vytvorí krásne 
prostredie s výhľadom na rieku, 
ideálne na posedenia pri káve 
v letných mesiacoch. Pontóny 
budú zároveň slúžiť ako priestor 
na konanie rôznych kultúrnych  
a spoločenských podujatí. 

Výrazným urbanistickým 
prvkom je centrálne námestie 
rozprestierajúce sa medzi budo-
vami komplexu Eurovea, novým 
Slovenským národným divadlom  
a Dunajom. Dominantou námes-
tia, ktoré veľkosťou príliš neza-
ostáva napríklad za Hviezdosla-
vovým námestím, je 7,4 metra 
vysoká a 5,5 tony vážiaca socha 
generála Milana Rastislava Šte-
fánika stojaca na pylóne s výškou 
2,7 metra, doplnená sochou leva 
vysokou 3,8 metra s hmotnosťou 
5,8 tony umiestnenou na pylóne  
s výškou 18,9 metra. Na stĺpe 
pod levom je text Pittburskej do-
hody, jedného z kľúčových textov, 
ktorý v roku 1918 ohlásil spojenie 
Čechov a Slovákov. Súsošie odha-
lili 4. mája minulého roka, v deň 

výročia Štefánikovej smrti. Nie je 
náhodné, že tieto monumentálne 
sochy boli osadené spoločne – 
takto ich umiestnil aj autor pôvod-
ného pamätníka, český sochár 
Bohumil Kafka. Pôvodnú sochu  
v roku 1954 nariadili predstavite-
lia komunistického režimu strhnúť 
a roztaviť. Odliatie jej kópie podľa 
návrhu Bohumila Kafku si v zlie-
várskom podniku DSB Blansko 
objednala v roku 2006 Nadácia 
M. R. Štefánika. Pripomeňme, že 
poslanci ružinovského miestneho 
zastupiteľstva 26. januára tohto 
roka schválili návrh, aby námes-
tie bolo pomenované práve po  
M. R. Štefánikovi.

Ochrana za milión eur
Dôležitou súčasťou výstavby 

projektu Eurovea bola realizácia 
efektívnych protipovodňových 
opatrení, ktoré sú súčasťou cel-

kového systému protipovodňovej 
ochrany Bratislavy. Na území Eu-
rovey systém ochrany pozostáva 
z pevnej podzemnej železobetó-
novej steny, ktorá zabezpečuje 
ochranu územia pred 1 000- 
ročnou vodou (na úrovni 139,75 
metra nad morom). Systém je 
navyše doplnený o mobilnú la-
melovú konštrukciu, pomocou 
ktorej je v prípade núdze možné 
zvýšiť ochrannú úroveň o ďalších 
50 cm. Vybudovanie protipovod-
ňovej ochrany v projekte Eurovea 
predstavovalo investíciu prevy-
šujúcu 1 milión eur.

Ballymore je medzinárodná 
developerská a investičná spo-
ločnosť so zameraním na dizajn. 
Pri svojich projektoch sa sústre-
ďuje predovšetkým na výber 
atraktívnych lokalít vo veľkých 
mestách v blízkosti dopravnej 
infraštruktúry. Je známa tým, 

že pre svoje projekty vyhľadáva 
nábrežia riek. Ballymore pôsobí 
v oblasti stavebníctva a develop-
mentu takmer 30 rokov. V súčas-
nosti má v rôznych fázach pláno-
vania alebo výstavby viac ako 40 
projektov, a to najmä v Londýne, 
Dubline, Prahe, Bratislave a Ber-
líne. Ballymore je súkromná, pô-
vodom írska rodinná spoločnosť. 

Pôsobenie spoločnosti Bally-
more na Slovensku sa výstavbou 
komplexu Eurovea zďaleka ne-
končí. Už niekoľko rokov je totiž 
známe, že výstavba na ľavom du-
najskom nábreží je rozdelená do 
dvoch etáp. Tou prvou je mestská 
štvrť vybudovaná v rokoch 2006 
– 2010, rozprestierajúca sa od 
budovy Ministerstva vnútra (mi-
mochodom, spoločnosť Ballymo-
re sa ešte koncom roka 2004 
zaujímala aj o kúpu tejto budo-
vy) po nové centrálne námestie, 
respektíve budovy komplexu Eu-
rovea, v ktorých je dnes okrem 
iného multikino Palace Cinemas. 
Druhá etapa výstavby má zahŕ-
ňať územie siahajúce od práve 
dokončených častí až po Most 
Apollo. Podľa vizualizácií a záme-
rov zverejnených v minulosti sa 
na tomto území predpokladala 
aj výstavba mrakodrapov, porov-
nateľných alebo výškou presahu-
júcich výškovú budovu bývalého 
Presscentra na Pribinovej ulici 
(dnes Tower 115). Spoločnosť 
Ballymore v súčasnosti tieto zá-
mery prehodnocuje, je možné, 
že budúca výstavba bude nako-
niec menej robustná. Nič to však 
nemení na vízii dobudovať celé 
nábrežie medzi Starým mostom 
a Mostom Apollo tak, aby aj v dru-
hej etape nová zástavba svojou 
veľkoleposťou v ničom nezaostá-
vala za tou, ktorá vznikla v prvej 
etape. 

Juraj HANDZO
Foto: md

Obchodná galéria s vkusne presvetlenými pasážmi.

Zábavno-športové centrum na Štefánikovom namestí dopĺňajú presklené fontány. 
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Zámer výstavby polyfunkč-
ného komplexu Štrkovecké jaze-
ro sa musí posudzovať z hľadis-
ka vplyvu na životné prostredie. 
V marci o tom rozhodol Obvod-
ný úrad životného prostredia  
(OÚ ŽP) v Bratislave. Ten in-
vestorovi stanovil rozsah, na 
aké aspekty sa musí zamerať. 
„Keďže sa ukázali značné ne-
jasnosti a poukazovalo sa na 
dosť aspektov, rozhodli sme, že 
sa budú podrobne hodnotiť,“ 
povedala Alena Mišovichová, 
vedúca odboru ochrany prírody 
a krajiny bratislavského OÚ ŽP 
na margo toho, že investor pri 
prvotnom predložení zámeru 
výstavby akosi „pozabudol“, že 
prítomnosť jazera treba brať 
do úvahy aj z hľadiska ekológie 
a kvality životného prostredia. 
Týmto sa výstavba zámeru od-
dialila.

Ružinov sa obáva
Ružinovská samospráva sa 

o Štrkovecké jazero pravidelne 
stará a už 15 rokov monitoruje 
kvalitu vody v ňom. V minulos-
ti ho dala kompletne vyčistiť, 
dnes je tu kvalita vody prvého 
a druhého stupňa, čo znamená 
čistú vodu. Ružinov sa obáva, 
že zbúranie súčasného Juniora 
a postavenie troch objektov ne-
gatívne ovplyvnia kvalitu vody 
v jazere. Starosta Ružinova  
S. Drozd k tomuto povedal: „Štr-
kovecké jazero vnímame ako od-
dychovo-športovú zónu, na ktorej 
nám záleží. Preto sme obvodný 
úrad životného prostredia upo-
zornili na možné environmentál-
ne problémy. Všetkým nám musí 
záležať – investora nevynímajúc 
– aby bol fenomén Štrkoveckého 
jazera zachovaný.“ Podľa Lesie 

Richterovej, vedúcej referátu ži-
votného prostredia Miestneho 
úradu v Ružinove, by najmä dvoj-
podlažná podzemná garáž moh-
la narušiť prúdenie podzemných 
vôd do jazera a tým aj jeho sa-
močistiacu schopnosť. Vody sem 
prúdia práve zo severu, kde stojí 
aj súčasný Junior. „Monitoring 
preukázal, že už súčasná stavba 
Juniora a jeho podzemnej časti 
majú určitý vplyv na režim prúde-
nia podzemných vôd, hlavne na 
komunikáciu podzemných a  po-
vrchových vôd, ktoré dopĺňajú 
jazero,“ hovorí Stanislav Klaučo, 
spracovateľ monitoringu Štrko-
veckého jazera. Architekt projek-
tu Peter Moravčík argumentuje 
tým, že podzemná garáž nemusí 

automaticky znamenať ohroze-
nie jazera: „Málokto si všimol, že 
garáž je síce dvojpodlažná, ale 
druhý suterén je na redukova-
nom pôdoryse, ktorý je o tretinu 
kratší. Prúdenie vôd prebieha už 
v hĺbke na úrovni druhého sute-
rénu, čiže prvé podzemné podla-
žie môže byť bez problémov  
na celom pôdoryse. Môžeme 
diskutovať o tom, aká by mohla 
byť geometria druhého suteré-
nu.“ 

Mólo nad jazerom
Stanislav Klaučo poukazuje 

aj na nevyhnutnosť dôkladne 
preskúmať rozsah novej zá-
stavby a navrhované mólo ako 
súčasť promenády pred poly-
funkčným komplexom. „Ukázalo 
sa, že na rohoch súčasnej terasy 
hotela, ktorá zasahuje do jazera, 
sa tieto vplyvy prejavujú najmä 
v teplotnom režime vody. Pokiaľ 
by došlo k rozsiahlejšej zástav-
be, môžeme predpokladať, že aj 
tento prejav bude významnejší, 
avšak nevieme teraz, aký presne 
bude,“ vysvetľuje Klaučo. Podľa 
neho mólo presahujúce ponad 
vodu môže spôsobiť hromade-
nie nečistôt pod ním. Architekt 
Moravčík hovorí, že tvarom móla 
sa budú v ďalších prieskumoch 
zaoberať, rovnako ako už spo-
menutou geometriou podzem-
nej garáže a ostatnými vplyvmi 

na jazero. Táto povinnosť im 
vyplýva aj z rozhodnutia Obvod-
ného úradu životného prostre-
dia. „Investor bude musieť do-
plniť údaje o hydrogeologickom 
prieskume v území a dokázať, 
či umiestnenie stavby v smere 
prítoku podzemných vôd nezne-
funkční tento prítok a tým ne-
ovplyvní výslednú kvalitu vôd,“ 
potvrdzuje Alena Mišovichová. 
Takisto investor musí rozpraco-
vať spôsob likvidácie stavebné-
ho odpadu z búracích prác i sa-
motnej výstavby, predložiť musí 
súlad s územným plánom mesta 
najmä pokiaľ ide možnú mieru 
zastavanosti a takisto s urbanis-
tickou štúdiou Štrkovecké jaze-
ro. Vypracovať má aj dopravnú 
štúdiu záťaže priľahlých ciest 
po dokončení výstavby. Termín, 
dokedy je povinný tak urobiť,  
Obvodný úrad životného prostre-
dia neurčil. Nevylúčil dokonca 
povinnosť predloženia nového 
záväzného stanoviska magis-
trátu. Pre investora to znamená 
časový sklz v príprave celého 
projektu, čo potvrdzuje aj archi-
tekt Moravčík. Pôvodným záme-
rom je začať s realizáciou v sep-
tembri 2011 a stavbu dokončiť  
v decembri 2013.

Miroslava ŠTROSOVÁ
Foto: M. Štrosová 

Vizualizácia: PMArchitekti

Prestavba Juniora sa investorovi skomplikovala
Námietky  ružinovskej  samosprávy,  občanov  či ministerstva  výstavby  voči  plánovanej  kompletnej  prestavbe  hotela  
Junior  pri  Štrkoveckom  jazere  prinášajú  prvé  ovocie.  Investor  sa  musí  dôkladne  venovať  analýze  vplyvov  stavby  
na životné prostredie. Má dokázať, že samotná výstavba i jej výsledok negatívne neovplyvnia kvalitu vody v jazere. 
Magistrát hlavného mesta pritom vydal na stavbu súhlasné záväzné stanovisko.

Preukázať musí udržanie kvality vody v Štrkoveckom jazere

Vlastník hotela chce zastaraný objekt zbúrať a nahradiť ho kvalitnejšou  
novostavbou. 

Investor Športreal Invest  navrhuje postaviť pri jazere tri budovy s apartmánmi, obchodnými prevádzkami, kancelár-
skymi priestormi a 260 parkovacími miestami v podzemnej garáži. 
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Pre rodiny, ktoré sa okrem 
svojich každodenných povinnos-
tí starali o zdravotne postihnuté 
dieťa, sa tým vytvorila pestrá 
ponuka inovatívnych sociálnych 
služieb. Deťom bol určený  adap-
tačný integrovaný predškôlkar-
ský program Škôločka v Hojda-
ne, integrované tvorivé dielne, 
detský divadelný súbor Divadlo 
Dúhadlo, pohybovo – hudobná 
skupina Podkovička. Pre rodi-
čov boli určené služby výpomoci 
v rodinách, odborné semináre 
s lektormi, nízkoprahové stret-
nutia s terapeutom a komplexné 
poradenstvo. 

Sociálne služby
Doplnili sa tak sociálne služ-

by poskytované samosprávou 
a úradom práce, sociálnych vecí 
a rodiny v Bratislave o neštát-
ne služby, o ktoré bol u rodičov 
a detí veľký záujem. Posilnila sa  
spolupatričnosť všetkých zain-
teresovaných subjektov a part-
nerstva zloženého z Agentúry 
špecializovaných služieb pre au-
tistov a iné zdravotné postihnu-
tia, Materského centra Hojdana, 
Miestneho úradu mestskej časti 
Bratislava – Ružinov, občian-

skeho združenia Up Down syn-
drom a nadnárodného partnera 
Siawns Teg z Walesu.  Snahou 
realizátorov bolo zabezpečiť, 
aby obľúbené služby a aktivity 
pokračovali aj po skončení tohto 
projektu. Otvoril sa tak priestor 
na využívanie lokálnych zdrojov, 
uplatnenie pricípu viaczdrojo-
vého financovania a efektívne 
zhodnocovanie nástrojov regi-
onálneho sociálneho rozvoja. 
Pri programoch pre deti a svoj-
pomocnej skupine rodičov to 
v budúcnosti nebude problém, 
naďalej sa budú využívať dote-
rajšie priestory, zapoja sa čle-
novia komunity a dobrovoľníci, 
ako aj členovia svojpomocnej 
skupiny rodičov. Agentúra bude 
rodinám poskytovať komplex-
né poradenstvo a naďalej bude 
v Ružinove pôsobiť ako pilotné 
centrum komunitnej rehabili-
tácie, ktorého cieľom je okrem 
iného rozvoj komunity, regionál-
nej sociálnej politiky a miestne-
ho spoločenstva. Sme súčasťou 
celospoločenských zmien, ktoré 
majú dosah na náš každodenný 
život. Realizácia projektu preu-
kázala opodstatnenosť nepretr-
žitého skvalitňovania sociálnych 

služieb v závislosti od neustále-
ho mapovania potrieb cieľových 
skupín, čo sa odrazilo aj v exter-
nej evaluácii, ktorú vypracoval 
nadnárodný partner z Walesu. 
Do Walesu v rámci projektu vy-
cestovali aj starosta Ružinova 
Slavomír Drozd a prednostka 
ružinovského úradu Alena Kaň-
ková. 

Pomoc postihnutým
O svojej skúsenosti Ruži-

novskému ECHU povedala jed-
na z matiek zapojená so svojou 
rodinou do aktivít projektu toto: 
„Máme sedemročnú dcérku 
Dorotku, ktorá sa narodila  
s Downovým syndrómom. Po 
prekonaní prvých ťažkostí sme 
začali hľadať rodičov, ktorí mali 
rovnaký problém a našli sme ich  
v Agentúre a neskôr v občian-
skom združení Up Down syn-
drom. Pre nás rodičov bolo veľ-
kým prínosom môcť si vymienať 
skúsenosti a pre našu dcérku 
to znamenalo veľkú pozitívnu 
zmenu. Okrem tvorivých dielní 
totiž začala s dramatoterapiou  
v divadle Dúhadle a urobila 
úžasný pokrok. Začala sa sama 
hrať s virtuálnymi hračkami,  

s vymyslenými kamarátmi, vý-
razne sa jej zlepšila motorika, 
reč, predstavivosť, začala chá-
pať dejovú postupnosť. Naše dni 
sa začali počítať od divadla do 
divadla. Bola to spoločná práca 
s kamarátmi, úžasné rozvíjanie 
fantázie, absolútna sústrede-
nosť, radosť a šťastie, obrovský 
posun v pohybovom aj mentál-
nom rozvoji. Toto by sme sami 
nikdy nedosiahli. Okrem toho 
sme mali možnosť poradenstva 
v rôznych oblastiach, čo radi vy-
užívame. A vo svojpomocnej sku-
pine i mimo nej máme možnosť 
odovzdávať si naše skúsenosti 
navzájom i ďalším rodinám. Som 
rada, že neostávame so svojimi 
problémami sami. Je ešte mno-
ho vecí, ktoré nám chýbajú, či už 
v legislatíve, integrácii alebo inej 
pomoci. Ale čo nám nechýba, sú 
úžasní ľudia, ktorí nám a naši 
deťom pomáhajú, aby náš život 
bol šťastnejší, sebavedomejší  
a krajší. A za to všetkým z celé-
ho srdca ďakujem.“ Na záver už 
treba len veriť, že tieto aktivity 
sa skutočne posunú ďalej a zžijú 
s každodenným životom. Ich prí-
nos je evidentný.

Katarína SABOVÁ

„Ružinov sa do projektu 
zapojil preto, že aj na našich 
školách máme problémových 
žiakov. Preto sme podali pomoc-
nú ruku. Problémy teda sú a my 
ich chceme riešiť. Skúmanie sa 
uskutoční na všetkých 9 ruži-
novských základných školách,“ 
uviedol pre Ružinovské ECHO 
starosta Slavomír Drozd.  

Opäť Ružinov
Myšlienka takéhoto projektu 

nie nová. Jej autor a mozog ce-
lého projektu, detský psychológ 
Štefan Matula, sa  s ňou zaobe-
ral už na konci totalitného režimu 
– a zhodou okolností tiež na ško-
lách v ružinovskej lokalite.  „Vy-
typujeme skupinu detí a s ňou 
začneme pracovať. Logickým 
predpokladom je súhlas rodičov. 
Stretávať sa budeme minimálne 

raz do týždňa. Do projektu sme 
zapojili mestskú i štátnu políciu 
úmyselne. Sú to prevažne muži 
a na problémové deti práve muži 
pôsobia efektívnejšie ako ženy,“ 
vysvetlil psychológ z Výskumné-
ho ústavu detskej psychológie 
a patopsychológie v Bratislave. 
Záštitu nad projektom prevzala 
štátna tajomníčka Ministerstva 
školstva SR Bibiána Obrimčáko-
vá (SMER-SD), ktorá po úvod-
nom brífingu na ružinovskom 
miestnom úrade médiám pove-
dala: „Je najvyšší čas, aby sme 
sa začali vážne zaoberať týmito 
problémami. V priemere máme 
troch problémových žiakov v jed-
notlivých triedach. Tento projekt 
bude určite prínosom a preto 
ho podporujem.“ Ako sa zhodli 
odborníci, dôvodom neprimera-
ného správania žiakov sú okrem  

iného aj nové spoločenské javy 
ako agresívne počítačové hry, 
filmová tvorba propagujúca nási-
lie, nevhodné internetové strán-

ky a násilie v médiách. Dnes sú 
to zdroje informácií, ku ktorým 
majú školáci veľmi blízko. 

Detskí ombudsmani
Súčasťou projektu sú budú 

aj detskí ombudsmani, ktorí sa 
na školách medzi svojimi spolu-
žiakmi snažia riešiť ich problémy 
a konflikty. Henrieta Antalová, 
vedúca Kancelárie verejného 
ochrancu práv, v tejto súvislosti 
uviedla: „Prevencia je veľmi dô-
ležitá. Naši detskí ombudsma-
ni na jednotlivých školách nás 
upozorňujú aj na šikanu ako je-
den z najvážnejších problémov.  
Na základe ich informácie do-
kážeme úspešne riešiť mnohé 
problémy.“

(mdr)
Ilustračné foto: autor

Končí sa projekt; zostanú vytvorené služby?

Agresivita školákov stúpa

Od  mája  2008  do  marca  tohto  roka  sa  realizoval  zaujímavý  projekt    Služby  komunitnej  rehabilitácie  pre  rodiny  
so zdravotne postihnutým dieťaťom v Ružinove, financovaný z Finančného mechanizmu EHP, Nórskeho finančného 
mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Projekt bol úspešný.

So  začiatkom  apríla  odštartoval  v  Ružinove  výnimočný  projekt  proti  agresivite  detí  na  základných  školách.  Tím  
odborníkov bude najbližších päť rokov skúmať tieto patologické javy u detí. V súčasnosti v priemere trpí poruchami  
správania  až  14  percent  školákov.  Ružinovský  projekt  môže  byť  v  prípade  úspechu  vzorový  pre  celé  Slovensko,  
dokonca i pre Európsku úniu.

Pri programoch pre deti a svojpomocnej skupine rodičov to nebude problém

Starosta S. Drozd: Problémy sú. V Ružinove ich chceme riešiť

Do projektu budú zapojené 
ružinovské školy.



Ostatná prednáška mala vy-
sokú účasť. Anna Novomeská 
prednášala ružinovským senio-
rom o tom, čo je to osteoporóza, 
koho postihuje a ako sa proti 
nej brániť. „Slovo osteoporóza 
sa skladá zo slov osteo a poro-
sis. Spolu tento výraz znamená 
rednutie kosti. Je to ochorenie 
výmeny kostného tkaniva, ktorá 
sa prejavuje ubúdaním množ-

stva kostnej hmoty,“ vysvetlila 
doktorka Novomeská. V praxi to 
znamená zvýšenú krehkosť kos-
tí, čo ohrozuje ľudí najmä počas 
pádov a úderov. Riziko zlomeni-
ny je preto vyššie.

Problémové zlomeniny
Podľa doktorky Novomeskej 

osteoporóza najviac postihuje 
ženy, a to práve tie, ktoré sú po 

prechode, teda približne v päť-
desiatom roku života. Muži sú na 
tom o niečo lepšie. Osteoporóza 
ich v priemere postihuje o nie-
koľko rokov neskôr. Odhaduje 
sa, že osteoporózou je ohrozená 
približne každá tretia žena a kaž-
dý šiesty muž vo veku nad päťde-
siat rokov. Osteoporóze sa kladie 
dôraz najmä pre dôsledky, ktoré 
spôsobuje. A to negatívne násled-
ky zlomenín. Vo vyššom veku sa 
zlomeniny horšie liečia a niekedy 
spôsobujú vážne komplikácie, 
zhoršujú kvalitu života ba vedú až  
k úmrtiu. S prevenciou pred os-
teoporózou treba začať už v mla-
dom veku. Dôležitý je pohyb, 
vyvážená strava (dostatok mlieč-
nych výrobkov a kalcia). Vyváže-
nú stravu však treba prijímať aj 
v staršom veku. Zároveň je však 
dôležité vyhýbať sa riziku zlome-
nín a nepreceňovať vlastné sily.  
„Ja som veľmi rada, že na túto 
prednášku môžem prísť. Sama 
mám problémy s osteoporózou, 
ťažšie sa mi aj pohybuje. A tak je 
veľmi dobré, že nám tu robia osve-

tu. A to nielen pre tých, ktorí sa tej-
to chorobe ešte môžu ubrániť, ale  
aj pre tých, ktorí ju už majú,“ 
zhodnotila prednášku jedna 
z účastníčok.

Pravidelné prednášky
Organizácia Jednoty dôchod-

cov realizuje Akadémiu tretieho 
veku raz do mesiaca, počas ce-
lej sezóny. Seniori tu majú do-
konca aj prezenčnú listinu, kde 
potvrdzujú svoju účasť. Tá je 
vždy vysoká. Témy jednotlivých 
prednášok sú totiž vyberané tak, 
aby boli blízke vekovej kategórii 
dôchodcov. V Dome kultúry Ru-
žinov už odzneli prednášky na 
témy ako reumatizmus, srdcové 
ochorenia či problémy so spán-
kom. Najbližšie sa seniori stret-
nú v apríli na prednáške o rako-
vine, ktorú povedie predsedníčka  
Ligy proti rakovine, pani Eva  
Siracká.

Zuzana TÍŇOVÁ
Ilustračné foto:  

Ružinovské ECHO

Osteoporóza – ochorenie tretieho tisícročia
Členovia Organizácie Jednoty dôchodcov absolvovali ďalšiu zo série prednášok Akadémie tretieho veku v ružinovskom 
dome kultúry. Tentokrát na tému osteoporóza vo vyššom veku, o čom im prednášala Anna Novomeská.

Choroba krehkých kostí najviac postihuje ženy
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Ružinovskí seniori.

O Z N A M
Miestny úrad MČ Bratislava – Ružinov, Mierová 21, Bratislava organizuje zájazd pre dôchodcov – seniorov

R A K Ú S K O  –  S E N I O R
dňa 10. mája 2010

Program: návšteva čokoládovne v Kittsee, prehliadka zámku Schőnbrun – záhrady, možnosť  návštevy   zámku,  
autobusová prehliadka  mesta Viedeň  so  sprievodcom,  návšteva  nákupného  centra  HUMA,   príchod  do Bratislavy.

ODCHOD: 7.30 hod z parkoviska miestneho úradu, Mierová 21.
Účastník zájazdu hradí 10,- €.

Prihlasovanie

na   Miestnom úrade, Mierová ul. č. 21,    Bratislava – Ružinov,   referát sociálnej politiky, na prízemí, číslo dverí 10. 
Pri prihlasovaní je potrebné predložiť  platný cestovný pas,  platný OP -  identifikačnú kartu, (listovacie OP sú platné 

len na území SR), európsky preukaz zdravotného poistenia, ktorý vydáva na požiadanie príslušná zdravotná  
poisťovňa a potvrdenie o starobnom dôchodku na nahliadnutie.

Pondelok 8.00-12.00 13.00-16.30
Utorok 8.00-12.00 13.00-15.30 
Streda 8.00-12.00  13.00-16.00
Štvrtok 8.00-12.00          –
Piatok 8.00-12.00          –

 

Informácie:
O prihlasovaní sa môžete informovať na tel. č.: 02/48284285, referát sociálnej politiky



Nepracujúci dôchodcovia 
majú možnosť požiadať ruži-
novský úrad o finančnú pomoc 
pri zabezpečovaní obedov. Kto 
môže o uhradenie časti stravy 
požiadať? „Musí ísť o seniora, 
ktorý nepracuje a má trvalé 
bydlisko v miestnej časti Brati-
slava – Ružinov,“ hovorí vedúca 
sociálneho odboru na miestnom 
úrade Emília Kurucová. Podľa 
jej slov výška príspevku závisí 
od príjmu dôchodcu, teda výšky 
jeho dôchodku. 

Obedy do 3 eur
Dôchodcovia tak môžu získať 

od 0,50 do jedného eura (15 až 
30 korún) na jeden obed. Cena 
obedov je rôzna, pohybuje sa 
od 2,32 po 3,15 eura (69,90 až 
94,90 koruny). Každá prevádzka 
si totiž ceny obedov určuje sama 
a miestny úrad nemá vplyv na 
ich výšku. „Každé zariadenie, 
v ktorom sa poskytuje spoloč-
né stravovanie, si určuje výdaj 
stravy a predaj stravných lístkov 
individuálne. Senior si môže kú-
piť jeden stravný lístok na deň. 
V niektorých zariadeniach sa 
poskytuje strava aj cez  sobo-
tu a nedeľu," pokračuje Emília 
Kurucová. Ako sama dodáva, 
seniori majú záujem o spoločné 
stravovanie a aby Ružinov vyšiel 

v ústrety aj tým imobilnejším, 
zabezpečujeme spoločné stra-
vovanie v rôznych stravovacích 
zariadeniach, aby ich mali čo 
najbližšie k domovu. Preto je na 
výber až 15 stravovacích prevá-
dzok, kde sa dotovaná strava 
dá kúpiť. Od školských jedální 
až po kluby dôchodcov. Túto 
možnosť, teda zisk finančnej vý-
pomoci, využíva približne 1 200 
seniorov. Pritom v roku 2002 ich 
ešte nebola ani tisícka. V našej 
mestskej časti pritom žije približ- 
ne 17-tisíc starobných dôchod-
cov. Ide teda len o malú časť  
seniorov, približne sedem per-
cent. 

Ako na to
Či, ako a za koľko bude sa-

mospráva dôchodcom posky-
tovať výhodnejšie stravu, je jej 
autonómnym rozhodnutím. Na 
Slovensku zaviedli túto službu 
už takmer všetky mestá, rovna-
ko ako aj minimálne polovica 
obcí na Slovensku. Niektoré 
mestá a obce dávajú príspevok 
na stravovanie plošne, niekde 
jeho výšku odstupňujú podľa dô-
chodku. Niekde sa zvýhodnená 
dôchodcovská strava poskytuje 
iba v jedálňach, inde ju dôchod-
com odovzdajú vo výdajniach 
klubov dôchodcov. Konkrétne 

podmienky samosprávy určujú 
cez všeobecne záväzné nariade-
nia, niektoré vydelený rozpočet 
schvaľujú v rámci rozhodnutí. 
Mnohí o tejto možnosti nevedia, 
čo potvrdzuje aj anketa Ružinov-
ského ECHA. Pritom vybaviť si fi-
nančnú podporu na stravovanie 
je jednoduché. „Záujemca musí 
priniesť na miestny úrad na Mie-
rovej 21, posledné platné potvr-
denie o výške dôchodku do kan-
celárie prvého kontaktu. Tam 
dostane žiadosť o príspevok na 
spoločné stravovanie v úradných 
hodinách, ktorú vyplní," objasňu-
je Kurucová. Následne si senior 
skúpi stravné poukážky priamo 
v stravovacom zariadení, kam 
chce chodiť. Toto stravovacie za-
riadenie potom vykáže miestne-
mu úradu, koľko obedov stravník 
skonzumuje a úrad následne prí-
spevok zašle rovno do jedálne. 
Čiže dôchodca s peniazmi od 
úradu ani nepríde do kontaktu 
a celý proces je pre neho veľmi 
jednoduchý.

Prevádzky spoločného stra-
vovania uzavretého typu (praco-
viská, školské zariadenia, zdra-
votnícke zariadenia, zariadenia 
sociálnych služieb) musia za-
bezpečiť výživovú hodnotu jedál 
podľa odporúčaných výživových 
dávok. Na nekvalitnú, nevyho-
vujúcu, napríklad pravidelne  
presáľanú stravu v nedosta- 
točných porciách sa možno  
sťažovať. V prípade prevádzok 
spoločného stravovania na regi-
onálny úrad verejného zdravot-
níctva.

Ľudovít BARTOK
Tabuľka: Ružinovské ECHO

Záujem o obedy sa zvyšuje
Ste  dôchodca a  nechce  sa  vám  stravovať  doma? Viete  o  tom,  že máte  nárok na finančnú pomoc miestneho úradu  
Ružinov, ktorý vám môže uhradiť časť z ceny obeda vo viacerých stravovacích zariadeniach v našej mestskej časti?

Dôchodcovia dostanú príspevok od miestneho úradu pri stravovaní v jedálni
13
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Stravovacie prevádzky
Miestny úrad poskytuje príspevok na spoločné stravovanie v nasledujúcich zariadeniach:

	 Strava	 Strava	 Racionálna
	 pre	diabetikov	 pre	žlčníkarov	 strava
1. KD Zimná č. 1 2,85 € 2,85 € 2,42 €
2. RDS Sklenárova 1 2,85 € 2,85 € 2,42 €
3. DOS Rezedová 3 2,85 € 2,85 € 2,42 €
4. KD Na úvrati  č. 52 2,85 € 2,85 € 2,42 €
5. SČK Miletičova  č. 59   2,59 € 
6. TSMB Bazová  č. 8   3,00 €
7. KIRBY, Átrium, ul. Clementisa 10   2,89 €  
8. Základná škola, Drieňová 16   2,36 €
9. Dobrá kuchyňa, Dulovo nám. č. 4   2,95 € 
10. Obchodná akadémia, Nevädzová 3   2,42 € 
11. ROZVOZ  cez DD Pažítková ul. č. 2 2,65 €  2,32 €
12. Gymnázium, Tomášikova ul.   2,70 €
13. AUTCH, Papánkovo námestie/ DK Ružinov   2,82 €
14. CBC – Jedáleň Drieňová 24   3,15 €
               – Jedáleň Karadžičova 10   3,15 €
15. Nevädzka – Nevädzová  2   2,95 €

Koľko vám prispeje miestny úrad
Výška príspevku závisí od výšky penzie. Čím je dôchodok 
vyšší, tým je príspevok menší.

Dôchodok	:		 Príspevok:
Do     165,97 eur / 5000,- Sk 1,00 euro / 30,- Sk  
Do     215,76 eur / 6500,- Sk 0,67 eura / 20,- Sk
Nad   215,79 eur / 6501,- Sk 0,50 eura / 15,- Sk

Anketa
Dôchodcovia:
Stravujeme sa doma

Spoločné stravovanie dô-
chodcov zďaleka nevyužívajú 
všetci, ktorí by mohli. Senio-
rom prekáža to, že sa musia 
na niečo viazať a zhodujú sa 
v presvedčení,  že doma je 
prosto doma.

Anastázia: Stravujem sa 
doma. Je to pre nás lacnej-
šie. Stravovanie v jedálni mi 
navyše ani nevyhovuje. Ráno 
navarím to, na čo máme prá-
ve chuť.

Ľudovít  Lesnek: S manžel-
kou sa stravujeme doma, 
stravovanie v jedálni je pre 
mňa zbytočné. Domáca stra-
va mi viac chutí.

Helena Mitošinková: Stravu-
jem sa doma, navarím si vte-
dy, kedy mi vyhovuje a to, na 
čo mám chuť. Navyše často 
sa starám o vnúčatá, takže 
sa stravujem u svojich detí. 
Stravovanie v jedálni by mi 
zbytočne komplikovalo deň, 
keď by som sa musela viazať 
na istú hodinu byť na určitom 
mieste.

Hana Petrovičová: obedujem 
doma. Som na to zvyknutá, je 
to pre mňa úplne samozrej-
mé. Nie vždy sa mi chce variť, 
veď to je prirodzené, ale viac 
mi to vyhovuje ako spoločné 
stravovanie.

Helena Nagyová: Viem o tej-
to možnosti, ale ešte som ju 
nevyužila. Ten príspevok nie 
je taký, aby ma motivoval 
zmeniť svoj rytmus života. 
Viac mi vyhovuje obed doma.

Jarmila  Dobiašová: Obedu-
jem doma. Keď mám chuť, 
tak si navarím, keď nie, tak 
nie. Táto možnosť mi dáva 
väčšiu slobodu rozhodovania, 
čo s načatým dňom. Viac mi 
to vyhovuje ako viazať sa na 
niekoho alebo niečo.

Palo: Stravujem sa doma. 
Pripadá mi to prirodzené  
a samozrejmé, o spoločné 
obedy nemám záujem.
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Ružová minulosť
Ako dostal svoje meno Ru-

žinov ešte predtým, než sa stal 
dnešnou mestskou časťou? 
Územie okolo Mlynských Luhov 
a Mlynských Nív, ako napovedá 
ich pomenovanie, v dávnej mi-
nulosti súviselo s mlynskou čin-
nosťou na ramenách Dunaja. Tie 
oddávna zasahovali až na mies-
ta, ktoré sú dnes od rieky dosť 
vzdialené. Vodné mlyny využívali 
energiu prietočných ramien až 
do obdobia, keď rozširujúce sa 
mesto začalo hľadať možnosti, 
ako získať nové pozemky. Ra-
mená Dunaja boli odstavené 
od rieky prehradením ich tokov  
a k ich postupnému zániku 
okrem vysúšania prispelo aj ich 
zasypávanie. Tento proces trval 
dlhé desaťročia a výsledkom 
bolo, že tam, kde kedysi tiekla 
voda, vznikla pevná pôda. Na 
niektorých miestach, kde boli 
kedysi korytá riečnych ramien, 
ostali priehlbne dlhé aj stovky 
metrov. Boli, prirodzene, pod 
úrovňou okolitého terénu. V jed-
nom takomto bývalom koryte 
(dosť prehnane považovanom 
za údolie či dolinu) sa vo veľkom 
množstve rozrástli kríky šípových 
ruží a tak sa tam ujalo pomeno-
vanie Ružová dolina. Jej širšie 
okolie dostalo odvodený ná-
zov Ružinov. Etymológia týchto 
dvoch miestnych názvov je veľmi 
podobná pomenovaniu obce Ru-
žindol v blízkosti Trnavy.

Ružová dolina (respektíve 
Ružinov) sa neskôr po vzniku 
malej prímestskej obce (osta-
la z nej iba jedna ulica s týmto 
názvom) integrálne začlenila do 
mesta, s ktorým splynula po tom, 
čo neďaleko vznikol bitúnok na 
území dnešného trhoviska na 
Miletičovej ulici. Niektoré roman-
tické duše si možno myslia, že 
Ružová dolina dostala meno až 
potom, keď sa na jej území ob-
javilo v záhradách bulharských 
prisťahovalcov pestujúcich tovar 
pre trhovisko množstvo ružových 
záhonov, ale história tohto po-
menovania je omnoho staršia 
a prozaickejšia. Zaujímavý je 
aj vznik názvu Pošeň. Nie je to 
nový názov časti panelového 
sídliska, ale dávna skomonelina 
maďarského názvu Bratislavy – 

Pozsony, teda Požoň. Pocestní 
prichádzajúci cez Malý Dunaj od 
Vrakune do Bratislavy sa pýtali, 
či idú dobre. Odpoveď znela, že 
idú správnym smerom na Požoň 
a postupne z toho vzniklo trans-
formáciou skomolené meno 
Pošeň, ako sa potom nazval aj 
prepriahací hostinec pri Malom 
Dunaji. Koryto tejto rieky kedysi 
ležalo celkom inde ako dnes. 
Dokazuje to aj katastrálne úze-
mie Vrakune, ktoré dnes susedí 
s Ružinovom aj za regulovaným 
tokom rieky.

Mimochodom, Vrakuňa ten-
to rok oficiálne oslavuje svoje 
výročie, preto si o nej povedzme 
niečo viac.

Vrakuňa
Mestská časť Vrakuňa  

s rozlohou  10,3 km2 a počtom 
obyvateľov 18 500 leží na vý-
chodnom okraji Bratislavy. V pí-
somných prameňoch sa prvýkrát 
spomína v roku 1279. Pôvodná 
obec stála pri brode cez dunaj-
ské rameno. V stredoveku sa 
stala súčasťou bratislavského 
hradného panstva. Obyvateľstvo 
sa živilo poľnohospodárstvom, 
ovocinárstvom či povozníctvom 

a bolo prevažne maďarskej ná-
rodnosti. Vrakuňa dlho zostá-
vala malou obcou, veď ešte na 
sklonku 19. storočia mala  len  
514 obyvateľov (1890). Postup-
ný demografický vzrast zazna-
menala po roku 1918, keď rozví-
jajúca sa Bratislava potrebovala 
čoraz vyšší počet pracovných síl.  
Po roku 1945 bola časť vrakun-
ských Maďarov vysídlená a do 
obce prišli repatrianti z Maďar-
ska. V roku 1947 začali v býva-
lom katastri obce budovať nové 
bratislavské letisko. V roku 1972 
Vrakuňu pripojili k Bratislave  
a v tom čase mala 2 256 obyva-
teľov. Budovanie veľkých sídlisk 
na území tejto obce i v sused-
ných Podunajských Biskupiciach 
sa začalo v roku 1973 a úplne 
zmenilo urbanistický vzhľad 
oboch obcí. Aj z tohto dôvodu 
tu postavili veľkú paneláreň. Po-
čet obyvateľov vzrástol takmer 
osemnásobne. Po roku 1989 sa 
upustilo od hromadnej panelovej 
výstavby, čo však nič nemení na 
fakte, že výstavba sídliska zdeci-
movala starú obec neskutočným 
spôsobom. Obec bola ešte po 
zregulovaní Malého Dunaja ne-
oficiálne rozdelená na tzv. starú 

a novú Vrakuňu. Stará časť obce 
bola smerom od Bratislavy na 
Žitnom ostrove. Panelové sídlis-
ko postavili tak, že zrútili celú 
hlavnú ulicu od kostola po vodo-
jem. Tým v podstate zaniklo cen-
trum starej Vrakune a označenie 
„stará“ prevzala časť, ktorá leží 
za riekou smerom k Ružinovu 
a ktorej sa výstavba sídliska ne-
dotkla. Dotkla sa jej iba výstavba 
centrálnej čistiarne odpadových 
vôd pri Malom Dunaji blízko are-
álu letiska. Výstavba starších 
sídlisk Medzi jarkami a Dolné 
hony zasiahla okrem Vrakune aj 
ďalšiu obec druhého bratislav-
ského obvodu. 

Podunajské Biskupice    
Mestská časť Podunajské 

Biskupice s rozlohou  42,5 km2 
a s počtom obyvateľov  20 500 
leží na juhovýchodnom okraji 
mesta na Žitnom ostrove. Jej 
územie bolo osídlené už v rím-
skej dobe. Stredoveká obec tu 
stála už v 11. storočí. Jej majite-
ľom bol ostrihomský arcibiskup, 
čo sa odrazilo aj v názve sídla. 
V 15. storočí sa Biskupice stali 
mestečkom s právom usporadú-
vať trhy. V dobe tureckých vpá-
dov a protihabsburských povsta-
ní utrpelo veľa škôd. Od prvej 
štvrtiny 18. storočia sa mohlo 
pokojne rozvíjať, pričom hlavným 
zdrojom obživy bolo poľnohospo-
dárstvo vzhľadom na veľmi úrod-
ný chotár. Prevažne maďarský 
charakter si obec udržala až do 
20. storočia. Po viedenskej ar-
bitráži v novembri 1938 sa stala 
súčasťou horthyovského Maďar-
ska. Po vojne bola časť Maďarov 
vysťahovaná a zvyšok stratil až 
do roku 1948 občianske práva. 
Vďaka susedstvu Bratislavy sa 
po 2. svetovej vojne Podunajské 
Biskupice rýchlo rozvíjali. Obec 
stratila svoj poľnohospodársky 
charakter a väčšina obyvateľov 
bola zamestnaná v bratislav-
skom priemysle. Najmä vybudo-
vanie petrochemického podniku 
Slovnaft na sklonku päťdesia-
tych rokov 20. storočia prispe-
lo k demografickému rastu.  
V roku 1970 tu žilo už 7 500 ľudí  
a v roku 1972 boli Biskupice pri-
pojené k Bratislave. 

Roman Kaliský-HRONSKÝ

Mapa Ružinova z roku 1929. Originál poskytla našej redakcii čitateľka 
z Pošne. Ďakujeme.

Z histórie Ružinova (4. časť)
Miestopisné názvoslovie napovedá mnohé
Do redakcie sme dostali otázku pre autora tohto seriálu od pána Ľudovíta Vŕbu z vrakunskej časti Dolných honov, 
ktorý sa pýta, akú môže mať Ružinov históriu, keď administratívne existuje sotva dvadsať rokov. Odpoveď je jedno-
duchá – dve desaťročia Ružinova sú istým obdobím a etapou členenia územia, ktoré dnes spravuje táto mestská 
časť. História  konkrétneho  urbanizovaného  priestoru  však  nie  je  iba  dejinami  najnovšej  administratívy. História 
mesta a jeho častí je zložená z kontinuálne prebiehajúcich udalostí a procesov, ktoré formujú a ovplyvňujú nielen 
konkrétne prostredie, ale aj osudy ľudí. Aby ľudia ľahšie identifikovali miesta, kde sa udalosti odohrávajú, odjakživa 
dávajú svojmu okolitému životnému priestoru rôzne mená.
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Sídlisko na Miletičovej ulici
V  rámci  nášho  seriálu  uverejňujeme  evidenčný  list  pamätihodnosti  Sídlisko  Miletičova  ulica.  Podľa  autora  ide  
o hodnotnú architektúru a urbanistickú štruktúru obytného súboru. Sídlisko bolo postavené v rokoch 1952 až 1956. 
Ani sami niekedy nevieme, aké pekné veci máme v Ružinove. Stačí len pozerať, zastaviť sa, pouvažovať...



Slovenský herec Dušan Tarageľ: Čím som starší, tým menej sa mi to darí...
Patrí ku kmeňovým členom Činohry SND, veď na  javisku našej prvej scény hráva už od druhého ročníka  
herectva  na  VŠMU,  čiže  vyše  štyridsať  rokov.  Za  ten  čas  stvárnil  desiatky,  ba  stovky  rôznorodých  
postáv,  ktoré  vždy  obohatil  o  niečo  svojské.  Zvyčajne  huncútske,  keďže  bol  výmyselníkom  a  figliarom  
už od malička. V súčasnosti je jedným z najobsadzovanejších hercov v divadle, občas dostane príležitosť 
v  televízii  i  v  rozhlase. Poslucháčom utkvel  v  pamäti  ako moderátor  zábavnej  relácie Echorádio,  aj  ako 
účinkujúci v bačovských a pupušských scénkach. Za svoje umelecké výkony získal viacero ocenení. Herec  
DUŠAN TARAGEĽ (1948).

Neraz  ste  sa  pochválili  tým, 
že ste si z rodnej Pribyliny pod 
Tatrami priniesli dobré zdravie, 
otužilosť  a  že  dokážete  prežiť 
aj v ťažkých podmienkach. Kde 
si overujete svoju fyzickú zdat-
nosť?

– Nedá sa povedať, že by 
som si dobré zdravie priniesol 
z rodnej Pribyliny. Ba práve na-
opak – v mojom rodisku boli 
odjakživa drsné klimatické 
podmienky a vari aj preto som 
sa narodil za pecou a pri mo-
jom pôrode asistovala, vlastne 
hlavnú postavu hrala, povest-
ná „dedinská babica“. V deň 
môjho narodenia, 30. januára 
1948, ako zvyčajne „nakyda-
lo“ (tak sa u nás hovorí) snehu 
až po okná, cesta do mesta sa 
v tých časoch veľmi nečistila, 
pretože ani neboli také mecha-
nizmy, ako sú dnes. A vlastne to 
ani nebola poriadna cesta, len 
taká obyčajná, poľná, takže pri 
takomto počasí niekedy aj dva-
tri dni neprišiel do Pribyliny ani 
autobus. Starý otec usúdil, že 
kone by cestu do Liptovského 
Hrádku nezvládli, a tak zavo-
lali onú babicu. Ale vrátim sa 
k tomu môjmu zdraviu. Do sied-
meho roku života som prekonal 
päťkrát zápal pľúc, i neskôr som 
mal dosť často chrípku alebo an-
gínu. Keď som mal asi sedem-
násť rokov, počul som v rozhlase 

jednu pani, ktorá mala ako mla-
dá podobné problémy so zdra-
vím a veľmi pútavo rozprávala 
o tom, ako sa začala otužovať. 
Po desiatich rokoch otužovania 
sa vraj už ani nepamätala, čo je 
to choroba. A tak som s otužova-
ním začal i ja, a musím si „za-
klopať na drevo“, že za tých šty-
ridsať rokov v divadle som nebol 
vážnejšie chorý a kvôli mne ne-
bola ani raz zmena predstave-
nia. Otužovanie som začínal stu-
denými sprchami, neskôr som si 
už studenú vodu púšťal do vane 
a dnes mi nerobí problém ísť si 
trebárs zaplávať do niektorého 
z tatranských plies, ktoré majú 
aj v lete teplotu 4-6 °C.

Voľakedy ste aktívne športova-
li. V akej disciplíne ste prerazili 
a  ako  ste  na  tom  so  športom 
dnes? 

– Ako žiak som hrával v Lip-
tovskom Mikuláši hlavne futbal, 
neskôr v Martine ako doraste-
nec som hral na gymnáziu bas-
ketbal a aj napriek mojej výške 
(172 cm) som stál vždy v základ-
nej päťke, dokonca ako útočník. 
Vedel som tak čarovať s loptou, 
že popletení protihráči mi často 
skákali po chrbte, a ja som tak 
veľmi často hádzal trestné hody, 
takže som patril v mužstve me-
dzi najlepších strelcov. Neskôr, 
keď som už bol v divadle, mi 

zostal čas už len na stolný tenis. 
Neraz som na celoštátnych tur-
najoch československých diva-
diel stál na stupňoch víťazov. Ja 
som totiž tých športov v mladosti 
robil viac (napríklad cyklistiku, 
ba „váľal“ som aj kolky). Vždy 
som daný šport robil absolútne 
naplno, oduševnene, vášnivo, 
ako sa hovorí až na „kyslíkový 
dlh“, pretože som veľmi nerád 
prehrával. Jožko Vajda, raz, keď 
ma videl hrať na divadelnom 
futbalovom turnaji, poznamenal: 
„Keby naši profesionálni špor-
tovci hrali s takým nasadením 
ako Tarageľ, tak by sme v mno-
hých športoch patrili k svetovej 
špičke. Nebolo to tak dávno, asi 
pred desiatimi rokmi, Ďuro Sle-
záček prerušil basketbalový zá-
pas starých pánov, lebo som hral 
vraj v takej hystérii, až sa zľakol, 
že dostanem infarkt.

Viackrát ste vystúpili na Kriváň. 
Čím  vás  priťahuje  tento  kon-
čiar? 

– Nuž, odpoveď je jednodu-
chá. Pod týmto naším najkraj-
ším končiarom som sa narodil, 
a keďže pod Kriváňom mám 
i chatu, tak som naň dosť často 
lozil. Veru, bol som na vrchole 
Kriváňa už deväťkrát a dvakrát 
som tam vytiahol celú moju ro-
dinu i so psom. Ináč, musím po-
vedať, že výstup na Kriváň je pre 
obyčajných turistov jednou z naj-
ťažších túr, ale i tak ma dráždi 
túžba skúsiť vystúpiť na moju 
„rodnú horu“ jubilejne, desiaty 
raz. Aj keď už mám šesťdesiatje-
den rokov. Takže uvidím, či nabe-
riem odvahu.

Na herectvo ste sa vraj dostali 
dosť  neštandardným  spôso-
bom...

– Na gymnáziu v Martine 
ma spolužiačka Elenka Roman-
číková, dcéra známeho herca 
Ela Romančíka, počula recitovať 
a keďže veľmi túžila byť hereč-
kou, nahovorila i mňa, aby som 
si podal prihlášku na Vysokú 
školu múzických umení, odbor 
herectvo. Tak som si podal. Keď 
sme odchádzali do Bratislavy na 
talentové skúšky, triedna profe-
sorka si ma zavolala do kabinetu 

a hovorí mi: „Dušan, nebuď skla-
maný, keď Elenku prijmú a teba 
nie. Ona má predsa v Národnom 
divadle otca a ty tam nemáš ni-
koho.“ Motyka vystrelila a stal sa 
pravý opak. Mňa prijali a Elenku 
nie. Bolo mi jej vtedy veľmi ľúto.

Vašimi  profesormi  na  VŠMU 
boli  také  osobnosti  ako  Ladi-
slav  Chudík  a  Jozef  Budský, 
školu  ste  ukončili  s  červeným 
diplomom.  Takže  okamžité  an-
gažmán do SND ani nebolo pre 
vás prekvapením... Ako vás pri-
jali už ako kolegu? 

– Tieto skutočné ESÁ slo-
venského divadelníctva výrazne 
vplývali na moje herecké na-
predovanie už od prvých mojich 
krokov na javisku, a pozitívne 
formovali aj moje ľudské a ob-
čianske hodnoty. Som im za to 
nesmierne vďačný. Vlastne aj 
zásluhou týchto vzácnych ľudí, 
vďaka ich radám, vďaka ich 
myšlienkam, vďaka ich životnej 
filozofii a správnemu smerova-
niu „môjho ja“, som sa dostal 
na dosky našej prvej scény, ne-
skôr na televíznu obrazovku, fil-
mové plátno, či pred rozhlasový 
mikrofón. A ako ma prijali medzi 
seba? Senzačne! A takto sa ku 
mne správali aj ďalší kolegovia. 
Dostal som sa do kolektívu výni-
močných hercov a inteligentných 
ľudí. Palce mi držali také osob-
nosti, ako napríklad Ivan Mistrík, 
Karol Machata, Ferko Dibarbora, 
teta Hana Meličková, veľmi rada 
ma mala Mária Prechovská, ba 
i nie vždy prístupný Gustáv Va-
lach. A viete čo mi povedal pri 
nástupe do mojej prvej profesio-
nálnej sezóny v roku 1971 Lacko 
Chudík? „Dušan, od dnešného 
dňa sme kolegovia a tak ma bu-
deš oslovovať – Laco, ahoj.“ Po-
dali sme si ruky a ja som vtedy 
skoro odpadol.

Aj keď je to už dosť dávno, spo-
meniete si ešte na svoje začiat-
ky na tomto javisku? 

– Na prvú sezónu si každý 
herec rád spomína a nezabudne 
na ňu do smrti. Najmä ak bola 
taká úspešná, ako tá moja. Bol 
som obsadený do troch hier 
a navyše vždy s iným režisérom. 
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Herec Dušan Tarageľ.



Od začiatku teda so mnou počí-
tali a to bol príjemný pocit. Veľmi 
dobre si teda pamätám, že do 
mojej prvej roly ma obsadil reži-
sér Karol L. Zachar, vo Vampilo-
vovej hre Rozlúčka v júni, potom 
som hral u režiséra Jozefa Bud-
ského v Gorkého dráme Jegor 
Bulyčov a na záver sezóny ma 
Peter Mikulík obsadil do vtedy 
súčasnej hry Osvalda Záhradní-
ka Sólo pre bicie hodiny. Takže 
nástup ako hrom.

Išli ste z  jednej  roly do druhej. 
Čo  vám  pomáha  zapamätať  si 
tie  tisícky  strán  textov?  Máte 
nejaký  osvedčený  recept  na 
dobrú pamäť?

– To máte tak, ako aj v iných 
zamestnaniach. Nekonečné 
opakovanie istých úkonov cibrí 
niekomu ruky, niekomu nohy, 
niekomu celé telo a nieko-
mu hlavu. Aj v športe prináša 
úspech z veľkej časti talent, ale, 
samozrejme, aj nekonečné tré-
ningy, často veľmi bolestivé. Nuž 
a u herca nekonečné celoživot-
né učenie sa textov cibrí pamäť 
a v neustálom kolotoči nových 
a nových textov drží v strehu 
mozgové bunky. Ale už i ja cítim, 
že čím som starší, tým ťažšie tie 
písmenká do hlavy lezú. S tým 
sa však nedá nič robiť. Až na to, 
že niektorému hercovi odchádza 
pamäť skôr, a niektorým šťastliv-
com slúži až do smrti.

Kolegovia v divadle vás poznajú 
ako veľkého výmyselníka, ktorý 
im  dokáže  zdvihnúť  náladu  aj 
v    ťažkých  chvíľach.  Prezradí-
te  čitateľom  nejaký  husársky 
kúsok,  ktorý  sa  vám  podarilo 
vyparatiť? 

– Túto príhodu som ešte ne-
rozprával nikomu. Ste prvý ča-
sopis, ktorý ju uverejní, a preto 
vám blahoželám. V divadle sme 
hrali hru Dimitrij samozvanec. Po 
mnohých úspešných reprízach si 
prišla hru nasnímať aj Slovenská 
televízia. Jednu masovú scénu 
sme pri rozzáberovačkách ka-
mier opakovali možno aj dvad-
saťkrát. Všetci dvadsiati herci 
a jedna herečka (Evka Krížiková) 
sme už boli poriadne otrávení. 
Hlavnú postavu Dimitrija hral Du-
šan Jamrich a ja som sa ho mal 
v rámci svojej postavy spýtať:  
„A teraz nám povedz, či si ty jej 
naozajstný SYN DIMITRIJ“. Pri po-
slednej generálke som chcel tro-
chu uvoľniť napätú atmosféru na 
javisku a spýtal som sa Dušana 
Jamricha: „A teraz nám povedz, 
či si ty jej naozajstný SYR PRIMI-
TÍV“. Jamrich ma začal s výkrikmi 
„somár, idiot, hovädo“ naháňať 
po javisku a ja som mal čo robiť, 
aby som mu ušiel. Dôležité však 
bolo, že z ostatných kolegov spa-
dlo to spomínané napätie, začali 
sa srdečne smiať, niektorí až tak, 
že im tiekli slzy. Len pre Dušana 
Jamricha, ako veľmi poctivého 

a seriózneho herca, to bol úder 
pod pás. Dnes sa na tej príhode 
už zasmeje aj on.

Hubárčenie  je  pre  vás  zrejme 
relax, ktorému sa venujete veľa 
rokov.  Za  zmienku  stojí  sľub, 
daný matke k jej narodeninám, 
hoden  zápisu  do  Guinnesovej 
knihy rekordov... 

– Je to pravda. V ten rok ne-
rástli huby. Konkrétne v auguste 
1982 bolo také sucho, že nielen 
my, hubári, ale aj ľudia z okoli-
tých chát hovorili, že sa „práši 
z lesa“. Jedenásteho augusta je 
Zuzany. A to bola aj moja mama. 
Pri ohníku sme sedeli smutne 
oslavujúci hubári, popíjali vínko 
a zádumčivo sme spievali. Zra-
zu som sa opýtal mamy: „Koľkú 
Zuzanu vlastne už oslavuješ?“ 
„Päťdesiatu siedmu“ odvetila 
mama. A zo mňa vyhŕkol v tom 
období sucha hubársky nezmy-
sel: „V poriadku, zajtra ti done-
siem päťdesiatsedem dubákov.“ 
Štyri hodiny som bezcieľne blú-
dil vysušenou horou a v zúfal-
stve som skoro vyliezol až pod 
kosodrevinu. Boli tam vysadené 
mladé smriečky a ja som si una-
vený ľahol do trávy a ruky som si 
hodil za hlavu. A čuduj sa svete, 
tou jednou rukou som našmátral 
dva dubáky. „Tu ste teda!“ Dostal 
som hubársky amok. Štvornožky 
som lozil pomedzi mladé smre-
ky, až kým som nemal päťdesiat-

sedem dubákov. Dokonca som 
si musel vyzliecť nohavice a za-
viazať ich, lebo všetky dubáky 
sa mi do koša nezmestili. To ste 
mali vidieť tie vyvalené oči suse-
dov chatárov. Jeden si dokonca 
myslel, že som bol tie huby kúpiť 
na trhu v Bratislave.

Dnes  ľudia  veľmi nečítajú kni-
hy. Vy ste na klasickej literatú-
re vyrástli, takže isto poznáte aj 
tvorbu  spisovateľa  Rudolfa  Ja-
šíka, na ktorého ulici bývate... 

– Na klasickej literatúre som 
vyrástol aj vďaka rodine mojej 
ženy. Takmer všetci jej členovia 
pracovali v martinskej Neografii. 
Moja žena a jej sestra robili ko-
rektorky, aj technické redaktorky. 
A svokor bol dokonca ofsetový 
majster. A tak sa u nás na kni-
hách doslova spávalo. Neušla 
mi ani tvorba spisovateľa Ru-
dolfa Jašíka, na ulici ktorého už 
viac ako dvadsať rokov bývam. 
Dnes už tých kníh nečítam toľko, 
musím si šetriť zrak do dabingu 
a na čítanie nových scenárov. Aj 
v týchto dňoch sa pripravujem na 
nakrúcanie nového televízneho 
seriálu Keby bolo keby, kde by 
som mal hrať úlohu dosť smut-
ného starého otca. Ináč, v živote 
som ako starý otec dosť veselý. 
Mám dvoch vnukov, vyše dvojroč-
ného Jakubka a takmer ročného 
Janka. Takže radosti je plný byt.

Anna SLÁVIKOVÁ
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V známom slovenskom filme Stratená dolina z roku 1976.



Pomedzi stromy blikavo presvitalo sl-
nečné svetlo rovno na cestičku pod 
Slávovými nohami. Les bol celkom 

tichý. Ten nečakaný silný mráz akoby zlikvi-
doval všetky bežné zvuky. Neozývali sa ani 
vtáky. Konáre stromov sa nehýbali, aj vietor 
akoby sa zastavil kdesi na polceste, stuhol 
v mrazivom vzduchu a nechcelo sa mu ani 
pohnúť. Slávo už oľutoval, že si nevzal čiap-
ku a rukavice. Silnejšie si pritiahol golier na 
bunde a pridal do kroku.

Smeroval k svojmu obľúbenému miestu 
pri jazere. Správnejšie by asi bolo označiť 
vodnú plochu za rybník, lebo nádrž vznikla 
umelo, postavením hrádze na potoku, kto-
rý stekal z hôr. Tradícia rybárstva v celom 
okolí kedysi priala vytváraniu rybníkov už od 
čias, keď tu panovali mocné šľachtické rody. 
K panstvám patrili aj rybníky, ktoré spolu so 
zachovanými hradmi, zámkami a kaštieľmi 
dopĺňajú pestrý kolorit vinohradníckeho pod-
horia. To sa postupne mení z pahorkatiny na 
úrodnú rovinu. Tam už je rybníkov pomenej, 

skôr sa nájdu štrkoviská a priehrady, ale tie 
vznikli až oveľa neskôr ako staré tradičné 
rybníky. Slávo odjakživa miloval všetky čisté 
vodné plochy a občas si pri vode aj pomyslel, 
že v minulom živote bol možno obyvateľom 
niektorej prímorskej krajiny.

Kráčal cestičkou pomedzi stromy a tešil 
sa, že keď dorazí k rybníku, slnečné svetlo 
mu poskytne nádherný pohľad na rozľahlú 
hladinu nádrže s pozadím siluety hôr. Lenže 
najprv musel prejsť okolo horárne – a to bol 
svojho času nielen pre neho dosť veľký prob-
lém. Majiteľ usadlosti sám seba označoval 
za horára, no pritom to bol obyčajný tupec, 
ktorému v reštitúcii vrátili kus lesa aj s polo-
rozpadnutým hospodárstvom. Jeho jedinou 
„lesníckou“ činnosťou bolo, že otravoval ži-
vot ľuďom, ktorí prechádzali cez les. Nerobil 
to priamo tak, že by niekomu zakazoval pre-
jsť po lesnej ceste okolo horárne, bolo to zá-
kernejšie. Na oplotenom hospodárstve mal 
neustále otvorenú bránu a po dvore vždy 
pobehovalo okrem hydiny a oviec aj niekoľ-
ko psov. Bolo medzi nimi zopár malých bas-
tardov, ktoré vždy štekotom upozornili celý 
dvor, že niekto práve prechádza okolo. Vtedy 
nastúpili na scénu veľké psiská. Tie už boli 
skutočne nebezpečné. Bol tam vlčiak, do-
berman a slovenský čuvač. Niekedy sa stalo, 
že okoloidúci nemali inú možnosť ubrániť sa 
útoku psov, ktoré vybehli z dvora, ako vyliezť 
na strom. Jeden Slávov známy tak strávil me-
dzi konármi nad zemou až dve hodiny, kým 
si chrapúnsky samozvaný horár konečne pri-
volal psy k sebe.

Slávo raz opatrne prechádzal okolo dvo-
ra a všetko vyzeralo byť v poriadku, lebo brá-
na hospodárstva bola privretá. Cez plot bolo 
vidieť vlčiaka, ktorý obšťastňoval sučku do-
bermana. Tá bola priviazaná reťazou k búde 
a vlčiak tak mal pri jej obskakovaní uľahčenú 
pozíciu. Okoloidúceho Sláva si nevšímali, ve-

novali sa svojim hrám psieho párenia. Slávo 
si myslel, že prejde okolo dvora bez povšim-
nutia, no zrazu ho vlčiak zočil a zaštekal. 
Ďalej sa venoval páreniu, ale štekotom upo-
zornil na blížiacu sa korisť statného čuvača, 
ktorý sa zdvihol zo zeme a zahľadel sa na 
Sláva. Ten primrzol na mieste a pozeral sa 
na veľkého bieleho salašníckeho psa, kto-
rý zvažoval, či sa má rozbehnúť a zaútočiť. 
Slávo radšej nečakal, kým si to pes rozmyslí, 
a pomaly začal spätkovať, pozerajúc sa pri 
tom stále na čuvača. Ten sa odhodlal, urobil 
zopár krokov cez dvor smerom k Slávovi, no 
a ten vtedy už neváhal. 

Rozbehol sa preč od horárne smerom 
odkiaľ prišiel. Bežal do mierneho svahu 
a obzeral sa, či ho pes prenasleduje. Čuvač 
bežal za Slávom z plných síl. Keď už bol iba 
pár metrov za utekajúcim Slávom, ten sa zra-
zu prudko obrátil a postavil sa psovi zoči-vo-
či. Čuvač prekvapene zastal, prikrčil sa, vrtel 
chvostom, ceril zuby a zúrivo štekal. Z pyskov 
mu fŕkala pena a Slávo vedel, že je zle. Ne-

tušil, čo by mal urobiť, no bolo mu jasné, že 
ak pes zaútočí, nemá šancu sa mu ubrániť. 
„Ten sa so mnou nechce hrať, ten ma chce 
roztrhať,“ preblesklo Slávovi mysľou a urobil 
to jediné, čoho bol schopný. Prikrčil sa, nahr-
bil chrbát, vystrčil hlavu a ruky dal dopredu, 
ako keby sa chystal zložiť sa na štyri. Vyceril 
zuby a začal na psa vrieskať tak, až prehlušil 
čuvačov zúrivý brechot. Chvíľu tak na seba 
hulákali a Slávov adrenalín zvyšoval intenzi-
tu jeho kričania. 

„Čo je?! Ty ma chceš trhať?! No poď, pre-
hryznem ti hrdlo, ty bastard!“ vrešťal Slávo 
a vari aj sám uveril tomu, že by psa dokázal 
poraziť iba holými rukami. Čuvač sa spočiat-
ku snažil brechotom a vrčaním konkurovať 
Slávovmu vreskotu, ale jeho štekot postup-
ne strácal na intenzite a hlasitosti. Napokon 
celkom stíchol, iba ďalej ceril zuby a vrtel 
chvostom. Bol očividne ohromený Slávovou 
obrannou reakciou a akosi nevedel, čo ďa-
lej. Zrazu celkom skamenel a iba sa so záuj-
mom pozeral na to divadlo, čo mu tam pred-
vádzal ten čudný chlap. Postupne stíchol aj 
Slávo, keď videl, že sa pes už nechystá zaú-
točiť. Ostali však obaja v strehu a pozerali sa 
jeden na druhého čakajúc, či súper nepod-
nikne nejaký nečakaný krok. Patová situácia 
prestala baviť ako prvého čuvača. Otočil sa 
na odchod a pomaly kráčal späť k horárni. 
Keď už bol v bezpečnej vzdialenosti, otočil 
hlavu a dvakrát brechol smerom k Slávovi, 
akoby mu chcel oznámiť, že neodchádza zo 
zbabelosti, ale len preto, lebo nemá čas na 
také detinské zábavky.

Slávo tam chvíľu stál a pozeral za psom. 
Zvažoval, či má obísť horáreň cez hustý les, 
alebo využije svoje malé zdanlivé víťazstvo 
a bude pokúšať šťastie ešte raz prechodom 
okolo horárne. Rozhodol sa pre druhú mož-
nosť, aby bolo raz a navždy jasno. Vybral sa 
za čuvačom v obozretnom odstupe a strie-

hol na jeho ďalšie kroky. Pes sa zastavil pred 
bránou, sadol si a pozeral sa, ako sa Slávo 
približuje. Nezdalo sa, že by chcel zaútočiť. 
Keď Slávo prechádzal po druhom kraji ces-
ty okolo brány, zastal v úctivej vzdialenosti 
oproti psovi a pozeral sa naňho čakajúc, 
čo sa bude diať. Pes podišiel trochu váha-
vo k nemu, oňuchal mu ruku a obtrel sa mu 
o nohu. Slávo ho poškrabkal medzi ušami  
a mierne sa mu prihovoril priateľským tó-
nom: „No čo, ty strážca pokladov, ale sme 
si zahulákali, čo?!“ Pes neodpovedal, veď  
čo by aj mal povedať tomu čudnému patró-
novi... 

●●●

Slávo sa pri spomienke na to nesláv-
ne zoznámenie s čuvačom pousmial 
a keď prechádzal okolo horárne, ča-

kal, či mu Bela, ako sám pre seba bieleho 
psa nazval, vybehne oproti. Čuvač sa však 
neukázal a ani na dvore za plotom sa nič 
nehýbalo. Brána bola zavretá a nikde v okolí 
ani živej duše. Iba ticho, zima a slnečný svit. 
„To je zvláštne... Aj tak dobre,“ zamrmlal Slá-
vo prekvapený tým, že okolo horárne je tak 
mŕtvolne ticho. Nemohol vedieť, že samo-
zvaný lesník deň predtým vystrieľal všetky 
zvieratá na dvore, lebo ho opustila žena aj 
s deťmi. Zúrivec potom zakopal všetky pobi-
té zvieratá v záhrade za domom a napokon 
sa obesil na povale nad garážou. Nevedel 
to zatiaľ nikto, ľudia sa to mali dozvedieť až 
o pár dní, keď si odídená žena, ktorá ešte 
nevie, že už je vdovou, príde po svoje veci, čo 
narýchlo pri svojom úteku nestihla pobrať. 

Slávo už prichádzal k jazeru a keď vyšiel 
z lesa, ukázala sa pred ním nehybná vodná 
plocha. Hladina, ktorá sa ešte predvčerom, 
keď tu bol Slávo na prechádzke, vlnila sče-
rená vetrom, vyzerala z diaľky ako primrz-
nutá. Až keď sa Slávo priblížil k brehu, zistil, 
že vodná plocha je skutočne z veľkej časti 
zmrazená. Len okolo brehov sa voda lenivo 
hýbala a potichu obmývala veľké  kamene, 
čo z nej vytŕčali ako hlavy hrochov kdesi na 
Níle. Brehy jazera v každom ročnom období 
okupovali mnohí rybári, no v toto už nie zim-
né a ešte nie jarné dopoludnie ich Slávo vi-
del iba zopár. Boli od neho vzdialení aj stov-
ky metrov, sedeli pri vode bez pohybu ako 
sochy tichých bláznov a zdalo sa, že zamrzli 
spolu s hladinou rybníka. Slávo zdvihol zo 
zeme kameň a hodil ho čo najďalej od brehu 
do rybníka, aby zistil, či kameň po dopade 
na hladinu prerazí ľad. Neprerazil. Odrazil sa 
od ľadového povrchu a párkrát poskočil, až 
sa celkom zastavil. Slávo pokrútil hlavou nad 
faktom, že stačili len dve noci a jeden deň, 
aby sa hladina veľkého jazera zmenila na 
pevnú ľadovú plochu.

Vyhrabal z vrecka kľúče a otvoril si brán-
ku v plote svojho záhradného domčeka. 
Kúpil záhradu aj s chatkou pred pár rokmi 
za peniaze, ktoré vyhral v jednej televíznej 
súťaži. Objekt kúpil najmä preto, aby si mal 
kam uložiť svoj malý rybársky čln, ktorý bol 
naplnením jeho sna o vlastnej loďke. Dnes 
vlastne prišiel k jazeru práve kvôli tomu, aby 
čln schovaný pred snehom a dažďom pod 
strechou terasy pripravil na novú sezónu. 
Chcel ho trochu prebrúsiť a natrieť novým 
vodovzdorným lakom, lenže podľa toho, 
ako ho oziabali ruky, usúdil, že túto prácu 
bude musieť odložiť na neskoršie, keď sa 
vonku trocha oteplí. Vošiel do chatky, zakúril 
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v piecke a uvaril si čaj. Keď si k nemu sadol 
a chcel si zapáliť fajku, zazvonil mu vo vrec-
ku telefón.

●●●

„Ahoj, drahý. Už si na záhrade?“ opýtala 
sa Zuzana.

„Na záhrade nie som, je tam zima. Se-
dím v chatke a pijem čaj. Dnes tu nič neuro-
bím, vonku mrzne.“

„Takže si sa zbytočne terigal cez celý 
les... Ak je tam taká zima, ani za tebou po 
práci neprídem. Pôjdem rovno domov. Kedy 
sa vrátiš?“

„Vypijem čaj, prejdem sa okolo jazera 
a poberiem sa preč. Budem ťa čakať doma. 
Niečo chutné ti uvarím, ak chceš,“ navrhol 
Slávo.

„To znie celkom dobre. Možno sa ti za to 
aj nejako sladko odmením...“ naznačila Zu-
zana a rozlúčila sa: „Tak sa uvidíme doma. 
Maj sa dobre, a Slávo, ešte niečo!“

„Čo také?“
„Nie aby si sa išiel člnkovať! Rybári by ťa 

mohli vyhlásiť za blázna...“ 
„Jazero je zamrznuté, takže veľa by som 

toho nenačlnkoval. Choď už pracovať, zlat-
ko, aby si nám zarobila na poriadnu jachtu!“

„Tak to určite. O tom môžeš len snívať, ty 
jachtár! Maj sa,“ uzavrela Zuzana. 

Keď Slávo vypil čaj, zahasil oheň v piec-
ke a vyšiel do záhrady. Chvíľu stál a pozeral 
sa na svoje malé kráľovstvo rozmýšľajúc, čo 
urobí prvé ako nie veľmi nadšený záhradkár, 
keď sa už naplno presadí jarné počasie. Ve-
del, čo bude treba robiť, no ako vždy vymýš-
ľal, ako by s tým vybabral. „Aj tak sa tomu 
nevyhnem,“ zašomral vediac, že Zuzana 
zaňho prácu na záhradke neurobí. Aby sa 
trochu potešil a zahnal myšlienky na budúcu 
záhradkársku lopotu, podišiel pod krytú tera-
su a čiastočne odhrnul pevnú plachtu čo za-
krývala jeho loďku, ktorá ležala na preprav-
nom podvozku hore dnom. Pohladil vyduté 
brucho člna po popraskanom laku a odlúpil 
kúsok obschnutej farby. Mrzelo ho, že sa už 
dnes nemôže pustiť do reparácie náteru, 
ale v takej zime by to aj tak nemalo význam. 
Znova zakryl čln a pobral sa k bránke, po-
riadne ju zamkol a vyšiel na cestičku, čo sa 
krútila okolo brehu celého rozľahlého jazera.

Keď prešiel za zákrutu k malému zálivu, 
uvidel, že pár desiatok metrov od brehu se-
dia na ľadovej ploche dve nehybné labute. 
Chvíľu ich pozoroval a keď sa ani raz ne-
pohli, Slávo uvažoval, či nie sú zamrznuté. 
Ľadové labute videl vo filme ako sochy vyte-
sané zo zamrznutej vody, ktoré sa vynímali 
na prestretých stoloch medzi lahôdkami na 
večierkoch snobskej smotánky. Spomenul si 
na verše, ktorým sa začínala jedna báseň od 
jeho obľúbeného autora: „Labute biele ako 
smrť panny...“ Lenže tieto labute na zamrz-
nutej hladine jazera neboli obe panensky 
biele, lebo jedna z nich bola sivá, a teda to 
bolo mláďa. Dospelá biela labuť bola nepo-
chybne jeho matka. Slávo si mimochodom 
pripomenul, že labute sú silne rodinne za-
ložené a dokonca dospelé jedince vraj žijú 
v monogamnom párovom spolužití.

Slávo hodil smerom k nehybným labutiam 
kameň tak, aby dopadol obďaleč a náhodou 
nezranil šľachticky majestátne vtáky. Kameň 
dopadol na ľad a odskočil. Väčšia labuť sa 
pohla a vztýčila hlavu na dlhom krku. Potom 
zobákom štuchla do svojho potomka, ktorý 

tiež zdvihol hlavu. Labute nevstali. Slávo usú-
dil, že vtáky na hladine primrzli do ľadu a ne-
vedia sa z toho studeného zovretia vyslobodiť. 
Pomyslel si, že by mal zavolať pomoc. Bolo 
mu jasné, že ak by oslovil niektorého z rybá-
rov, považoval by ho prinajlepšom za príliš 
aktívneho čudáckeho ochranára vodného 
vtáctva, a s tými sa rybári veľmi neráčia. Po-
tom mu napadlo, že by mal zavolať niektoré  
z ochranárskych združení a už aj vybral tele-
fón, aby cez informácie zistil číslo na kompe-
tentnú organizáciu. Potom to však zavrhol, 
lebo si zrátal, že kým by niekto prišiel, trvalo 
by to asi aj niekoľko hodín, a to by už vysile-
né a podchladené labute možno uhynuli. Na-
pokon sa rozhodol, že vtáky vyslobodí sám. 
Vrátil sa do záhrady, zobral veslo, odkryl čln 
a vytlačil ho k brehu jazerného zálivu.

Keď loďku spustil do vody a opatrne 
do nej nastúpil, usadil sa na strednej lavici 
a prevesloval tých pár metrov, čo ho delili od 
ľadu. Potom si presadol na provu člna a ves-
lom začal pred sebou rozrážať ľad, ale po 

sediačky to nebolo veľmi pohodlné, preto sa 
postavil. Tak mu to išlo celkom ľahko, lebo 
ľadová vrstva nebola hrubá. Cítil sa tak tro-
chu ako kapitán malého ľadoborca, len ten 
pohon jeho loďky bol, na rozdiel od ľadobor-
cov, až príliš manuálny. Meter za metrom 
postupoval smerom k labutiam, ktoré pod-
chvíľou vystreli krky, zdvihli hlavy a pozerali 
sa na záchranný čln, ktorý sa k nim blížil. 
Keď bol Slávo už len kúsok od nich, rozohnal 
sa postojačky veslom príliš silno a keď rana 
prerazila ľad, veslo sa mu vymklo z ruky. 

Energia toho úderu sa k nemu vrátila 
v podobe nekoordinovaného pohybu, ktorým 
Slávo rozkýval loďku. Ruky bez vesla tápali 
vo vzduchu, aby vybalansovali stratenú rov-
nováhu, no chýbala k tomu pevná pôda pod 
nohami. Slávo sa nedokázal v rozkývanom 
člne udržať na nohách a spadol do vody. „Tá 
je ale ľadová,“ pomyslel si ešte, kým zmizol 
celý pod hladinou. Labute, vyrušené tým 
čudným divadlom, pomaly vstali z ľadu a vy-
kročili smerom do stredu jazera.

19

P
O
V
IE
D
K
A



20

IN
Z
E
R
C
IA

VEREJNÁ SÚŤAŽ –
nebytové priestory

Mestská časť Bratislava – Ružinov, Mierová 21,  
827 05 Bratislava 212 v súlade s ustanovením § 9a  
ods. 1 a ods. 5 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov zverejňuje svoj zámer pre-
najať nebytové priestory nachádzajúce sa v administra-
tívnej budove Miestneho úradu mestskej časti Bratisla-
va – Ružinov na Mierovej ul. č. 21 v Bratislave formou 
priameho nájmu. Lehota na doručenie cenových ponúk 
záujemcov je 11. 5. 2010.

Podmienky priameho nájmu sú zverejnené na we-
bovej stránke www.ruzinov.sk v sekcii Elektronická ta-
buľa a na úradnej tabuli Miestneho úradu  Bratislava –   
Ružinov, Mierová 21, 827 05 Bratislava 212 od 26. 4. 
2010. Mestská časť Bratislava – Ružinov, Mierová 21, 
827 05 Bratislava 212 v súlade s ustanovením § 9a ods. 
1 a ods. 2 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v zne-
ní neskorších predpisov zverejňuje svoj zámer prenajať 
nebytové priestory formou obchodnej verejnej súťaže.

Podmienky obchodnej verejnej súťaže
sú zverejnené na webovej stránke

www.ruzinov.sk v sekcii Elektronická tabuľa
a na úradnej tabuli Miestneho úradu Bratislava – 
Ružinov, Mierová 21, 827 05 Bratislava 212 

od 3. 5. 2010.

Strihanie pre seniorov
Kaderníctvo na Zálužickej ulici 49 v Ružinove,  

v objekte pohostinstva U deda, ponúka zľavnené 
strihanie pre členov Jednoty dôchodcov Slovenska.  
Každý člen, ktorý má riadne zaplatené a vyznačené roč-
né členské, môže využiť zľavu na ostrihanie z 3,49 eur  
len za 1,99 eur. Ide o klasický zostrih.

Kolektív kaderníctva Ivetka, Helenka a Marco
Adresa prevádzky: Zálužická 49, Bratislava

Vážení ružinovskí seniori.

Príďte do samoobslužnej  jedálne „Nevädzka“,  
kde si môžete uplatniť príspevok na stravu z Miestneho 
úradu Bratislava-Ružinov. Ponúkajú výber z troch jedál, 

v cene je zahrnutá polievka, hlavné jedlo a nápoj.  
Jedáleň sa nachádza na Nevädzovej č. 5.

Otváracie hodiny: Po – Pi : 8.00 – 15.00 hod.
Prajeme dobrú chuť.

Informácie na 0905 540 635
alebo na www.obedovat.sk.

NA ROZDIEL OD POSLANCA
Keď revolver vystriela všetky náboje,  

zostane mu ešte autorita. 
ZÁKLADY GESTIKULÁCIE

Významné gestá sú sugestívne,  
neurčité gestá zasa praktické.

 
POVEDAL PÁN BYSTRÝ V BISTRE

Premeniť vodu na víno nie je zázrak.  
Zázrak je ak sa na to nepríde.

 
Milan KENDA

Aforizmy
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Žiaľ, už za dvadsať rokov 
sme si mohli zvyknúť, že z pred-
volebných sľubov po voľbách 
často zostáva len zdrap papiera 
a strany plnia len časť toho, na 
čo lanárili voličov k volebným ur-
nám. Napriek tomu by sme mali 
aspoň niekoľko riadkov a našej 
pozornosti venovať práve pred-
volebným programom. Vo vy-
spelých demokraciách sa voliči 
rozhodujú práve podľa nich.

Smer: sociálny štandard
Najsilnejšia vládna i slo-

venská strana SMER-sociálna 
demokracia avizuje, že stojí 
na pilieroch sociálneho trho-
vého hospodárstva a solidari-
ty, silného a efektívneho štátu  
a ochrany národnoštátnych 
záujmov Slovenskej republiky. 
Podľa predsedu strany a vlády 
Roberta Fica SMER-SD má legi-
tímnu ambíciu opäť vyhrať voľby 
do Národnej rady Slovenskej 
republiky, ale aj zostaviť novú 
vládu. „Tejto strane sa darí. 
Vyhrali sme už pred voľbami v 
roku 2006 voľby regionálne, 
vyhrali sme parlamentné voľ-
by, vyhrali sme voľby do Európ-
skeho parlamentu, vyhrali sme 
prezidentské voľby, vyhrali sme 
opäť regionálne voľby. A myslím 
si, že budeme veľmi úspešní 
nielen teraz v roku 2010, ale aj 
v súvislosti s komunálnymi voľ-
bami, ktoré nás čakajú na konci 
tohto roka,“ vyhlásil. Fico však 
priznáva, že nasledujúce štyri 
roky budú obdobím odstraňo-
vania dôsledkov svetovej krízy. 
„Kríza sa zďaleka neskončila, 
zďaleka,“ upozornil. Zároveň 
jedným dychom dodal, že ani  
v novom volebnom období 2010 
– 2014 nedovolí, aby sa v mene 
krízy zhoršoval sociálny štandard 
ľudí. Sľubuje preto zachovanie 
všetkých sociálnych výdobytkov. 
Ide o pravidelnú valorizácii dô-
chodkov, vyplácanie príspevkov 
pri narodení prvého, druhého 
a tretieho dieťaťa, zvýhodne-
né úvery pre mladomanželov 
či podpora výstaby nájomných 
bytov cez Štátny fond rozvoja  
bývania. Fico tiež dal na progra-
movej konferencii záväzok,  
že nebude zvyšovať daň z príjmu 
fyzických osôb. Chce však sys-
témom odpočítateľných polo- 

žiek zvýrazniť solidaritu nad-
štandardne zarábajúcich ľudí. 

Silnejšia stredná vrstva
Program pod názvom Pre 

silnejšiu strednú vrstvu, pre 
moderné Slovensko už obča-
nom predstavila aj najsilnejšia 
opozičná strana SDKÚ-DS. Ako 
súčasť programu predstavila rie-
šenia, ktoré by v prípade vstupu 
do vlády presadila za prvých sto 
dní. Medzi priority modrých pat-
ria obnova ekonomického rastu 
a zamestnanosti, rast kvality 
života všetkých a obnova spra-
vodlivosti. Podľa podpredsedu  
SDKÚ-DS Ivana Mikloša, ktorý 
mal prípravu programu na sta-
rosti, v týchto troch oblastiach 
vláda najviac zlyháva. Program 
na nasledujúce štyri roky postavi-
li preto na konsolidácii verejných 
financií, zastavení zadlžovania  
a znižovania verejného dlhu  
a tiež raste zamestnanosti. SD-
KÚ-DS zároveň vylučuje zvyšo-
vanie daňového a odvodového 
zaťaženia. Naopak, odvody chce 
znižovať a to cez zjednotenie 
výberu daní a odvodov. Strana 
Mikuláša Dzurindu a volebnej 
líderky Ivety Radičovej prichádza 
aj s populárnymi sľubmi. Sľubu-
je napríklad zavedenie otcovskej 
dovolenky, pretože pre spokoj-
nosť rodiny s malým dieťaťom je 
veľmi dôležitá aj prítomnosť otca. 
SDKÚ-DS chce preto zaviesť je-
den týždeň voľna pre otca, ktorý 
môže čerpať do dvoch mesiacov 
od narodenia dieťaťa. Modrí 
tiež sľubujú predĺženie mater-
skej dovolenky zo súčasných  
28 týždňov na jeden rok. Stra-
na avizuje tiež zvýšenie ma-
terského príspevku na úroveň  
100 percent čistého platu.  
Mladým zas dáva sľub, že dosta-
nú dvojročné prázdniny v spláca-
ní hypoték po narodení dieťaťa. 

Mečiarovci: nižšia DPH
Ľudová strana-HZDS schváli-

la svoj predvolebný program na 
nominačnom sneme v Ružom-
berku. Nájdeme v ňom napríklad 
prísľub znížiť DPH na základné 
potraviny. „Chceme znížiť DPH 
z 19 na šesť percent pre vybrané 
druhy potravín. Už v tomto voleb-
nom období sa nám podarilo zní-
žiť túto daň na produkty predaja 

z dvora. Túto nižšiu sadzbu ch-
ceme presadiť na vybrané druhy 
potravín, a to nielen v rámci uve-
deného predaja,“ uviedol pred-
seda Republikovej rady ĽS-HZDS 
Marián Klenko. Malo by ísť o 
pečivo a mliečne výrobky. Strana 
chce tiež presadiť predĺženie zá-
kazu predaja pôdy zahraničným 
osobám, ktorý u nás platí do 
roku 2011, o ďalších päť rokov. 
„Nie je ešte vhodný čas na to, 
aby sa trh s poľnohospodárskou 
pôdou otvoril aj zahraničným 
subjektom,“ povedal Klenko, 
ktorý predpokladá, že ak sa ĽS-
HZDS stane súčasťou budúcej 
vládnej koalície, bude zachova-
ná kontinuita vo vedení rezortu 
pôdohospodárstva. ĽS-HZDS 
bude presadzovať aj zavedenie 
regionálnej minimálnej mzdy 
tak, aby v regiónoch, kde je niž-
šia životná úroveň, nerástla mini-
málna mzda takým tempom, ako 
v regiónoch, kde je dostatok in-
vestorov. „Tým chceme prilákať 
investície aj do lokalít, kde nie je 
dostatok pracovných príležitostí. 
Chceme to preto, aby podnikate-
lia svoje investície smerovali viac 
na východ Slovenska a takto vy-
tvorili pracovné miesta aspoň 
pre časť nezamestnaných,“ uvie-
dol Klenko. 

Očista verejného života
Prioritami volebného 

programu KDH sú očista ve-
rejného života, boj proti neza-
mestnanosti, podpora rodín  
a služby seniorom. Pod očis-
tou verejného života rozumejú 
kresťanskí demokrati zvyšova-
nie transparentnosti, zákon-
nosti či vymáhateľnosti práva. 
Výdavky na opatrenia podpory 
rodín a seniorov, napríklad na 
zdvojnásobenie výšky daňové-
ho bonusu na deti do veku šesť 
rokov, získa štát podľa predstáv 
KDH zvýšením miery zamest-
nanosti a zastavením plytvania 
verejných zdrojov. Ako jedno  
z hlavných opatrení, ktorými sa 
výrazne obmedzí rozkrádanie, 
kresťanskí demokrati navrhu-
jú zavedenie elektronického 
verejného obstarávania, res-
pektíve elektronických aukcií. 
Figeľ argumentoval výraznými 
úsporami, ktoré takto dosiahli 
niektoré komunálne samosprá-

vy. Zamestnanosť chcú kres-
ťanskí demokrati podporovať 
znížením daňového a odvodo-
vého zaťaženia a zlepšením 
vymáhateľnosti práva. Zmeniť 
by sa mal aj Zákonník práce  
a minimálna mzda. 

SMK a SNS mlčia
Z parlamentných strán za-

tiaľ svoj predvolebný program 
nepredstavili SMK a SNS. Zo 
strán, ktoré však majú poslan-
cov v Národnej rade SR, ktorí 
počas volebného obdobia odišli 
zo svojich materských strán, 
už program predstavili viacerí. 
Medzi priority strany Aliancia za 
Európu národov (AZEN), ktorej 
predsedom je expodpredseda 
ĽS-HZDS Milan Urbáni a jeho 
podpredsedníčkou bývalá 
ústredná tajomníčka strany Vla-
dimíra Mečiara Zdenka Kramplo-
vá, patrí zníženie miery chudoby 
podporou podnikateľov, podpora 
strednej vrstvy, podpora rodín, 
transparentné verejné obstará-
vania, diverzifikácia priemyslu či 
pokračovanie v transatlantickej  
a európskej zahraničnopolitickej 
orientácii. Sociálna solidarita by 
podľa strany AZEN mala byť po-
stavená na tom, aby sa rozdáva-
lo len to, čo sa vyrobí a krajina 
sa nezadlžovala. Strana Bélu 
Bugára Strana Most-Híd navrhu-
je obnoviť automatický vstup do 
druhého piliera pre mladých ľudí, 
ktorí sa prvýkrát uplatnia na trhu 
práce. Most-Híd chce tiež upraviť 
nastavenie poplatkov pre penzij-
né spoločnosti tak, aby vyjadro-
vali náklady na správu fondov  
a vypracovať spôsob a podmien-
ky vyplácania dôchodkov z kapi-
talizačného piliera. „Poplatky sú 
teraz nastavené tak, že správ-
cov nemotivujú aktívne zhod-
nocovať peniaze sporiteľov,“ 
povedal podpredseda strany  
I. Švejna.

No skúste si podľa niekoľ-
kých riadkov o programoch 
niektorých strán vybrať a pri 
voľbách sa dobre rozhodnúť. 
Treba si pri rozhodovaní dr-
žať zrejme aj starého zlatého 
pravidla: „Nikto vám nemôže 
toľko dať, koľko vám ja môžem 
sľúbiť“.

Radovan PAVLÍK

Slovensko bude voliť nový parlament
Politik: Nikto vám nedá toľko, koľko ja sľúbim
Od júla budeme žiť v raji. Aspoň tak to vyzerá podľa predvolebných sľubov politických strán, ktoré dávajú voličom, 
aby si ich získali v deň D, teda 12. júna, na svoju stranu. Ak by sa splnili sľuby strán, mali by sme nižšie dane i odvo-
dy. V obchodoch zas nižšie ceny, v peňaženkách vyššie dôchodky, platy či vyššiu materskú. Bolo by to naozaj krásne. 
Raj na zemi...
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  1.  ZŠ Kulíškova 8   1, 2, 3, 4, 5
  2.  Spojená škola Gym. Jura Hronca a ZŠ Košická – Novohradská 3  6, 7, 8, 9
  3.  Spojená škola Metodova 2  –  ZŠ Jelačičova 5  10, 11, 12, 13
  4.  1. súkromné gymnázium v Bratislave, Bajkalská 20   14, 15, 16, 17
  5.  ZŠ Ružová dolina 29  18, 19, 20, 21, 22
  6.  ZŠ Nevädzová 2  23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32
  7.  ZŠ Borodáčova 2  33, 34, 35,
  8.  Centrum voľného času ESKO, Chlumeckého 12  36, 37
  9.  Spojená škola Sv. Vincenta de Paul,  Bachova 4  38, 39
10.  ZŠ Mierová 46  40, 41, 42, 43, 44, 45 
11.  Internát Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 50 (zasadačka – prízemie)   46
12.  ZŠ Medzilaborecká 11  47, 48, 49
13.  ZŠ Pavla Marcelyho,  Drieňová 16  50, 51, 52, 53 
14.  Spojená škola,  Tokajícka  24  54, 55
15.  Stredná priemyselná škola stavebná, Drieňová 35  56, 57
16.  ZŠ Ostredková 14  58, 59, 60, 61, 62
17.  Súkromná stredná odborná škola, Ružinovská 1  63, 64
18.  ZŠ Vrútocká 58  65, 66, 67, 68, 69, 70

VO č. 1   ZŠ Kulíškova 8 

Azovská 1 - 8, 10
Dulovo nám. 1, 12, 13, 14
Košická  37
Kvačalova 10, 12, 14, 18, 22, 

24, 26, 28
Mlynské Nivy  7, 11, 35
Niťová  1 - 4, 6
Páričkova  1, 3, 5, 6, 7, 9, 11, 

13, 15, 16, 17– 25, 27, 29, 
31

Svätoplukova 2

VO č. 2    ZŠ Kulíškova 8 

Košická 39, 41, 43, 43A, 43B, 
43C, 43D, 43E, 43F, 45

Miletičova 38, 42, 44, 46, 48, 
50, 52, 54, 66, 68, 70, 72, 
74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 
88, 90

Nitrianska 1, 3

VO č. 3   ZŠ Kulíškova 8 

Bazová  2, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 
14, 16 

Daxnerovo nám. 3 – 6
Koceľova  2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 

15, 17, 17A, 19, 21, 25, 27
Kulíškova  7, 8, 9, 11, 13
Kvetná 14, 16, 18, 20, 22, 24, 

26, 28, 30, 32
Rastislavova  2, 2A, 3, 5, 6
Svätoplukova  33, 35, 37, 39, 

41, 43, 45, 47 
Záhradnícka  24, 30, 32, 34, 

36, 40, 44, 46, 46A, 48, 50, 
52, 54

VO č. 4   ZŠ Kulíškova 8 

Pavlovova 1 – 16, 18, 20
Súťažná 1 – 19, 21
Svätoplukova  1, 3, 4, 6, 8, 10 - 

27, 29, 30
Velehradská  7, 9, 24, 26, 28, 

30, 31, 33

VO č. 5   ZŠ Kulíškova 8 

Budovateľská  1 - 29, 31, 33, 
35, 37

Revúcka  1 - 8

VO č. 6   Spojená škola Gym. J. 
Hronca a ZŠ Košická – No-
vohradská 3

Košická  16, 18, 20, 22, 24, 26, 
28, 30

Oravská  1 – 8, 10
Prievozská  1, 2B, 3, 5, 7, 9, 

11, 11A, 11B, 13, 13A, 13B, 
15, 17, 17A, 17B, 19, 21, 23, 
25, 27

Tekovská  1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 11, 
13, 15, 17, 19

Trenčianska  1, 3, 5, 7, 9, 11, 
13, 15, 17

VO č. 7   Spojená škola 
Gym. J. Hronca a ZŠ Košická – 
Novohradská 3

Kohútova  2, 4, 6, 10
Košická  52
Miletičova  60
Novohradská  1, 2, 4 – 14, 16, 18

Oravská  9, 11, 13, 15, 17, 18, 
20, 22, 24

Spišská  4
Trenčianska  4, 6, 8, 10, 12, 14, 

16, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 
29, 31, 37, 39, 41, 43

Turčianska  1, 1A, 3, 5, 7, 9, 11, 
13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 
27, 29

VO č. 8   Spojená škola 
Gym. J. Hronca a ZŠ Košická – 
Novohradská 3

Dulovo nám.  6 – 11
Liptovská 1 – 14, 18 – 38, 40, 

42, 44
Šagátova  1
Šarišská  1, 3 – 9
Trenčianska  20, 22, 24, 26, 28, 

30, 32, 34, 36, 38, 
Turčianska  4, 6, 8, 10, 12, 14, 

16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 
30, 31, 31A, 34, 42, 44, 46, 

48, 50, 52
Zvolenská 1, 2, 2A, 3 – 16, 16A, 

17 – 29, 32 – 39, 41, 43, 
45, 47

VO č. 9   Spojená škola 
Gym. J. Hronca a ZŠ Košická – 
Novohradská 3

Alešova  2, 4, 5, 6 
Bajkalská  30, 32, 41, 43
Čipkárska  3 – 11, 13, 19 
Gemerská  1, 2, 4, 6 
Gusevova  3 – 10, 12, 14, 16, 

18, 20, 22, 24, 26
Hamuliakova  6
Hontianska 1 – 16 

Kohútova  8 
Košická  4, 6, 8, 10, 12, 14, 36, 

38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 
56, 58

Miletičova  62, 64 
Mlynské nivy  32, 33, 36, 37, 

39, 41, 45, 46, 48, 54, 56, 
61, 65, 68 

Plátenícka  12, 14, 16, 18, 20, 24
Plynárenská  1 
Pribinova  6, 8, 24 
Pribinova – Zimný prístav 2 
Prievozská  6, 10, 14, 14A, 24
Súkenícka 1, 3, 4, 5, 6, 8 – 16, 

18, 20, 22, 24
Valchárska  3, 6, 8 
Votrubova  1 – 3, 3A, 4 – 14, 

16, 18, 20, 22, 24, 26 
Vrábeľská  1, 3, 6

VO č. 10   Spojená škola 
Metodova 2 – ZŠ Jelačičova 5

Daxnerovo nám. 1, 2 
Dulovo nám.  2 – 5
Koceľova   16, 18, 20, 22, 24, 

26, 32, 34 
Kulíškova  15, 17, 19, 21, 23, 

29, 31, 33, 35, 37, 39
Kvačalova 11, 13, 15, 17, 19, 

21, 23, 25, 41, 43, 45, 47, 
49, 50, 51, 53

Kvetná   2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 13
Mojmírova  2, 4, 6, 8, 10, 12, 

14, 16, 18, 20
Velehradská  32, 34, 36

VO č. 11   Spojená škola 
Metodova 2 – ZŠ Jelačičova 5

Dohnányho  1, 3 – 8, 10, 12 

70 volebných okrskov v Ružinove
Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 12. júna 2010
V zmysle § 12 ods. 1 zákona NR SR č. 333/2004 Z. z. o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky v platnom 
znení, ktoré sa uskutočnia v sobotu 12. júna 2010 v čase od 7.00 h do 22.00 h, starosta Ružinova Ing. Slavomír 
DROZD určil v  Mestskej časti Bratislava – Ružinov nasledujúce okrsky:

Zoznam volebných okrskov, miestností a ulíc



23

V
O
Ľ
B
Y
 D

O
 N

R
 S
R
 2
0
1
0

Kupeckého 2, 4, 6, 8 
Miletičova 26, 28, 30, 32, 34, 

36
Šumavská  26, 36 
Záhradnícka 74, 75, 77, 79, 81, 

83, 85, 87

VO č. 12 Spojená škola 
Metodova 2 – ZŠ Jelačičova 5

Cyrilova 1, 2, 3, 5, 7, 9
Dohnányho 16, 18, 20, 22, 24
Jelačičova 1 – 4, 16, 18, 20, 

22, 24, 26 
Kupeckého 3, 5, 7, 9, 11, 13, 

15, 17
Miletičova 10, 12, 16, 18, 20, 

22, 24
Šumavská  33, 37, 44 
Žellova 4

VO č. 13 Spojená škola 
Metodova 2 – ZŠ Jelačičova 5

Jelačičova 5, 6, 8, 10, 12, 14
Karadžičova  4, 6, 8
Krížna 58, 60, 62, 64 
Levická 1, 2, 3
Metodova 2, 5
Záhradnícka 39, 41, 43, 45, 47, 

49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 
63, 65, 67, 69, 71, 73

VO č. 14 1. súkromné 
gymnázium v Bratislave, 
Bajkalská 20

Jégého 1, 2, 3, 5, 7 – 11, 12, 
13, 15, 17, 19, 21

Miletičova 3, 3A, 5, 7
Palkovičova 16, 18 
Stodolova 5 
Trnavská  2, 8 
Záhradnícka 93, 95

VO č. 15 1. súkromné 
gymnázium v Bratislave, 
Bajkalská 20

Bajzova 6, 7 
Palkovičova 1, 2, 2B, 2C, 3 – 15

VO č. 16 1. súkromné 
gymnázium v Bratislave, 
Bajkalská 20

Bajzova 8, 9, 9A, 10, 11, 11A, 
12, 13, 13A, 14, 15 

Ondavská  1 – 6, 8, 10, 12,  
14 

Trnavská cesta 12, 14, 16, 18, 
26, 28, 30, 32, 32A, 32B,

VO č. 17 1. súkromné 
gymnázium v Bratislave, 
Bajkalská 20

Bajkalská 2A, 4, 18, 20, 22 
Bajzova 1 – 5
Líščie nivy 2 – 4, 6 – 13, 15, 

17, 19, 21
Prešovská  28, 30, 32, 37A, 

37B, 39
Priekopy 18, 20, 20A, 22, 24, 

61, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 
77, 79

Sartorisova 4, 6, 8 – 21
Záhradnícka 111, 117, 125, 

129, 151, 153

VO č. 18 ZŠ Ružová dolina 29

Mraziarenská 13, 15, 17, 19, 
21, 23

Klincová 21, 22, 24, 26, 28, 30, 
32, 34, 36, 38

Sklenárova  18, 20, 22, 24, 26, 
28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 
42, 44, 46, 48

VO č. 19 ZŠ Ružová dolina 29

Mliekárenská  1 – 7, 9, 10, 11, 
13, 15, 17, 19

Mraziarenská  1, 3, 5, 6, 7, 9, 
11 

Priemyselná  1, 1A, 3, 5, 7, 9, 
10

Ružová dolina 1, 3, 7, 9, 11, 13, 
17, 19, 25, 27, 29

Sklenárova 5, 5A, 7, 9
Trenčianska 40, 42, 44, 46, 48, 

50, 52, 54, 56, 56B, 56D, 
56F, 57, 58, 60, 62, 64, 66 
Záhradnícka 60, 62, 64, 66, 
68

VO č. 20 ZŠ Ružová dolina 29

Miletičova 9, 17, 17C, 21, 23, 
25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 
39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 
53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 
67, 69, 71

Prievozská 31, 33, 35, 37, 39, 
41, 49

Zelinárska 2, 4, 5

VO č. 21 ZŠ Ružová dolina 29

Ružová dolina 8, 12, 14, 16, 18, 
20, 22, 24, 26, 28

Sklenárova 2, 4, 6, 8, 10, 12, 
14

VO č. 22 ZŠ Ružová dolina 29

Klincová 1, 3 – 10, 12, 14 – 20, 
37, 37A, 37C

Martinčekova 3 – 6, 8, 10, 12, 
14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 
28

VO č. 23 ZŠ Nevädzová 2

Bajkalská 23, 23A, 23B, 25, 27, 
29, 29C, 29D, 29E

Martinčekova 15, 30, 32
Nezábudková 1, 2, 4, 5, 6, 8, 

10, 12, 14, 16
Pažítková 1, 2, 3, 4, 5

VO č. 24 ZŠ Nevädzová 2

Nezábudková 18, 20, 22, 24, 
26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 
40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 
54

Pivonková 2, 6
Ružinovská  4, 6, 14, 18 

VO č. 25 ZŠ Nevädzová 2

Papraďová 3, 5
Rumančeková 22, 24, 26,  

28, 30, 32, 34, 36, 38,  
40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 
54

VO č. 26 ZŠ Nevädzová 2

Muškátová  2, 4, 6, 8, 10, 12, 
14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 
28, 30

Rumančeková 2, 4, 6, 8, 10, 12, 
14, 16, 18, 20

VO č. 27 ZŠ  Nevädzová 2

Ďatelinová 1 – 10
Muškátová  32, 34, 36, 38, 40, 

42, 44, 46, 48, 50, 52, 54
Rezedová 12, 14 – 19

VO č. 28 ZŠ Nevädzová 2

Rezedová 20, 21, 22, 23, 25, 
26, 27, 28 

Šalviová 3, 3A, 5, 6, 8, 10, 12, 
14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 
28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 
42, 44

VO č. 29 ZŠ Nevädzová 2

Azalková 1 – 4, 6, 8
Nevädzová 2, 2A, 3, 4, 7, 8, 12
Rezedová 1 – 4, 6, 8, 10
Šalviová 46, 48, 50, 52, 54,  

56

VO č. 30 ZŠ Nevädzová 2

Ľanová  2, 4, 6, 8, 10, 12,
Narcisová 2, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 

50, 52, 54, 56
Papraďová 7, 9, 11, 13,
Tomášikova 3, 3A, 5, 5A, 5B, 7, 

9, 11, 13 

VO č. 31 ZŠ Nevädzová 2

Astrová 2, 2A, 4, 5, 6, 8, 22, 24, 
26, 28, 30, 32, 34, 46, 48, 
50, 52

Narcisová 14, 16, 18, 20, 38, 
40, 42, 44, 46, 48

VO č. 32 ZŠ Nevädzová 2

Astrová 10, 12, 14, 16, 18, 20, 
54, 56

Sedmokrásková  1 – 8, 10

VO č. 33 ZŠ Borodáčova 2

Albrechtova 1, 1A, 3, 5, 7, 9, 11, 
13, 15, 17

Babuškova 4, 6, 8, 10, 12
Bystrého 1, 3
Goláňova 1, 3, 5, 7
Gregorovej 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14
Kostlivého 2, 4, 6, 8, 10, 12, 

14, 16
Martákovej 1, 3
Peterská 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 

16, 18, 20, 22, 24
Podlučinského 7, 8, 9, 11, 13
Tomášikova 2, 4, 6, 10, 10A, 

10B, 10C, 10D, 10E, 10F, 
10G, 10H

VO č. 34 ZŠ Borodáčova 2

Andreja Mráza 1, 3, 5, 7, 9, 11, 
13, 15, 17

Exnárova 1, 3, 5 – 11
Štefunkova 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 

15, 17, 19, 21, 23

VO č. 35 ZŠ Borodáčova 2

Bancíkovej 1,1A, 2 - 3, 5, 7, 9
Borodáčova 2, 4, 5 - 7, 9, 11, 

13, 15, 17, 19
Exnárova 12, 13
Ondrejovova 1, 2, 2A, 3 

– 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 
32

Šándorova 6, 8
Vavrínová 2, 4, 6, 7, 8

VO č. 36 Centrum voľného 
času ESKO, Chlumeckého 12

Exnárova 16, 18, 20, 22, 24, 
26, 27, 28, 29, 31, 33, 35, 
37, 39, 41

Šándorova 1 – 5, 7, 9, 11, 13, 
15, 17

VO č. 37 Centrum voľného 
času ESKO, Chlumeckého 12

Čmelíkova 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 
15, 17

Exnárova 43, 45, 47, 49, 57, 
59, 61

Chlumeckého 1, 2, 3, 5, 7, 9, 
10, 11, 12, 13, 15

Ivana Horvátha 14

VO č. 38 Spojená škola 
Sv. Vincenta de Paul, 
Bachova 4

Andreja Mráza 2, 4, 6, 8
Babuškova 1, 3, 5
Gagarinova 9, 10, 11, 13, 15, 

17, 19, 21, 23
Seberíniho 2, 2A, 4, 4A, 4B, 7, 

8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 
19, 21

Sv. Vincenta 1, 2, 4, 6, 

VO č. 39 Spojená škola 
Sv. Vincenta de Paul, 
Bachova 4

Bachova 4
Exnárova 14, 15, 17, 19, 21,  

23
Jašíkova 1, 3, 5, 7, 8, 9, 11, 13 - 

20, 22, 24 
Ružinovská 28

VO č. 40 ZŠ Mierová 46

Čečinová 1, 2, 3, 4, 4A, 4B, 5, 
6, 6A, 7 – 9, 10, 10A, 11, 12, 
14 – 16, 16A, 16B, 16C, 16D, 
16E, 16F, 16G, 17 – 24, 27, 
29, 31, 33

Kláštorská 1, 2, 4 – 13, 15 – 
17, 19 – 36, 38 – 45

Konopná 2, 3, 4, 4A, 5, 7– 25, 
26, 28 – 33, 36 – 38, 40 – 
46, 48 – 50, 52, 54, 56, 58, 
60 

Mierová 57, 59, 83, 85, 89, 91, 
93, 95, 97, 99, 101, 105, 
107, 109 – 125, 127, 129, 
131, 133, 139, 143, 145, 
147, 149, 149A, 151, 153, 
155, 157– 161, 163, 165, 
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167, 167A, 167B, 167C, 169, 
173, 175, 177, 179

Na piesku  2, 4, 5, 8, 10, 12, 15 
– 18, 18A, 20, 21, 23 – 27, 
29, 33, 35, 37, 47,16159 

Orechový rad  1, 3, 5 – 7, 9 – 
11, 13

Osvetová  2, 4, 8, 10, 12, 14, 
16, 18, 20, 22, 24, 

Parková  1, 3, 5, 7, 11, 13, 15, 
23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 
37, 39, 41, 43, 45

Prúdová  1, 3, 3A, 4, 4A, 4B, 5 - 
8, 10, 14, 16

Radničné nám.  1, 2, 4, 5, 5A, 
5B, 5C, 5D, 7, 7A, 7B, 7C, 
8, 9 

Syslia  1, 3, 5, 8, 10, 12, 14, 16, 
18, 20

Štedrá  17, 19, 23, 25, 27A, 29, 
31, 33, 33A, 35, 35A

Včelárska  2 – 6, 6A, 7 – 19, 
19A, 21 – 30

VO č. 41   ZŠ Mierová 46

Domkárska  2, 4, 9, 10, 11
Ľaliová  2 – 8, 10 – 13, 19 – 30
Mierová  38, 40, 42, 44, 48, 

48A, 48B, 50, 52A, 52B, 53, 
54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 
68, 70, 102, 132, 136, 164, 
166, 168, 170, 172, 174, 
176, 178, 178A, 180 – 184, 
186, 188, 190, 192, 192A, 
196, 198, 200, 202, 212, 
214, 216, 218, 220, 222, 
224, 226, 228, 230, 232, 
234, 236, 238, 240, 242, 
244, 246, 246A, 248, 250, 
252, 266, 268 

Rovná  7, 8, 10, 12, 14 – 18, 
20, 22, 24

Ružičková  1 – 3, 5 – 
12, 12A, 14, 17, 19 – 28, 30, 
32 

Sladová  1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 
14, 17

Slivková  2, 4, 6, 8 – 18, 21, 23 
– 29, 31, 32, 34, 36, 38,  

Struková  3, 5, 7, 9, 11 – 14, 16 
– 22, 24, 26, 28

Súľovská  1 – 12, 14 – 22, 24 – 
30, 32 – 50, 50A, 52, 54, 56, 

Syslia 11, 13, 15, 17, 19, 21 
– 29, 31 – 42, 44, 46, 52, 
56, 60

Šťastná  3, 5 – 15, 17 – 20, 25 
– 27, 29, 31, 33, 35, 37

VO č. 42   ZŠ Mierová 46

Kladnianska  1, 6, 8, 10 – 12, 
14 – 24, 29 – 35, 35A, 37– 
43, 43A, 44, 45, 47, 52, 

54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 
70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 
84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 
98, 100

Kľukatá   3, 4, 4A, 5 – 8, 10, 
11, 13, 15, 16, 17, 20, 22, 
24 – 28, 30, 33, 35, 36, 36A, 
37– 39, 41, 43, 44, 44A, 45, 
47, 48, 48A, 48B, 48C, 49 – 
54, 56 – 64, 66, 68, 70

Krásna  16, 16A, 18, 20, 22, 
23, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 
39, 41, 43

Mlynské nivy   73
Parková   4
Stachanovská   4, 6 – 17, 19 – 

25, 28, 29, 32, 34 – 49, 49A, 
51 – 60

Staré záhrady  1 – 36, 38
Varínska  2 – 5, 5A, 6, 7, 9 – 

34, 36

VO č. 43   ZŠ Mierová 46

Gruzínska   3, 4, 6, 9 – 12, 14 
– 21, 23 – 30, 30A, 31 – 34, 
36

Hríbová  1, 2, 2A, 3 – 16, 18, 
19, 20, 21, 23

Jabloňová  1, 3, 5 – 8, 10, 14, 
16, 18, 20, 22, 24

Komárňanská  4, 9, 11, 14, 16, 
18, 61, 69, 71, 72, 75, 80, 81  

Martinská  1, 2, 2A, 3 – 8, 10 
– 18, 20, 22, 24, 26 – 35, 
37– 45, 47, 48, 49, 49A, 50, 
52, 54, 56, 58, 60, 62  

Mierová   2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 
12, 13, 14, 16 – 23 

Oriešková   2 – 8, 10 – 12, 14, 
15, 17

Ružomberská    1 – 8, 10 – 12, 
14, 16, 18 

Sinokvetná 5, 9, 13, 15, 
17, 19, 21, 23, 25

Telocvičná  2, 4 – 12, 14 – 20, 
22, 24, 26, 28 – 30, 32, 34, 
36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 
50, 

52, 54, 55
Tučkova  2, 8, 9, 10 – 15, 18, 

22, 39, 40, 41, 43, 44, 46, 
48

Vyšná  3, 5 – 16, 18, 20, 21, 
22

VO č. 44   ZŠ Mierová 46

Bažantia  4, 6, 8, 13, 15 
Čalovská  4, 6, 6A, 8, 12, 14, 16 
Černicová  22, 31, 32, 35, 37
Fibichova  1, 3, 4, 6 – 20, 23 
Horárska  1, 12, 12A
Hraničná  1 – 3, 5, 7 – 9, 11, 

12, 13, 15 – 17, 24, 24A,  
33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 
47, 49, 51,  53, 55, 57,  
61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 
75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 
89 

Jarná   2 – 7 
Kramériova 8 
Motýlia  4, 5, 7, 9
Na výslní   1, 3, 3A, 5 – 9, 11, 

13, 13A, 15 – 17 
Nížinná  13, 32 
Nové pálenisko   2, 4, 6, 8, 10, 

12, 14
Prístavná   8, 9, 10 
Rákosová  1, 3, 4, 6 – 13, 15, 

17, 19, 20, 21, 22, 22A, 23, 
24,

Senná  1 – 4, 6 – 8
Stará černicová  22, 35 
Uhorková  1, 2, 8, 10, 12, 13
Za humnami  1 

VO č. 45   ZŠ Mierová 46

Farebná  1, 2, 4, 9, 15, 17 – 30, 
32 – 37, 40, 42, 44, 46, 48, 
50, 56

Hrachová  1, 4, 4A, 10, 11, 12, 
12A, 12B, 12D, 14, 14A, 14B, 
14C, 14D, 14E, 15, 16, 16A, 
16B, 16C, 16D, 16E, 16F, 
16G, 20, 21, 25, 26, 27, 28, 
30, 32, 34, 36, 38, 40, 41, 
49, 55, 63, 75, 75B, 81, 89, 
93

Kaštieľska   1, 1A, 3, 7, 9 – 18, 
20, 22, 26, 27, 29, 30, 31, 
33, 35, 37, 39, 41

Listová  1, 1A, 3, 3A, 4, 5, 5A, 6, 
7, 9, 10, 10A, 11 – 14, 18 – 
25, 25A, 26 – 30, 32, 39

Mierová   24, 26, 28, 30, 32, 36
Mlynské luhy  2, 3, 5 – 10, 13, 

15, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 
26, 28, 28A, 30, 32, 34, 36, 
38, 40, 42, 44, 44A, 46, 46A, 
48, 52, 54, 56, 58, 59, 60, 
62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 
76, 76B, 78, 80, 82, 84, 86, 
88, 88A, 90, 92, 94, 96, 98, 
100

Nové záhrady I.  1, 2, 3, 4, 6, 
6A, 11 

Nové záhrady II.  1, 2, 2A, 3, 
5, 26

Nové záhrady III.  1, 2, 2A, 3, 6, 
7, 9, 11, 14, 18, 18C

Nové záhrady V.  2, 4, 5, 6, 6A, 
7, 8, 10, 12, 18, 20, 22, 22A, 
23, 24A, 25, 26, 27

Nové záhrady VI.  1, 3, 4, 6, 8 – 
10, 12, 14, 20, 21, 22

Strojnícka   3, 4, 6 - 9, 11, 13, 
15, 15A, 16, 17, 17A, 18 – 
24, 26, 26A, 28, 29, 30 – 37, 
39 – 51, 51A, 52 – 72, 72A, 
73, 75 – 81, 83 – 88, 88A, 
90, 90A, 91, 92, 92B, 92C, 
92D, 92E, 93, 94, 94A, 95, 
97, 99, 100, 101, 103

Štyndlova  1 – 16, 18 

VO č. 46   Internát Slovnaft, 
a.s., Vlčie hrdlo 50 
(zasadačka – prízemie)

Domové role  8, 48, 49, 51, 59, 
61, 63, 65, 66, 67, 68, 68B, 
69 – 72, 74, 76, 78

Jastrabia  1, 2, 6, 8, 17, 21 – 
25, 28, 31

Komárňanská  83, 91, 95, 101
Krajinská cesta   2, 4, 6, 8, 12, 

14, 16, 18, 20, 22, 24, 24A, 
26, 26A, 28, 30, 32, 36

Malé pálenisko I.  3 – 7, 12, 14, 
15, 17, 20 – 22, 24, 25, 27, 
31 – 38, 40, 44, 54, 56

Malé pálenisko III.  3, 5, 6, 7, 
8, 9, 12

Malé pálenisko IV.   11, 15, 17, 
19, 21

Nové záhrady I.  8, 8B, 10, 12 – 
15, 17, 18, 18A, 19, 20, 23, 
28, 34,

Nové záhrady IV.  1 – 5, 7, 10, 
14

Nové záhrady VII. 1, 1A, 2, 7, 
14, 16, 18, 20, 21

Vlčie hrdlo  1, 1A, 2, 3, 3A, 4 
– 23, 25 – 36, 39 – 69, 72 – 
83, 85, 90, 5255, 9462, 

10453, 15985

VO č. 47
ZŠ Medzilaborecká 11

Herlianska  2, 4, 8, 10, 12, 14 – 
16, 18, 20, 22, 24, 26

Medzilaborecká  1, 3 – 12, 14, 
15, 17, 19, 21

Solivarská   2, 4

VO č. 48
ZŠ Medzilaborecká 11

Čaklovská  2, 4, 6

Drieňová  22, 24
Herlianska  5, 7, 27, 28, 30, 32, 

34, 36
Komárnická  32, 34, 36, 38, 

40, 42, 44, 46, 48, 50
Ružinovská  3, 5, 7, 9

VO č. 49
ZŠ Medzilaborecká 11

Kapušianska  3, 5, 7, 9, 11
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Sečovská  3, 4, 6, 8, 10, 12
Trebišovská  2, 4, 5, 7, 9, 11, 

13, 15, 17, 19, 21

VO č. 50   ZŠ Pavla Marcelyho, 
Drieňová 16

Prešovská  38, 38A, 40, 40C, 
41, 42, 43, 45, 46, 48, 49, 
51, 53, 55, 57, 59, 61 

Sabinovská   2, 3, 3A, 3B, 4, 5, 
7 - 12, 14, 14A, 15

Teslova  1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 – 
20, 20A, 22, 24, 26, 28, 30, 
32, 33, 34, 37, 39, 41, 43, 
45, 47, 49, 51, 53, 57, 59, 
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Drieňová 16

Komárnická  2, 4, 6, 8
Moldavská  2 – 5, 7, 9, 11, 13, 

15
Stropkovská  1, 3, 5, 7, 9, 11, 

13, 15, 17, 19, 21

VO č. 52   ZŠ Pavla Marcelyho, 
Drieňová 16

Bajkalská  11, 13, 13A, 15, 17, 
19

Brestová  1, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 
14, 16

Komárnická  11, 10, 12, 14, 16, 
18, 20, 22, 24, 26, 28

Na paši  2, 4, 5, 13, 15
Smolnícka  2 – 4, 6, 8, 10
Solivarská  1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 

15, 17, 19

VO č. 53   ZŠ Pavla Marcelyho, 
Drieňová 16

Drieňová  1, 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 
1F, 1G, 1L, 3, 5, 7, 11, 14, 16

Solivarská  21, 23, 25, 27
Svidnícka  4, 6 – 15, 17, 19, 21

VO č. 54   Spojená škola,
Tokajícka 24

Drieňová  13, 15, 17, 19, 21, 
23, 25

Haburská  1, 3 – 7, 9, 11, 13, 
15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 
29, 31

Rožňavská   2
Tokajícka  2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 

16, 18, 20, 22, 24
Tomášikova  17, 19, 21, 23, 

23C, 25, 25A, 27, 29, 31, 33, 
34, 35, 37
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Trnavská  52, 56, 72, 74, 74B, 
74C, 74D, 74E, 78, 82, 82A, 
82B, 82C, 82D, 82E, 104, 
104A, 106, 110, 110A, 117

VO č. 55   Spojená škola,
Tokajícka 24

Drieňová   27, 29
Haburská  8, 10, 12, 14, 16, 

18, 20, 33, 35, 37, 39, 41, 
43, 45, 47, 49, 49C

Zálužická  1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 
15, 17, 19, 21, 23

VO č. 56   Stredná priemyselná 
škola stavebná, Drieňová 35

Kozmonautická  1, 3, 5, 7, 9, 
11, 13, 15

Mesačná   2, 4, 6, 8
Meteorová  1, 3, 5, 7

VO č. 57   Stredná priemyselná 
škola stavebná, Drieňová 35

Drieňová  35, 37
Jesenná  2, 4, 6, 8
Mesačná  1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 – 

16, 18, 20
Stálicová  2
Zimná  1 – 4, 6, 8

VO č. 58   ZŠ Ostredková 14

Jadrová  1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 
15, 17, 19

Ostredská  2, 4, 6, 8, 10
Tomášikova  20, 22, 28, 28A, 

32

VO č. 59   ZŠ Ostredková 14

Rovníková  2, 4, 6, 8, 10, 12, 
14, 16

Sputniková  1, 3, 5, 7
Súmračná  2, 4, 6, 8
Západná  2

VO č. 60   ZŠ Ostredková 14

Planét   1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 
15, 17,

Sputniková  2, 4, 6, 8, 14,  
15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 
25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 
39, 41

VO č. 61   ZŠ Ostredková 14

Ostredská  11, 13
Planét 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 

18, 20
Poludníková 1, 3, 5, 7, 9
Radarová  2, 4, 6, 8, 10, 12, 

14, 16
Uránová  1, 3, 5, 7, 9, 11, 13
Vrakunská cesta  2, 4, 6, 8, 10, 

12, 14, 16

VO č. 62   ZŠ Ostredková 14

Astronomická  1, 3, 5, 7, 9, 11, 
13

Družicová  1– 4, 6, 8, 10
Obežná  2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 

16, 18

Ostredská  14
Polárna   2, 4, 6, 8, 10

VO č. 63   Súkromná stredná 
odborná škola, Ružinovská 1
 
Ružinovská  1, 1C, 1D
Súmračná   3, 10, 12, 14 – 28, 

30, 32

VO č. 64  Súkromná stredná 
odborná škola, Ružinovská 1

Galaktická   6, 8
Ostredská   16, 18, 20, 22, 24, 

26, 28, 30, 32
Raketová   2, 4, 6, 8, 10, 12, 14
Súhvezdná   2, 4, 6, 8, 10
Súmračná   5, 7, 9, 11, 13
Uránová  2

VO č. 65   ZŠ Vrútocká 58

Bulharská  3, 13, 15, 17, 19, 
21, 23, 25, 29, 31, 33, 35, 
37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 
51, 

53, 55, 57
Cablkova  3, 4, 6, 8, 10, 12
Hanácka  1 – 9, 11, 13, 15
Jakabova  1 – 15, 17, 19 – 22, 

26, 28, 28A, 30, 32, 34, 36, 
36A, 38, 40, 40A, 42, 44, 
46, 48

Kamenárska  3 – 6, 6A, 7 – 15, 
15A, 16, 17, 17A, 18 – 22, 24

Kopanice  1, 2, 5 – 14, 16 – 19, 
21, 23, 25, 27

Krasinského  1, 3, 5, 7, 9, 11, 
13, 15, 17, 19, 21, 23

Na lánoch  2, 4, 6, 8, 10, 12
Okružná   4, 6, 8, 10, 12, 14, 

16, 18
Pri strelnici  15, 17, 18, 20, 

22 – 29
Repná  1, 3, 5
Revolučná  3 – 21, 21A, 22 – 

38, 40, 42, 44, 46
Ribayova  1 – 10, 12, 14, 15, 

17, 19, 21, 23, 25, 27
Rozmarínová  3, 5, 7, 9, 11, 13, 

15, 17, 19, 21
Slovinská  1, 3, 5, 7 – 10, 12, 

14
Spoločenská  1, 3, 5, 5A, 7, 9, 

11, 13, 15, 17

VO č. 66   ZŠ Vrútocká 58

Banšelova  2, 4 – 17, 19, 21, 
23, 25, 27, 29, 29A, 31, 33, 
35, 37, 39, 41    

Bielkova  3 – 7, 9 – 26, 28, 30, 
32

Bulharská  61, 65, 69, 71, 73, 
75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 
89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 
123

Gallova  8
Hasičská  1, 5, 8
Jakabova  23, 25, 27, 29, 31, 

33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 
47, 49, 51, 52, 57, 59, 60, 
62, 66, 68, 70, 72, 80, 82, 
84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 
98, 100, 102

Klatovská  2 – 5, 7, 9
Koperníkova  3, 5, 7, 8, 9, 11, 

13, 15, 17, 18, 19, 21, 23, 
25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 
39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 

53, 55, 57, 59, 61
Kovorobotnícka  1, 3 – 10, 12 – 

14, 14A, 15 - 33
Krompašská  2
Luhačovická  1 – 33, 35, 37, 

39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 
53, 55, 57

Rádiová  31, 33, 35, 37, 39, 41, 
43, 45, 47, 49

Spoločenská  4, 6, 8, 10, 12, 
14, 16, 18, 20, 22, 26, 28, 
30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 
44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 
58, 60, 62

Štiavnická  2, 4, 6, 8, 10, 12
Za tehelňou  3, 5 – 10, 12, 14
Železná  1, 3, 4, 4A, 5 – 25, 27, 

29, 31
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28, 30, 32, 34, 36
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Doležalova  1, 3 – 11, 13, 15, 
17

Edisonova  3, 5, 7, 9 – 11, 13 – 
15, 17, 19 – 44, 46, 48

Galvaniho  3, 5, 9, 14D, 16A, 
22, 24

Ivanská cesta  22, 34, 81
Kultúrna  1 – 14, 19 – 46
Lidická  1 – 43
Na úvrati  12, 13, 15 – 20, 20A, 

21 – 26, 28, 31 – 34, 34A, 
35 – 49, 51 – 53, 55, 57, 59

Pri zvonici  3, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 
15, 17, 19, 20, 21, 23, 25, 
27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41

Rádiová  4, 6 – 10, 12, 14 – 18, 
20, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 
32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 
46

Táborská  1, 3 – 25, 27, 29, 31
Wattova  3, 4, 4A, 5 – 22, 24, 

26, 28, 30

VO č. 68   ZŠ Vrútocká 58

Bencúrova  1, 3 – 8,  8A, 9 – 
21, 23, 25 – 63    

Bulharská  16, 18, 20, 22, 24, 
26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 
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54, 56, 58, 62, 64, 66, 68, 
72, 74, 76, 78, 80
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12, 14, 16, 18, 20, 25, 25A, 
25B, 25C, 25D, 27, 29, 31

Jasná  1 – 7, 9, 11
Kašmírska  2, 3, 3A, 4 – 10, 

12, 14
Krasinského  2, 4, 6, 8, 10, 12
Okružná  11, 13, 24, 26, 28, 

30, 32, 34, 36, 38, 40
Pavlovičova  1 – 4, 6, 8, 10, 12, 

14, 16
Pri strelnici  1, 2 – 8, 10, 11
Rozmarínová  25, 27, 29, 31, 

33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 
49, 51

Staničná  1, 3 – 12, 17, 18, 
18A, 22, 24, 25, 26, 27, 27A

Tŕňová  1, 3, 6, 8, 10 – 14, 14A, 
15 – 18, 18A, 18B, 18C, 19 – 
25, 27, 29

Vápenná  1, 3, 5, 7, 13, 15
Vrútocká  4, 6 – 9, 12, 14 – 16, 

16A, 17 – 20, 22, 24 – 43, 
45 – 53, 55, 57 – 59, 61

VO č. 69   ZŠ Vrútocká 58

Beckovská  3 – 22, 24, 24A, 25 
– 29, 29A, 30, 31 – 37, 39, 
41, 42, 43, 45

Gašparíkova  3, 5, 7, 9, 15, 17, 
19, 21

Na križovatkách  2, 4 – 6, 8, 
10 – 14, 16, 17, 18, 20 – 22, 
22A, 23 – 25, 27, 28, 29 
– 35, 35A, 35B, 35C, 35D, 
35E, 35F, 36, 37, 37A, 37B, 
37C, 37D, 37E, 37F, 37G, 38 
– 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 
56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 
70, 72, 74, 76, 78, 80 

Piesočná  2, 5, 7, 9, 13, 15, 
17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 
31, 33

Slowackého  1, 2, 2A, 3, 4, 4A, 
5, 5A, 6 – 8, 8A, 8B, 9 – 37, 
39 – 58, 62, 64

Vietnamská  3, 8, 9, 10 – 14, 
18, 20, 22, 24, 25, 25A, 
26 – 29, 31, 33, 35, 37, 39, 
40, 41, 42, 44, 45A,B, C, 46, 
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Kašmírska  9, 11, 13, 15, 17 – 
21, 23 – 31, 33, 35, 37
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Voliť budeme

12. júna (sobota)

od 7. hodiny
do 22. hodiny
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Mám  syna,  chodí  do  tretej 
triedy a nemôže sa naučiť ná-
sobilku. Má problém aj so sčí-
tavaním a odčítavaním cez de-
siatku. Stále počíta na prstoch 
a  niekedy  si  zmýli  znamienka 
plus a mínus. (Z.S.)

– V prvom rade musí syn 
zvládnuť sčítanie a odčítanie 
do desať a potom prechod cez 
desiatku. K tomu potrebuje 
dobré pochopenie znamienok, 
tak mu najskôr dôkladne ob-
jasnite znamienka plus a mí-
nus (pridávanie a odoberanie). 
Najlepšie mu to vysvetlíte na 
praktických príkladoch. Pridá-
vajte a odoberajte čokoľvek až 
do úplného porozumenia. Pre-
svedčte sa či porozumel sčíta-
vaniu a odčítavaniu do desať 
na príkladoch. Pokiaľ to zvládol, 
precvičte s ním jednotky a de-
siatky. Ak nemá úplné porozu-
menie, vysvetlite mu to opäť na 
praktických príkladoch. Potom 
nasledujú rozklady čísel na de-
siatky a jednotky. Po zvládnutí 
počítajte s prechodom do sto. 
Až to bude pre neho úplne jas-
né a budete vidieť, že to zvláda 
bez problémov, môžete začať 
s vysvetľovaním násobenia 
a delenia. Potom môžete teda 
začať s násobilkou. Pri vysvetľo-
vaní používajte pracovné zošity 
a knihy z nižších ročníkov, aby 
ste nemuseli vymýšľať príkla-
dy. Používajte rôzne pomôcky 
na znázorňovanie. Napríklad 
nejaké tyčinky, ktoré môžete 
zviazať po desať a potom rozlo-
žiť na jednotky, aby čo najlepšie 
pochopil jednotky a desiatky. 
Na násobenie môžete používať 
ako pomôcku napríklad uzáve-
ry z plastových fliaš, gombíky...  
Dôležité je poriadne to precvi-
čiť! Predtým, ako budete po-
kračovať, musí mať syn všetko 
dostatočne zažité, osvojené. 
Len v takomto prípade to neza-
budne!

Moja  dcéra  chodí  do  štvrtej 
triedy a má problém so slovný-
mi úlohami z matematiky. Keď 
ich má riešiť, veľmi sa hnevá. 
Inak  nemá  žiadne  problémy. 
(A.Ž.)

– Podľa toho ako opisujete 
problém vašej dcéry, je zrejmé, 
že si nevie predstaviť, čo sa 
v slovnej úlohe deje, o čo v nej 
vlastne ide. Potrebuje názor-
nosť. Pomôžte jej so znázorne-
ním slovných úloh, a naučte ju, 
ako si samostatne znázorňovať 
slovné úlohy. Robte jej teda 
nákresy, alebo iné zobraze-
nie s rôznymi pomôckami. Tak  
lepšie pochopí dej slovnej úlo- 
hy a určite jej napadne aj rieše-
nie.

Niečo od našich študentov 
Povedali: „Vždy, keď niečo-

mu nerozumiem, zívam. Vtedy 
mi to vôbec nejde do mojej hla-
vy. Keď to však začneme kresliť 
alebo ukazovať si to s nejakými 
vecičkami, tak mi to ide lepšie. 
Konečne som pochopila jednot-
ky a desiatky a vôbec som nezí-
vala! Bavilo ma to!“ Viktorka

Zlatica SCHMIDTOVÁ
Študijné centrum Basic

Existuje viacero osvedčených 
postupov, ako sa naučiť rýchlo sa 
učiť: pri čítaní si zvýrazňujte časti, 
podčiarkujte kľúčové slová a po-
značte si otázky, ktoré vám prídu 
na um, v priebehu čítania si robte 
„oddychové prestávky“, urobte 
všetky cvičenia alebo úlohy od-
porúčané v knihe, aby ste sa učili 
aktívne, povedzte ostatným, čo ste 
sa naučili (čím demonštrujete, že 
ste sa to naučili), vytvorte si základ 
vášho plánu rozvoja zrýchleného 
učenia, zrealizujte svoj plán rozvo-
ja, zapojte doň aj iných ľudí, ktorí 
vám pomôžu, aby ste ho splnili  
a obsah učiva si pravidelne pripo-
mínajte formou preskúšania sa, 
aby sa najdôležitejšie informácie 
preniesli do vašej dlhodobej pa-
mäti.

Stavy mozgu 
Ľudský mozog každú sekundu 

vytvára drobné elektrické impulzy. 
Vedci, ktorí pripojili na pokožku  
hlavy ľudí citlivé elektródy, zistili, 
že mozog vysiela štyri rôzne typy 
elektrických signálov alebo „moz-
gových vĺn“. 

Beta charakterizuje vedomie: 
ste v bdelom stave a riešite zložité 
problémy. Alfa charakterizuje uvoľ-
nenie a meditáciu a napomáha 
inšpirácii, rýchlej asimilácii faktov 

a zlepšeniu pamäte. Ide o ideálny 
stav pre druh učenia sa, ktoré sa 
uskutočňuje v triedach. 

Théta charakterizuje hlboké 
uvoľnenie, kedy môže dôjsť k zá-
bleskom inšpirácie. Delta charak-
terizuje hlboký bezsenný spánok. 
Mozgové vlny alfa sú najlepšie na 
učenie. 

V každej chvíli je vysielaná 
zmes rôznych typov vĺn, no jeden 

typ má tendenciu dominovať,  
a práve ten je použitý na opis sta-
vu, v ktorom sa ľudia nachádzajú. 
Vedecké pokusy ukázali, že stav 
alfa vĺn najviac napomáha uče-
nie. V súčasnosti sa koná výskum 
spôsobov, akými dostať študentov 
do tohto stavu a udržať ich v ňom 
počas učenia sa. Do tohto stavu sa 
dostanete relaxačnými cvičeniami 
a činnosťami, napríklad audiovizu-
álnou stimuláciou psychowalkma-
nom.

Motivácia 
Bez motivácie nie je možné 

efektívne sa učiť. Poznáme dve for-
my motivácie: vnútorná motivácia 
vychádza z jednotlivca a pramení  
z túžby uspieť pri konkrétnej úlo- 
he a vonkajšia motivácia je, keď 
ide o motiváciu mimo jednotlivca, 
ktorou je napríklad poskytnutie od-
meny, alebo hrozba sankcie.

Súťaž
V rámci tejto odbornej poradne 

sme pre čitateľov Ružinovského 
ECHA pripravili súťaž o získanie 
knihy Zrýchlené učenie z edície 
Vreckové knihy, ktorú v roku 2008 
vydala spoločnosť Hemisféry 
s.r.o., so sídlom na Seberíniho 1 
v Ružinove, Bratislava 821 03, tel.: 
02/5341 8776, www.hemisfery.sk. 

Ak správne odpoviete na otáz-
ku: Aké mozgové  vlny  poznáme? 
a odpoveď pošlete na adresu:  
Redakcia Ružinovské ECHO, Mgr. 
M. Smolec, Mierová 27, 827 05 
Bratislava, traja vyžrebovaní získa-
jú uvedenú knihu. Vreckovú knihu 
Učíme sa učiť sa získavajú: Marti-
na Jarolínová, Juraj Nerák, Zuzana 
Hesková. 

(red)

Pomoc rodiča 
je najdôležitejšia
Pri učení používajte rôzne pomôcky
Milí rodičia, sme veľmi radi, že sa snažíte svojim deťom pomáhať 
s učením, najmä hľadať riešenia problémov, ktoré sami nevedia 
vyriešiť. Potrebujú predovšetkým vaše porozumenie, vašu podpo-
ru a najviac vašu radu. Čím viac budete vy vedieť o tom ako sa 
učiť, čo spôsobuje nepochopenie slov v učebnej látke, ktorú sa 
deti učia a často si nevedia predstaviť nič z toho, čo sa učia, o to 
viac  im budete vedieť poradiť a učenie bude bez kriku a plaču  
a s chuťou. Z tohto dôvodu robíme pre vás na túto tému bezplat-
né prednášky každý prvý štvrtok v mesiaci o 17.00 u nás v Študij-
nom centre Basic. Informácie nájdete na www.centrumbasic.sk.

Zrýchlené učenie
Bez motivácie nie je možné
efektívne sa učiť
V čase stresu ľudský mozog prechádza do „plazieho stavu“, keď 
je  prioritou  splniť  jeho  momentálne  potreby.  V  takomto  čase 
môže byť fyzicky nemožné učiť sa. Preto je pri učení veľmi dôle-
žitý váš fyzický i emocionálny stav. V nasledujúcom príspevku sa 
budeme snažiť priblížiť pravidlá, ako sa rýchlo učiť. Okrem toho 
zverejníme mená výhercov knihy Učíme sa učiť sa z čísla 3 Ruži-
novského ECHA. A vyhlásime novú súťaž. 

PORADŇA PRE VŠETKÝCH ŽIAKOV, ŠTUDENTOV A ICH RODIČOV AKO SA EFEKTÍVNE UČIŤ

Obal knihy, ktorá je predmetom súťaže.
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Čo vás najviac priťahuje na  Ru-
žinove?

– Pred nežnou revolúciou 
som pracovala v Českosloven-
skom rozhlase v redakcii Humoru 
a satiry. Narodila sa nám dcéra 
Eva a nie ľahko, ale predsa sme 
sa stali majiteľmi družstevného 
bytu v Ružinove na Súmračnej uli-
ci. V tom čase náš dom bol jeden 
s posledných a okolo nás sa roz-
prestierala nekonečná púšť. Keď 
zavial vietor cítili sme sa ako na 
Sahare; piesok bol nielen na ulici, 
ale aj v byte vo vlasoch i v ústach. 
Bola to však malá platba za to, že 
sme ako mladá rodina mali svoj 
vlastný byt. Potom prišiel august 
1968 a my so stovkami našich 
občanov na protest proti okupá-
cii sme odišli za hranice. Kam? 
To sme nevedeli. Medzi tankami 
sme prešli do Rakúska. Chceli 
sme však žiť slobodne aj napriek 
tomu, že sme nevedeli, čo nás 
čaká. Riskovali sme. Na hrani-
ciach v tom čase bol chaos, ale 
šťastlivo sme  prešli. Odísť bola 
vôľa môjho manžela. Podriadila 
som sa mu, ale do poslednej mi-
núty som prosila toho najvyššie-
ho, aby to nebola pravda. Aby 
som sa zobudila z toho strašného 
sna, že opúšťam svojich drahých 
rodičov, svoju vlasť, svoj domov. 

Iste to bolo pre vás ťažké...
– To bol to ten najťažší mo-

ment v mojom živote. Na rukách 
som držala dvojročné dievčatko, 
vo vlasoch som mala zašitých 
300 amerických dolárov a išli 
sme autom, na ktorom sme mali 
najazdené len 13-tisíc kilomet-
rov. O týchto ťažkých chvíľach 
aj o tom, kam sme sa dostali 
– najskôr do Kanady, potom do 
Ameriky – aj ako sme začínali 
pracovať pre druhých, ako sme 
sa učili po anglicky, ale aj ako 
sme podnikali, píšem v knihe Le-
tenka do raja. 

Kedy  ste  sa  prvýkrát  vrátili  na 
Slovensko?

– Hneď ako začala nežná 
revolúcia. Bola som tu, keď bol 
generálny štrajk, ale bola som 
opatrná. Dozvedela, som sa, že 
za mojej neprítomnosti ma odsú-

dili. Prvá cesta ma viedla rovno 
do Ružinova. V našom byte býva-
la stará mama Strelková, ktorej 
sme v čase odchodu na západ 
prepísali vlastníctvo bytu. 

Návrat bol nádherný, ale 
aj bolestivý pocit. Mnohí ma 
prijímali s otvoreným náručím, 
niektorí nie: – Načo si sa vrá-
tila? – Tam, kde si, je ti dobre. 
Prišla som na návštevu. Našla 
som svojich priateľov, našla som 
si svoj byt, za ktorý som ešte raz 
zaplatila a bola som opäť doma, 
v Ružinove. Na moje prekvape-
nie okolo stáli vyrastené stromy, 
všade plno zelene a nádherné 
záhony ruží, ktoré, žiaľ, dnes 
vymenili celé rady áut. Do Ru-
žinova som sa vrátila. Podarilo 
sa mi nahovoriť môjho manžela, 
aby sme sa vrátili na Slovensko. 
Uspela som a tak sme hľadali 
byt. Prešli sme veľa novoposta-
vených bytov, ale keď raz žijete 
v nádhernom byte nad oceánom 
v dome, aký sme tu nenašli, je 
ťažko sa uspokojiť s tým, čo 
sme prešli. Alebo sa vám niekto 
pozerá do okien, alebo nemáte 
kde parkovať auto, No hľada-
li sme – a opäť vyhral Ružinov. 
Našli sme čosi, čo vyhovovalo 
našim predstavám. Okolo plno 
zelene, domy dostatočne ďaleko 
od seba, v prípade, že nemôže-
te použiť auto, máte električku 
skoro pod nosom. Pravda, od 
bývania v Amerike na Floride je 
to ďaleko, ale my sme nasýtili 
našu spokojnosť a náš voľný čas 
naplnili kultúrnymi podujatiami, 
stretávanie sa s priateľmi a ja s 
písaním. A musím sa priznať, že 
Ružinov bol vždy ku mne dobrý.

Koľko kníh ste doteraz napísali?
– Koncom mája mi vyjde 

už šiesta kniha. Odvtedy, čo mi 
začali vychádzať knihy, som do-
stávala pozvania z celého Slo-
venska, aj z Čiech,  Rakúska 
Chorvátska, Maďarska na bese-
dy medzi Slovákov v zahraničí. 
A tak sa túlam a vystupujem, 
rozprávam a motivujem do živo-
ta tých, ktorí ma počúvajú. Po-
znávam nových ľudí, nové mies-
ta a nových priateľov. A tak ohlas 
na moje vystúpenia a knihy je 

neuveriteľný. Hoci som v zrelšom 
veku svojho života, mám dobrý 
pocit, že som ešte stále užitoč-
ná. Precestovala som kus sveta, 
zažila hurikány, zemetrasenie, 
slnečné karibské ostrovy, stretla 
významné osobnosti a posledne 
mi učarovalo Japonsko. Moje kni-
hy sú môj život. Život Slovensky, 
ktorá odišla do sveta a nezľakla 
sa, ale svet sa zľakol Slovenky. 
Teší ma, že sa moji čitatelia so 
mnou stotožňujú.

Ako sa volá tá posledná kniha?
– Letenka úsmevu. Je vlast-

ne mozaikou nezabudnuteľných 
stretnutí s ľuďmi dobrej vôle. 

Kniha je bohatá na srdečné 
objatia, naplnená oceánom ne-
konečnej lásky a uvitá pestrými 
kvetinami úsmevov mojich vďač-
ných čitateľov.

Oslavu krstu chystáme kon-
com mája za účasti mne blízkych 
umelcov a do života ju uvedie 
moja dcéra, mnohí ju tu doma 
poznajú alebo počuli o nej,  
Dr. Eva Strelka Jenkins, plukov-
níčka amerického letectva. A kto 
iný môže byť krstným otcom oby-
vateľke Ružinova, ako starosta 
mestskej časti, v ktorej žijem: 
Slavomír Drozd.

(mtv)
Foto: archív

Kamila Strelková: Ružinov bol ku mne vždy dobrý
Slovenská  spisovateľka,  rozprávačka,  bývalá  rozhlasová  redaktorka  a  v  neposlednom  rade  americká  podnikateľka.  
Po okupácii v roku 1968 odišla s manželom a dvojročnou dcérkou  do Kanady a odtiaľ sa po deviatich rokoch rodina  
presťahovala do USA. Pracovala ako čašníčka, barmanka, manažérka, učiteľka a neskôr i ako tlmočníčka. Po presťa-
hovaní do USA sa rodina pustila do podnikania. Najprv vlastnila malú reštauráciu, neskôr niekoľko obchodov a napokon 
veľkú reštauráciu. Nakoniec zakotvila v realitnom biznise; vlastnili dve realitné kancelárie. Po páde železnej opony sa 
Kamila STRELKOVÁ čoraz častejšie vracala domov. O svojom zaujímavom živote o podnikaní v USA, ale  najmä o veľkej 
túžbe po domove napísala štyri knihy, ktoré nazvala Letenkami: do raja, do sveta, do minulosti a do Bratislavy. Poslednú 
Letenku za hviezdami venovala úspešným ženám na Slovensku. V hoteli ECHO v Ružinove 26. mája predstaví svoju novú 
knihu. Krstným otcom bude ružinovský starosta Slavomír Drozd.

Americká podnikateľka sa na Slovensko vrátila ako spisovateľka

Kamila Strelková so svojími knižkami.
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MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA – RUŽINOV 
A RUŽINOVSKÝ ŠPORTOVÝ KLUB

organizuje pre ružinovské deti

DETSKÝ LETNÝ POBYT PRI MORI
v malebnom prímorskom letovisku KATORO, App. Sol Polynesia

U M A G
C H O R V Á T S K O

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

Ubytovanie je zabezpečené v letovisku KATORO, asi 3 km od centra mesta Umag,  v moderne vybavených 3 – 5  lôžkových Apartmá-
noch Sol Polynesia so soc. zariadením. Sú umiestnené v príjemnom prostredí borovicového hája popri morskom pobreží vo vzdialenosti 
cca. 50 až 300 m od mora. Strava je formou plnej penzie 3 x denne s celodenným pitným režimom. Morské pláže sú čiastočne kame-
nisté s upravenými betónovými plochami na slnenie. K dispozícii je otvorený bazén so sladkou vodou. V komplexe sa nachádza reštau-
rácia, trh, ambulancia, supermarket, pizzeria, pošta, samoobslužná reštaurácia, bufet na pláži, stánky s rôznou ponukou a za poplatok 
tobogán. V bezprostrednej blízkosti sa nachádza ihrisko na futbal, volejbal, plážový  volejbal, trampolíny, minigolf.

 
Pobyt je určený  deťom s trvalým  bydliskom v MČ Bratislava – Ružinov,  v ročníkoch narodenia od 1996 do 2002 vrátane( vo veku 

od 8-14 rokov), ktoré vedia plávať.  Program detí je zameraný na oddych, relaxáciu, športové vyžitie a pobyt pri mori spojený s plávaním 
pod odborným dozorom.

Účastnícky poplatok pre deti s trvalým bydliskom v MČ Bratislava-Ružinov je

185,- € 
príspevok Mestskej časti Bratislava-Ružinov je 208,- €

V cene pobytu je zahrnuté: ubytovanie, strava 3x denne, doprava, pitný režim,
komplexné cestovné poistenie, odborný dohľad. 

Termíny:
 
Odchod autobusu  Pobyt  Príchod na Slovensko
1.turnus 02.07.2010  03.07. - 10.07.2010  11.07.2010
2.turnus 09.07.2010  10.07. - 17.07.2010  18.07.2010
3.turnus 16.07.2010  17.07. - 24.07.2010  25.07.2010
4.turnus 23.07.2010  24.07. - 30.08.2010  01.08.2010

Prihlasovanie:

Prihlášky a propozície budú uverejnené v májovom a júnovom vydaní Ružinovského ECHA a budú k dispozícii  na web stránke 
RŠK: www.ruzinovskysportovyklub.sk od 1.apríla 2010, taktiež aj vo vestibule MÚ Bratislava – Ružinov (na Mierovej 21 ), v kancelárii 
Ružinovského športového klubu 2.poschodie č. 204, (v budove MÚ Bratislava – Ružinov), v areáloch spravovaných RŠK- Areál netradič-
ných športov na Pivonkovej ulici a v Areáli hier Radosť Štrkovec.  Vyplnené prihlášky môžete odovzdať : osobne v termíne od 17.5.10 
do 11.6.10 pre I. a II. turnus a do 25.6.10 pre III. a IV. turnus, v dňoch: pondelok až štvrtok v čase 9,00- 12,00 hod. a  13,00- 16,00 
hod.  v priestoroch MÚ Bratislava – Ružinov – kancelária RŠK č.204 alebo zaslať poštou do 9.6.2010 na adresu: Ružinovský športový 
klub, Mierová 21, 827 05 Bratislava. 

Po ukončení registrácie prihlášok (11.6. 2010) ,  RŠK odošle zákonnému zástupcovi oznámenie o výbere dieťaťa do letného po-
bytu spolu s ďalšími pokynmi a tlačivami potrebnými pre prihlásenie dieťaťa. Zoznam detí do letného pobytu bude od 15.06.2010 na  
www.ruzinovskysportovyklub.sk (na stiahnutie) a na oznamovacej tabuli vo vestibule MÚ Bratislava – Ružinov, Mierová 21, Bratislava.

Kritériami pre zaradenie dieťaťa do pobytu sú: ročníky narodenia od 1996 do 2002 vrátane, plavec a trvalý pobyt  
v MČ Bratislava – Ružinov. Ďalšími podmienkami účasti sú platný cestovný pas,  potvrdenie lekára o zdravotnom stave, 
uhradenie poplatku poštovým peňažným poukazom alebo prevodom na účet RŠK (č. ú. 2665704028/1100). 

Informácie:

O pobyte a prihlasovaní sa môžete informovať  na t. č. 02/48 28 4-5 03, - 158
a na našej internetovej stránke www.ruzinovskysportovyklub.sk  
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MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA – RUŽINOV 
A RUŽINOVSKÝ ŠPORTOVÝ KLUB

P R I H L Á Š K A

V LETOVISKU KATORO – APP. SOL POLYNESIA

UMAG  –  C H O R V Á T S K O  2010

Meno a priezvisko dieťaťa................................................................ Dátum nar. : .............................

Adresa: ................................................................. Číslo cestovného pasu dieťaťa: ...........................

Prihlasujem svoje dieťa do turnusu  č. : ................ od ........................ do................... 2009

Meno a priezvisko zákonného zástupcu: ...........................................................................................

Kontaktná adresa zákonného zástupcu : ..........................................................................................

Telefónne číslo matky: ............................................ Telefónne číslo otca: ........................................

Dieťa sa zúčastnilo predchádzajúcich letných pobytov organizovaných RŠK:

(zodpovedajúce zaškrtnúť  x)

¨   Áno           (v roku:    ¨   2007           ¨   2008            ¨   2009

¨   Nie

Plavec:

¨   Áno   ¨   Nie

Čestné prehlásenie: „Podpísaním prihlášky súhlasí zákonný zástupca s tým, aby organizátor 
spracoval  osobné údaje za účelom ponuky služieb v súlade so zákonom č. 428/2002 Z. z. 
O ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.“

Vyhlasujem, že všetky uvedené údaje sú pravdivé.

V Bratislave dňa ......................... 2010                    Podpis zákonného zástupcu:
     
_______________________________________________________________________________

Prevzal (zodpovedný pracovník): poštou ¨

Dňa: osobne ¨

"
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Na Slovensko sa s rodičmi, 
ako aj s dvomi bratmi vrátila 
v roku 1942 a usadila sa v rod-
nej obci svojich rodičov vo Valaš-
skej Belej, kde žili až do konca 
druhej svetovej vojny. Neskôr sa 
presťahovali do Komárna, kde 
si otec otvoril obchod so sklom 
a porcelánom. Až tu sa vďaka 
staršiemu bratovi začala veno-
vať kráľovskej hre a postupne 

odhaľovala jej krásy a tajom-
stvá. Najskôr prebiehali neko-
nečné šachové turnaje v rodine 
Slugeňovcov, neskôr po maturite 
už závodne hrávala za silný klub 
Spartak Komárno v roku 1954. 
Od roku 1960 hrávala v Brati-
slave za Pravdu, BAZ Bratislava 
a slávny Slovan Bratislava. To 
boli časy jej najväčšej šachovej 
slávy. Od roku 1955 do roku 

1967 bola 8-násobnou majster-
kou západoslovenského kraja 
v súťaži žien. Jej doteraz najväč-
ším úspechom bola účasť v po-
lofinále majstrovstiev Českoslo-
venska a v roku 1977 sa stala 
majsterkou Slovenska. Absolvo-
vala tiež mnohé medzinárodné 
zápasy v Rakúsku, Nemecku, 
Poľsku a Maďarsku. V poslednej 
fáze jej aktívneho pracovného 

života pracovala vo Výskumnom 
ústave zváračskom v Bratisla-
ve, kde sa zišla dobrá šachová 
partia a za pomoci Dr. Ladislava 
Ivanču a Dr. Maxa Ujtelkyho sa 
šachový klub VÚZ Bratislava po-
stupne prebojoval do tretej brati-
slavskej ligy.

Rudolf KUMA
Šachový oddiel 

CULTUS RUŽINOV

Zimný stánok zvyknutý hlav-
ne na zápasy hokejovej play-off 
hostil svetoznámych krasokor-
čuliarov, pre ktorých je tento 
šport vášeň, venujú sa mu celý 
život už od detstva a na ľade sú 
prakticky každý deň. Najväčšia 
hviezda, Jevgenij Pľuščenko, 
pricestoval na Slovensko so 
svojimi krasokorčuliarskymi ko-
legami Stéphanom Lambielom, 
Michalom Březinom a Floren-
tom Amodiom. 

Hviezdy
Tí na ružinovskom štadióne 

predvádzali doslova umenie na 
korčuliach. Na ľade sa okrem 
hlavných hviezd so svojimi ex-
hibičnými tanečnými aj akro-
batickými kúskami predstavili 
postupne všetci účinkujúci, 
možnosť zatancovať si v šou 
ruského kráľa ľadu dostali tiež 
mladé nádeje slovenského kra-
sokorčuľovania. Šou v pravom 
slova zmysle „vyšperkoval“ aj 
huslista Edvin Marton, ktorý už 
tradične sprevádza Pľuščenka 
na jeho súťažných aj nesúťaž-
ných vystúpeniach. Kým pred-

vádzal virtuóz svoje umenie, na 
ľade sa odohrávala exhibícia, 
ktorú športová hala odmeňo-
vala pravidelne dlhotrvajúcim 
potleskom. Nakoniec takmer 
dvojhodinový program ukonči-
lo „standig ovation“. Na ľade 
sa objavil aj ružinovský staros-
ta Slavomír Drozd, nie v úlohe 
športovca, ale hostiteľa. Po 
exhibícii sa poďakoval všetkým 
účinkujúcim a Jevgenijovi Pľuš-
čenkovi na pamiatku odovzdal 
pohár z brúseného skla. „Po-
ďakoval som Jevgenijovi za 
pekný večer, ktorý vďaka nemu 
prežili nielen Ružinovčania, ale 
aj Bratislavčania a možno aj ľu-
dia z celého Slovenska, lebo na 
štadióne boli diváci naozaj od-
všadiaľ. Zimný štadión už dlho 
nezažil takýto príjemný, športo-
vo-kultúrny večer.“

Účinkujúci majú počas šou 
Ice Olympic Tour naozaj nabitý 
program. Deň pred vystúpením 
v hlavnom meste pricestovali 
z Maďarska a už o deň neskôr 
ich po ružinovskom ľade ča-
kal košický. Niet sa preto čo 
čudovať, že krasokorčuliarska 

špička na čele s Pľuščenkom 
veľa času navyše nemá. Keď 
už nemohla opísať svoje pocity 
z celej šou hlavná hviezda tour, 
jeho kolegovia na ľade boli zho-
vorčivejší. „Je veľmi dôležité 
hlavne to, že sme tu akoby jed-
na veľká rodina. Sme si všetci 
veľmi blízki a sme aj dobrí pria-
telia. Tešíme sa, že sme sem 
prišli. V Bratislave sme vystu-
povali aj minulý rok a boli sme 
nadšení, preto sme sa sem 
vrátili aj tento rok. S Jevgeni-
jom sa pracuje fantasticky, je 
profesionál a na ľade je naozaj 
skvelý. Je to jeden z najlepších 
krasokorčuliarov, akých tento 
svet poznal. Pre mňa je to česť, 
deliť sa s ním o jeden ľad,“ vy-
jadril svoje nadšenie francúz-
sky krasokorčuliar Stéphane 
Lambiel. Chválou na olympij-
ského víťaza nešetrili ani ostat-
ní účinkujúci. „On je veľmi fajn, 
poznáme sa z pretekov a tiež 
z minuloročnej exhibície, je to 
kamarátsky človek, preto s ním 
vychádzam veľmi dobre. Je to 
silný a dôsledný človek, v súk-
romí je presne taký, ako pôsobí 
na ľade. Veľmi dobre sa s ním 
spolupracuje. Je skvelé, že 
ovláda aj niektoré akrobatické 
prvky a tak sa učíme jeden od 
druhého,“ pochvaľoval si Ser-
gei Jakymenko, krasokorčuliar 
z Ukrajiny. 

Slovensko má rád
Diváci, ktorí si fenome-

nálneho Jevgenija Pľuščenka 
a celú nezabudnuteľnú ľadovú 
šou nenechali ujsť, odchádzali 
zo zimného štadióna Vladimíra 
Dzurillu nadšení. „Bolo to fan-
tastické, toľká krása čo bola na 
ľade, výkony, huslista, skvelá 

atmosféra, no prosto ten, kto 
tu nebol a nevidel, môže nao-
zaj ľutovať. My sme prišli z Prie-
vidze kvôli tomuto vystúpeniu, 
ale určite neľutujeme, lebo sa 
oplatilo prísť,“ zhodnotila tak 
celý večer mimobratislavčan-
ka Elena. Jevgenij Pľuščenko 
bol za posledné dva roky na 
Slovensku už štyrikrát, čo sved-
čí o tom, že sa mu u nás páči 
a ďalšie podobné vystúpenia 
v budúcnosti nie sú tak vôbec 
nereálne. „Ja by som sa pote-
šil, keby sme sa tu opäť stre-
tli. Ale taktiež by som chcel 
u nás na ľade vidieť ešte raz aj 
Joža Sabovčíka, ktorý je rodák 
priamo z Ružinova. Videl som 
ho zhruba pred dvoma rokmi 
na exhibícii tu v Bratislave prá-

ve s Pľuštenkom. Bol by som 
naozaj rád, keby Jožo zavítal aj 
k nám tu do Ružinova,“ vyslovil 
želanie ružinovský starosta Sla-
vomír Drozd. 

Katka KOSTKOVÁ
Foto: Rado HOBLÍK

Šachistka oslavuje 75. narodeniny
V roku 1977 sa stala majsterkou Slovenska
POŠEŇ – Dňa 9. apríla 2010 sa dožila reprezentantka ružinovského šachu Božena Slugeňová životného jubilea. Narodila sa pred  
75 rokmi v ďalekom francúzskom meste Vendome v rodine poľnohospodárskych robotníkov.

Pľuščenko opäť v Ružinove
Svetová špička v krasokorčuľovaní sa predviedla
Na ružinovskom zimnom štadióne  sa stretla doslova európska krasokorčuliarska špička. Divákom nielen z Ružinova či Bratislavy, 
ale aj okolitých miest, sa predstavila v novej šou Ice Olympic Tour 2010. Hlavnou hviezdou večera bol niekoľkonásobný majster 
sveta a Európy, olympijský víťaz Jevgenij Pľuščenko.

Jevgenij Pľuščenko, Florent Amodio, Stéphane Lambiel a Michal Březina.

Vystúpili aj tanečné dvojice.
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Príďte sa zabaviť 
spolu s predsedom strany 

smer − sociálna demokracia 
robertom Ficom 
a ďalšími hosťami!

Stretneme sa:

29. 4. 2010 o 17:00 hod. 
v Areáli hier Radosť na Štrkovci  
v Bratislave-Ružinove 

máj

Pre ľudí, za Slovensko


