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RUŽINOV – Nový školský rok 
odštartoval aj na základných 
školách v Ružinove.

Okrem novinky – informač-
nej tabule so štátnymi symbolmi 
Slovenskej republiky, pream-
bulou Ústavy SR – ružinovské 
školské zariadenia začali vyučo-
vať aj s novými oknami na všet-
kých objektoch. Všetkým prvá-
kom i školákom vyšších tried 
prajeme úspešný školský rok 
2010/2011. 

Viac na 10. strane.

ŠTRKOVEC – V rámci Ružinov-
ských hodových slávností 2010 
sa budú konať rôzne športové 
aktivity po celom Ružinove pre 
všetky vekové kategórie. Ťahá-
kom istotne bude 3. ročník Ruži-
novskej hodovej časovky 2010. 

Tieto preteky si z roka na 
rok získavajú nových priazniv-

cov. Tento rok si rozšírili obzor 
a sú súčasťou charitatívnych 
podujatí Cyklisti deťom v boji 
proti rakovine. Na 4,2 kilometra 
dlhej trati Ružinovskej ulice sa 
bude pretekať v sobotu 25. sep-
tembra. Prihlásiť sa môžete na  
www.greenbike.sk. 

Viac na 20. strane.

TRÁVNIKY – Krajský stavebný 
úrad v Bratislave (KSÚ) nevyho-
vel protestu prokurátora Kraj-
skej prokuratúry Bratislava vo 
veci navŕšenia Polyfunkčného 
objektu RETRO. Potvrdil správ-
nosť rozhodnutia ružinovského 
stavebného úradu.

V odôvodnení okrem iné-
ho konštatuje: „Stavebný úrad  
v Ružinove vo vzťahu zmeny stav-
by k územnému plánu oslovil aj 
hlavné mesto (HM SR) Bratisla-
vu, ako dotknutý orgán, aby sa  
k zmene vyjadrilo. KSÚ konšta-
tuje, že HM SR Bratislava vo 
svojom liste 25. 6. 2009 nevy-
jadrilo námietky s ohľadom na 
záujmy, ktoré má chrániť osobit-
ným predpisom, t.j. súladu stav-

by s platným územným plánom. 
(...) Z dikcie stavebného zákona 
nevyplýva, že by v danom prípade 
muselo byť rozhodnuté o zmene 
pôvodného územného rozhodnu-
tia. Zmena stavby pred jej dokon-
čením je legitímnym spôsobom 
zmeny pôvodného stavebného 
povolenia, keďže ju stavebný zá-
kon definuje ako zmenu vo vzťa-
hu k stavebnému povoleniu. (...) 
Po preskúmaní veci KSÚ konšta-
tuje, že žiadosť o zmenu stavby 
pred dokončením poskytovala 
dostatočný podklad pre konania 
a rozhodnutie vo veci, prvostup-
ňový správny orgán postupoval 
v konaní v súlade s príslušnými 
právnymi predpismi.“

(rd)

OSTREDKY – Ostredky ostali 
v hľadáčiku ďalšieho investo-
ra. Spoločnosť Riston, s.r.o. 
prezentovala zámer výstavby 
polyfunkčného objektu na sú-
časných parkoviskách pri uli-
ciach M. Hella, Trnavskej až po 
Mesačnú ulicu.

Na ružinovský úrad dorazili 
obratom dve petície s vyše 400 

podpismi proti výstavbe. Staros-
ta Ružinova S. Drozd vydal ne-
súhlasné stanovisko k zámeru. 
O tejto výstavbe môžete prísť 
diskutovať s predstaviteľmi sa-
mosprávy dňa 22. septembra 
2010 o 17. hodine do veľkej 
zasadačky miestneho úradu na 
Mierovej ulici v Ružinove.

Viac na 11. strane.

Nový školský rok 2010/2011

Ružinovská cykločasovka

KSÚ nevyhovel prokurátorovi

Výstavba na Ostredkoch sa odkladá
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Ako sa 
dalo predpo-
kladať, letná 
„uhorková“ 
sezóna sa 
na Sloven-
sku ani 
v Ružinove 
n e k o n a l a . 
Počas teplých dní sa pracovalo 
na plné obrátky. Nová vládna 
garnitúra presadila svoj politic-
ký program na najbližšie štyri 
roky. Aj keď to nebolo úplne 
bez problémov, úvodnú skúšku 
ohňom kabinet prvej slovenskej 
premiérky v histórii Ivety Radi-
čovej zvládol. 

V Ružinove sa počas leta 
diskutovalo zase o hospodáre-
ní a ekonomických výsledkoch 
mestskej časti za šesť mesia-
cov tohto roka. Starosta Slavo-
mír Drozd zvolal na 12. augusta 
rokovanie miestneho zastupi-
teľstva, čo nebývalo počas do-
voleniek zvykom. Opäť predložil 
návrh rozpočtu na tento rok. 
Už štvrtýkrát... Diskusia bola 
búrlivá. Poslanci vyčítali návrhu 
nadhodnotené príjmy, zapoje-
nie rezervného fondu a nešetr-
nosť. Starosta rozpočet obha-
joval: vychádza zo schváleného 
rozpočtu Bratislavy, z predpo-
kladaného predaja magistrát-
neho a ružinovského majetku, 
rezervný fond sa používa na 
podporu kvality vzdelávacieho 
procesu a úrad šetrí práve na 
svojom chode. Rozpočet ani 
tentoraz poslanci nechválili. 
Starosta Ružinova to nazval po-
litickou obštrukciou pred blížia-
cimi sa komunálnymi voľbami. 
Ružinov teda naďalej pôsobí 
v rozpočtovom provizóriu – na 
čo je z praxe uplynulých štyroch 
rokov zvyknutý. 

Napriek tomu sa počas leta 
podarilo vymeniť okná na 5 zák-
ladných školách a 19 objektoch 
materských škôl. Okrem nových 
tabúľ v triedach so štátnymi 
symbolmi a preambulou ústa-
vy budú mať ružinovské deti 
aj nové okná. Dôvody výmeny 
boli bezpečnosť pri vyučovaní 
a energetická úspora. Tento 
krok ušetrí, ktoré sa vrátia späť 
do škôl vo forme nákupu vyučo-
vacích pomôcok, rekonštrukcií 
šatní, toaliet a podobne. Ešte 
viac ušetrených prostriedkov by 
prinieslo následné zateplenie 
školských budov. Potvrdilo sa 
to v prípadoch kompletne zre-
konštruovanej Základnej školy 
na Nevädzovej ulici na Trávni-
koch a Materskej školy na Pie-
sočnej ulici v Trnávke. Starosta  
Slavomír Drozd to chce zrealizo-
vať ešte v jeseni tohto roku. Po-
trebuje však súhlas poslancov 
ružinovského zastupiteľstva. 
Cez leto ho prvýkrát nezískal. 
Uvidíme. Komunálne voľby  
sa blížia. November klope na 
dvere.

Maroš SMOLEC
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Prokurátor namietal rozpor 
so zákonom o ochrane osobných 
údajov. Poslanci napokon znenie 
uznesenia upravili, aby sa zmlu-
vy zverejňovali v súlade s právny-
mi predpismi. 

Dôvody
Okresný prokurátor S. Fi-

lipčík vo svojom odôvodnení 
protestu okrem iného uviedol: 
„Zákon o ochrane osobných 
údajov vymedzuje aj pojmy ako 
osobné údaje, súhlas dotknu-
tej osoby a dotknutú osobu. 
Zároveň stanovuje podmienky 
a spôsob, za splnenia ktorých 
je možné spracovať osobné 
údaje dotknutých osôb. Jednou 
zo základných podmienok je 
predovšetkým súhlas dotknutej 
osoby ako akýkoľvek slobodne 
daný výslovný a zrozumiteľný 
prejav vôle, pričom tento sú-
hlas nesmie byť vynútený ani 
podmieňovaný hrozbou od-
mietnutia zmluvného vzťahu, 
služby, tovaru alebo povinnos-
ti.“ Na zasadnutí ružinovského 
zastupiteľstva 20. apríla po-
slanci navrhli a schválili uzne-
senie zverejňovať všetky zmlu-
vy s klauzulou o upovedomení 
druhej strany o tom, že zmlu-

va bude zverejnená v plnom 
rozsahu bez začierňovania 
aj osobných údajov. Starosta  
S. Drozd toto uznesenie nepod-
písal: „Nemám problém so zve-
rejňovaním zmlúv ani faktúr. Už 
dnes zverejňujeme ich zozna-
my a sumy za služby. Len som 
nepodpísal uznesenie, ktoré je 
v rozpore so zákonom.“ Právo 
veta však poslanci prelomili 
3/5 väčšinou 18. mája. Uzne-
senie bolo vykonateľné. 

Transparentná samospráva
„Myslím si, že starosta mal 

uverejňovať zmluvy, tak ako mu 
to ukladá zákon, ktorý je nad 
rozhodnutiami samosprávy,“ 
vyjadril sa v rozprave poslanec 
V. Mikuš. Poslanci napokon 
protest prokurátora akceptova-
li a prijali nové uznesenie. „Je 
smiešne, že práve títo poslan-
ci sa hrajú na transparetných. 
Spomeňme si ako počas ich 
vedenia Ružinova informova-
li občanov, akú mali webovú 
stránku, aká bola úroveň našich 
lokálnych médií. My sme Ruži-
nov otvorili kontrole občanov,“ 
dodal starosta. 

(kk)
Vizuál: www.ruzinov.sk

„Považujem to za politickú 
obštrukciu. Poslanci za celý 
polrok – okrem nezávislého 
Patrika Guldana – nepredložili 
jediný konkrétny návrh, z ktorej 
položky vziať a ktorú navŕšiť. 
Vyzval som ich na to aj písom-
ne. Nedostal som konkrétne 
návrhy, len všeobecné výhra-
dy,“ uviedol po hlasovaní sta-
rosta Ružinova Slavomír Drozd 
(SMER-SD). „O rozpočte by sa 
nemalo komunikovať písomnou 
korešpondenciou medzi staros-
tom a predsedami poslanec-
kých klubov. Považujem to za 
nekomunikáciu,“ reagoval zá-
stupca starostu D. Pekár (KDH). 
Starosta oponoval, že rokova-
nia boli aj ústne: „Pripomienky 
a návrhy z nich som zakompo-
noval do rozpočtu v maximálne 
možnej miere.“ 

Kritika poslancov
Poslanci návrhu vyčítali, 

že nie je v čase ekonomickej 
krízy šetriaci a odhadované 
príjmy údajne nestoja na re-
álnych základoch. V. Mikuš  
(OK) uviedol, že navrhované 
príjmy za celý rok 2010 nie sú 
reálne. D. Pekár ho doplnil, že 
už je viac ako polovica roka 
2010 a príjmová časť rozpočtu 
je naplnená len na 12,5 per-
centa. Celkovo sa odhadujú 
príjmy na 500-tisíc eur. Spra-
covateľka rozpočtu prednostka  
A. Kaňková oponovala, že príj-
my sú reálne. Pri ich tvorbe vy-
chádzali spracovatelia z rozpoč-
tu hlavného mesta Bratislavy  
a z konkrétnych zmlúv a uhra-
dených súm za predaj nehnu-
teľností na magistráte. Starosta 
potvrdil, že primátora Bratislavy 

požiadal o zoznam a prehľad 
týchto príjmov mesta za prvý 
polrok. Návrh ružinovského roz-
počtu teda vychádza z rozpočtu 
magistrátneho a z reálnej eko-
nomickej situácie na Slovensku 
za prvých šesť mesiacov. Po-
slancom tiež prekáža zapoje-
nie rezervného fondu vo výške 
240-tisíc eur. Starosta S. Drozd 
vysvetlil: „Zapojenie rezerv-
ného fondu do rekonštrukcie 
základných a materských škôl 
je správne. Rezervný fond sa 
vytvára v čase dobrých príjmov. 
Používa sa v horších časoch.“ 
V. Mikuš rozhodnutie poslancov 
definoval jasne: „Neschválenie 
rozpočtu považujem za poli-
tické rozhodnutie.“ Nezávislý 
poslanec P. Guldan neschvále-
nie rozpočtu hodnotil ako „boj 
názorov“. V rozprave však ako 

jediný predložil konkrétny ná-
vrh, aby úrad zabezpečil verej-
né osvetlenie za 9 500 eur na 
Kvačalovej ulici. Financie navr-
hol vziať z položky obstarávanie 
územných plánov zón. 

Rokovať budú znova
Starosta S. Drozd zarea-

goval, že budovanie verejného 
osvetlenia je v správe magis-
trátu, nie je teda v kompeten-
cii mestskej časti. Starosta sa 
vyjadril, že rozpočet predloží 
opätovne: „Poslanci mi od roku 
2007, odkedy som starostom, 
neschvaľovali rozpočet. Pritom 
prvý, na rok 2007, pripravova-
lo ešte ich vedenie. Fungujeme  
v rozpočtovom provizóriu. Všetky 
povinnosti si však plníme,“ dodal 
na záver.

(gg)

Zmluvy nemožno zverejňovať v plnom znení
Samospráva akceptovala výhrady prokurátora
RUŽINOV – Okresný prokurátor zaslal protest proti schválenému uzneseniu miestnych poslancov, aby ružinovský úrad  
na svojej webovej stránke www.ruzinov.sk uverejňoval všetky zmluvy v plnom znení. Mal na to využiť súhlas s poskytovateľom 
tejto služby.

Ružinovský rozpočet – boj názorov?
Starosta Drozd: Je to politická obštrukcia
RUŽINOV – Poslanci ružinovského zastupiteľstva opäť neschválili návrh rozpočtu mestskej časti. Rokovali o ňom 12. augusta na 
miestnom zastupiteľstve. Ružinov bude naďalej pôsobiť v rozpočtovom provizóriu. Prezentovalo sa 26 poslancov, za rozpočet hlaso-
vali piati poslanci (SMER-SD,  ĽS-HZDS a Strana zelených), ostatní sa zdržali alebo boli proti (OK, SDKÚ-DS a KDH).
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Mestská časť nemohla ob-
ratom neprispôsobivých obyva-
teľov vytlačiť, pretože pozemky 
pod chatrčami sú súkromné. Po 
súhlase majiteľa a niekoľkých vý-
zvach na dobrovoľný odchod, sa-
mospráva za asistencie štátnej 
polície nelegálne stavby zbúrala. 
Po dlhých útrapách obyvateľov 
Mierovej ulice 179 – 183 sa 
podarilo pozemky vyčistiť. „Ke-
ďže v danom prípade išlo o sú-
kromné pozemky, ktoré nemá v 
správe mestská časť, odstráne-

nie odpadu, vstup na pozemok, 
ako aj samotné odstránenie 
objektov muselo byť v súlade so 
zákonom. Mestská časť pristúpi-
la k odstráneniu objektov a do-
čisteniu po vydaní rozhodnutia 
stavebným úradom. Pri dočistení 
sa odovzdalo na skládku odpadu 
takmer 62 ton odpadu,“ uviedol 
pre Ružinovské ECHO hovorca 
Ružinova Maroš SMOLEC a do-
dal: „Osobne som sa s Rómami 
rozprával. Rozhodnutie nebolo 
jednoduché. V chatrči bývalá 

celá rodina od mladých až po 
prababku. Nelegálne konanie 
si uvedomili a pred definitívnym 
termínom odstránenia boli pri-
pravení na odchod.“

Mestská časť v mesiaci júli 
zabezpečila dočistenie pozem-
kov pozdĺž diaľnice pri Klad-
nianskej ulici, kde bolo celko-
vo odstránených takmer 300 
ton rôzneho odpadu, ktorého 
sa občania nelegálne zbavili, 
napriek dostatočným možnos-
tiam na odovzdanie odpadu 

bez úmyselného znečisťovania  
životného prostredia, kde žijeme 
všetci spolu. „Nikomu sa nepáči 
pohľad na smetisko, tak pre-
čo si ich vytvárame? Lenivosť? 
Bezohľadnosť? Chýbajúci pocit 
zodpovednosti? Aj malé deti sa 
učia, že smeti patria do koša, tak 
prečo to nevedia dospelí?“ doda-
la Adriana Rafayová z referátu 
životného prostredia ružinovské-
ho úradu. 

(kk)
Foto: Nikolaj GEČEVSKY

„Rekonštrukcia detského 
ihriska sa začala odstránením 
pôvodných hracích prvkov za-
čiatkom júla a práce pokračovali 
výkopovými prácami, osadením 
nových hracích prvkov, úpravou 
pôvodného pieskoviska, kde sa 
po odstránení starých prehni-
tých hranolov objavil betónový 
kruh, ktorý sme sa rozhodli za-
chovať. Vyžiadalo si to však beto-
nárske práce na zvýšenie kruhu 
a tým aj predĺženie celkového 

času na ukončenie rekonštruk-
cie ihriska. Konečnou úpravou  
a zatrávnením odkopaných plôch 
sa dňa 28. 7 .2010 zavŕšila re-
konštrukcia,“ uviedla A. Rafayová 
z referátu životného prostredia 
ružinovského úradu. Celkové 
práce teda trvali takmer štyri 
týždne. Rekonštrukcia ihriska sa 
uskutočnila aj vďaka príspevku  
z Úradu vlády SR vo výške 10 058 
eur. Celkové náklady dosiahli  
23 950,50 eur, z toho 15 991eur 

sa vynaložilo na hracie prvky: 
zostava Škuner s hojdačkami, 
kolotoč, dve vahadlové hojdačky, 
dve pružinové hojdačky, kreslia-
ca tabuľa a mobiliár – 3 lavičky, 
odpadkový kôš a informačná ta-
buľa. Z rozpočtu mestskej časti 
bola na rekonštrukciu ihriska 
vynaložená suma vo výške 13 

891,74 eur. „Rekonštrukcie ihrísk 
určite nie sú lacné. Počas štyroch 
rokov sme vybudovali alebo kom-
pletne opravili vyše desať ihrísk. 
Deti ich potrebujú, budeme po-
kračovať,“ uviedol starosta Ruži-
nova Slavomír Drozd. 

Text a foto:  
Gabriel MANCUŠKA

Rómovia z Mierovej vytlačení 
Počas leta mestská časť odstránila viacero nelegálnych skládok
PRIEVOZ - Ružinovská samospráva bola vyše roka konfrontovaná s problémom obyvateľov na Mierovej ulici. Vedľa ich novoposta-
veného obytného domu si Rómovia z Podunajských Biskupíc vybudovali čierne stavby – chatrče. V ich tesnom okolí vytvárali  
aj nelegálne skládky.

Ďalšie zrekonštruované detské ihrisko
Sídliskové deti ihriská potrebujú
POŠEŇ – V Ružinove sa deti tešia ďalšiemu zrekonštruovanému ihrisku. Tentoraz na Pošni, na Ondrejovovej ulici. Financované bolo 
v spolupráci s Úradom vlády SR ešte v júli tohto roka. Kompletná rekonštrukcia stála takmer 24-tisíc eur. 
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Vyčistený pozemok.
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Napriek tomu sa Bratislava 
rozhodla tento majetok postúpiť 
na mestské časti. Ide o majetok, 
ktoré mestské časti potrebujú 
na výkon svojich funkcií. Týka 
sa to budov miestnych úradov, 
materských a základných škôl 
či kultúrnych zariadení. Tento 
majetok mali na základe prísľu-
bu získať už minulý rok. Podľa 
vedenia mesta to skompliko-
vala vlaňajšia novela zákona  
o majetku obcí. Tá neobsahu-
je ustanovenie, ktoré pôvodne 
umožňovalo bezodplatný pre-
vod obecného majetku, zákon  
o hlavnom meste tiež nehovorí, 
či prevod majetku má byť bez-
platný. Starostovia poukazova-
li na stanovisko ministerstva 
vnútra z 22. decembra minulé-

ho roka. „Mestské časti majú 
v správe napríklad pozemky pod 
materskými alebo základnými 
školami, ale aj ich budovy. Mu-
sia sa o ne starať, investovať 
do nich nemalé finančné pros-
triedky. A pritom nie sú naše. Na 
základe zákona môžeme inves-
tovať len do vlastného majetku,“ 
vysvetlil S. Drozd.

Sľub primátora
Primátor nakoniec prisľú-

bil, že ak bude v tejto súvislosti 
schválená novela zákona o Bra-
tislave, mesto im požadovaný 
majetok prevedie. V súčasnosti 
je to už možné na základe noveli-
zovaného ustanovenia zákona o 
hlavnom meste, ktoré je účinné 
od 1. júla tohto roka. Mestské 

zastupiteľstvo na júlovom roko-
vaní schválilo bezodplatný pre-
vod niektorých nehnuteľností na 
sedem mestských častí. Prevod 
vlastníctva hlavného mesta do 
vlastníctva miestnych samo-
správ sa týka budov miestnych 
úradov a pozemkov pod nimi. Tie 
v prvom kroku získal Ružinov, Po-
dunajské Biskupice, Nové Mesto, 
Rača, Dúbravka, Rusovce a Ču-
novo. „Prekvapilo ma, že tam 
nie je Petržalka, pretože máme 
tiež priestor, ktorý vlastní mesto. 
Myslím si, že je prirodzené, aby 
sa riešili aj problémy Petržalky,“ 
uviedol pre agentúru SITA staros-
ta Petržalky Milan Ftáčnik. Dúfa, 
že „zvyšné“ úrady sa vyriešia v 
druhom kroku na jeseň, kedy by 
sa mali na zastupiteľstvo dostať 

aj školské objekty. Kultúrne za-
riadenia by mali prísť na rad v ok-
tóbri. Schválením prevodu majet-
ku tak budú môcť mestské časti 
konečne investovať do „svojho“. 
Samosprávy sa síce doteraz  
o budovy starali, rekonštruova-
li ich, ale peniaze investovali 
do cudzieho majetku. Najvyšší 
kontrolný úrad SR pri kontrole  
v niektorých mestských častiach 
konštatoval, že takýto postup nie 
je legitímny. Teraz mestské časti 
získavajú k daným nehnuteľnos-
tiam vlastnícky vzťah, ktorý im 
umožňuje napríklad aj rozhodo-
vať o možnom prenájme časti 
budov, ak by inak mali byť nevy-
užité. Doteraz to riešilo hlavné 
mesto.

(rr, SITA)

Petíciou obyvatelia dosiahli, 
že sa začalo územné konanie 
o stavebnej uzávere. Po vydaní 
rozhodnutia o stavebnej uzávere 
sa budú v tomto území povoľo-
vať len udržiavacie stavebné 
práce a stavebná činnosť, ktorá 
je v súlade s prerokovávaným 
návrhom územného plánu zóny. 
Stavebná uzávera bude platiť až 
do schválenia územného plánu 
zóny. Stavebná uzávera a ná-
sledné schválenie územného 
plánu majú zabrániť stavbe veľ-
kých objektov ako je skolaudo-
vaný 5-podlažný objekt Solidus 
alebo ako bol neúspešný pokus 
s názvom Semiramis. „Súčasný 
územný plán totiž stavbu takých-
to objektov v území umožňuje, 
ale územie na to nie priprave-
né a zrejme ešte dlho nebude. 
Nemá poriadne vozovky, nemá 
žiadne chodníky, ani kanalizáciu 
a ani spoľahlivý rozvod elektri-
ny,“ vysvetlil architekt A. Papp 
z ružinovského úradu.

Záber pozemkov nevyhnutný
Vo východnej časti územia 

medzi Strednou a Bočnou ulicou 
sú parcely záhrad menšie než 
v ostatnom riešenom území. Tu 
návrh územného plánu pripúš-

ťa len rodinné domy s prízemím 
a podkrovím. V ostanom území 
je regulácia 2+1, t.j. je možné 
aj poschodie. Navyše je tu pod-
mienka zlúčenia dvoch malých 
parciel pre stavbu jedného ro-
dinného domu. V strednom páse 
týchto záhrad sa navrhuje po-
sun obidvoch plotov, aby mohla 
vzniknúť širšia účelová komuni-
kácia s pracovným názvom Nová 
Stredná. „Navrhujú sa zábery 
pozemkov z troch rôznych dôvo-
dov. Prvým je spomenuté vytvo-
renie Novej Strednej, druhým je 
rozšírenie Krajnej ulice a tretím 
dôvodom je zdvojenie Galvaniho 
ulice. Rozšírenie Krajnej ulice 
na normové parametre nie je 
možné bez záberu súkromných 
pozemkov. Keďže ide o verejno-
prospešnú stavbu, budú sa po-
trebné malé plochy vykupovať 
na základe výkupného elaborá-

tu. Obyvatelia  Krajnej vedia, že 
niektoré ploty sa presunú o me-
ter a možno aj viac a niektorí 
z nich prídu o malé plôšky svo-
jich pozemkov. Je to daň za sluš-
nú vozovku, ktorú chceli všetci, 
ktorí sa zúčastnili na tvorbe 
zadania,“ doplnil A. Papp. Zdvo-
jenie Galvaniho ulice vyplýva zo 
súladu s územným plánom mes-
ta a súvisí s ochranným pásmom 
vedenia vysokého napätia  
110 kV a potrebou súbežnej ob-
služnej komunikácie. 

Iba začiatok
Ak sa tento územný plán 

zóny v ružinovskom zastupiteľ-
stve koncom roku schváli, uľahčí 
sa práca stavebnému úradu aj 
stavebníkom. Nebudú musieť 
absolvovať zdĺhavé územné 
konania. Obyvatelia tejto zóny 
budú mať istotu, že žiadny veľký 

objekt im tam už nepribudne, 
ale bezprostredne po schvále-
ní územného plánu sa ich život 
ešte nezlepší. Musia vyvinúť 
tlak na realizáciu infraštruktúry. 
Nová organizácia dopravy potre-
buje širšie vozovky, a tie možno 
stavať až po kanalizácii. Správ-
com vozoviek na Krajnej a Boč-
nej je hlavné mesto, správcom 
ulice Stredná je mestská časť. 
Ak sa podarí v záhradkárskej lo-
kalite vytvoriť novú ulicu, bude to 
účelová komunikácia a tie môžu 
byť v správe fyzických a právnic-
kých osôb. Kanalizácie na území 
Bratislavy sú spravidla v správe 
Bratislavskej vodárenskej spo-
ločnosti. Peniaze na budovanie 
novej infraštruktúry chýbajú 
v samospráve aj u správcov in-
žinierskych sietí. „Projektová 
príprava pre jednotlivé objekty 
dopravnej a technickej infraš-
truktúry by sa mohla začať ih-
neď, je to len otázka honoráru za 
projektové práce. Impulz na ich 
objednanie však musí vyjsť opäť 
od obyvateľov Krajnej, Strednej 
a Bočnej ulice,“ vysvetlil na zá-
ver ružinovský architekt. 

(ms)
Vizuál: Ružinovské ECHO

Podmienkou bolo priatie novely o hlavnom meste
Začali prevádzať majetok Bratislavy na mestské časti
BRATISLAVA – Primátor Bratislavy A. Ďurkovský začal napĺňať svoj sľub o bezodplatnom prevode majetku hlavného 
mesta na mestské časti Bratislavy, ktorých je 17. O tento krok ešte na májovom zasadnutí mestského zastupiteľ-
stva požiadal starosta Ružinova S. Drozd. Mestskí poslanci však jeho uznesenie neschválili.

V území sa koná o stavebnej uzávere
Prerokovanie územného plánu zóny Krajná–Bočná sa končí
TRNÁVKA – Obyvatelia ulíc Krajná, Stredná a  Bočná sa aktívne zúčastňujú na tvorbe územného plánu tejto zóny. 
V roku 2009 spolu so spracovateľmi zo spoločnosti Pudos Plus s.r.o. riešili výškovú reguláciu zástavby a organizáciu 
dopravy, z ktorej vyplynuli nové šírkové parametre týchto troch ulíc. Požiadavky obyvateľov sa premietli do zadania, 
ktoré miestne zastupiteľstvo schválilo 18. mája 2010.



7

A
K

T
U

A
L

IT
Y

Toto dopravné riešenie je 
súčasťou územného plánu Brati-
slavy. Magistrát preto využil mož-
nosť a investorovi polyfunkčné-
ho objektu Retro, ktoré sa stavia 
na mieste bývalého obchodného 
domu Jadran, uložil zrealizovať 
toto prepojenie. 

Vyvolaná investícia
„Využili sme výstavbu Re-

tra a jeho navŕšenie a zaviazali 
stavebníka, aby zaplatil túto do-
pravnú stavbu len zo svojich pro-
striedkov. Mestská časť by toľko 
peňazí nenašla. Obavy obyvate-
ľov sú zbytočné. Investor oplotil 
širší úsek stromov pre výmenu 
osvetlenia, inžinierske siete, 
ako aj pre manipulačný priestor 
na stavbu komunikácie. Vyrúbu 
len šesť stromov,“ vysvetlil pod-
mienky stavby hovorca Ružinova 
Maroš Smolec. Dodal, že toto 
dopravné riešenie zjednoduší 
dynamickú dopravu v celom 

vnútrobloku. Komunikácia bude 
ústiť na Gagarinovu. Autá však 
budú môcť odbočiť len v smere 
do centra mesta. Z Gagarinovej 
sa na Ďatelinovú dostanú tiež. 
„Ružinov investora zaviazal na-
vyše rozšíriť Nevädzovú ulicu na 
tri pruhy, zrekonštruovať garáže 
na Muškátovej ulici, vybudovať 
parkovacie miesta navyše a revi-
talizovať park na terase Ruman-
čekovej ulice,“ dodal hovorca 
Ružinova. Zástupca investora 
Michal Lukačovič z Weon group 
v tejto súvislosti pre TA 3 pove-
dal: „My ako investor buduje-
me prepojenie preto, lebo nás 
k tomu hlavné mesto zaviazalo.“

Protihluková bariéra
Obyvatelia danej lokality sa 

obávajú zvýšeného hluku a po-
žadujú vybudovanie protihlu-
kovej bariéry pri ich obytnom 
dome. „O tomto prepojení sa dis-
kutuje už rok. Je to pre nás nová 

informácia. Proti vybudovaniu 
samospráva nie je.“ Zástupca in-
vestora pre TA 3 dodal: „Stromy, 
ktoré sa tam dnes nachádzajú, 

tie tu ostanú. Takže prirodzená 
hluková ochrana sa zachová.“

(rr)
Vizualizácia: Weon group

„Ružinovčania, ktorí by preja-
vili záujem a ponechali na kon-
taktnom mieste číslo svojho mo-
bilného telefónu, miestny úrad 
by im bezplatne zasielal dôležité 
informácie o dianí v mestskej 
časti,“ uviedla pre Ružinovské 
ECHO prednostka ružinovského 
úradu A. Kaňková. 

Dobrovoľný systém
Zasielané informácie by 

okrem iného obsahovali: zme-
ny v organizácii práce úradu, 
v stránkových hodinách, nové 
služby pre občanov, informá-
cie o kultúrnych, športových 
a spoločenských podujatiach, 
dôležité správy o situáciách 
ohrozujúcich zdravie a majetok 
obyvateľstva, mimoriadne hydro-
meteorologické oznamy, poruchy 
sieťových rozvodov, rozkopávky, 
udržiavacie práce, dopravné ob-
medzenia, upozornenia na ter-
míny platieb daní pre samosprá-
vu, termíny a miesta deratizácie, 
dezinfekcie, pristavenia zber-
ných kontajnerov, termíny kona-
nia volieb, pozvánky na verejné 

zhromaždenia a individuálne in-
formácie podľa výberu občana. 
Systém bude dobrovoľný. „Ak 
sa Ružinovčan rozhodne a vypl-
ní krátky informačný formulár, 
SMS sa mu budú posielať. Vo 
formulári si vyberie aj zoznam in-
formácií, o ktorý má prednostný 
záujem,“ dodala prednostka úra-
du. Formuláre sa budú nachá-
dzať na kontaktných miestach 
ružinovskej samosprávy – pre-
dovšetkým v kancelárii prvého 

kontaktu v budove ružinovského 
úradu na Mierovej ulici 21. 

Otvorená samospráva
V súčasnosti je aktuálna 

téma otvorenej samosprávy. 
Nielen samotné mestá a obce, 
ale i vláda presadzujú politiku 
transparentnosti a otvorenos-
ti. Miestny úrad v Ružinove sa 
za posledné tri roky k občanovi 
skutočne priblížil. Predovšetkým 
v oblasti vybavovania žiadostí, 

poskytovania informácií a verej-
nej kontroly. Na úrade sa zriadila 
kancelária prvého kontaktu, tzv. 
front office, v ktorom funguje 
elektronický systém vyvolávania 
stránok, aby občania nemuseli 
stáť v rade. Referenti z jednot-
livých útvarov majú povinnosť 
prísť a vyzdvihnúť občana osob-
ne na recepcii, aby neblúdil po 
budove. Takmer všetky žiados-
ti, formuláre, rozhodnutia sa 
zverejňujú na webovej stránke  
www.ruzinov.sk. Sú tam zozna-
my podpísaných zmlúv s exter-
ným prostredím, ich finančné pl-
nenie a kompletné rozhodnutia 
stavebného úradu vo forme ve-
rejných vyhlášok. Okrem zákon-
ných povinností poskytovania 
informácií, funguje na webovej 
stránke aj komunikačný modul 
Fórum, prostredníctvom ktorého 
môže občan získať informáciu 
rýchlejšie ako stanovuje zákon. 
Pripravuje sa elektronický sys-
tém evidencie všetkých parkova-
cích miest v celej mestskej časti. 

(red)
Ilustračné foto: internet

Komunálna „esemeska“
Ružinovský úrad sa približuje občanom
RUŽINOV – Miestny úrad v Ružinove sa chce opäť viac priblížiť občanovi. Analyzuje zavedenie projektu poskyto-
vania informácií prostredníctvom SMS, ktorý nesie pracovný názov Komunálna „esemeska“ v Ružinove. Projekt 
by sa mohol začať realizovať už od októbra tohto roku. 

Vzhľadom na záujem Ružinovčanov a šírenie fám o veľkom výrube stromov 
sme požiadali investora, aby nám poskytol vizualizáciu, ako bude dopravná 
stavba napokon vyzerať. 

Investor zaplatí dopravné prepojenie z vlastného
Široké oplotenie slúži ako manipulačný priestor 
TRÁVNIKY – V priebehu augusta pri Gagarinovej a Ďatelinovej ulici oplotil úsek stromoradia popri hlavnej  
komunikácii. Obyvatelia danej lokality sa obávali ďalšej výstavby polyfunkčného alebo bytového domu. Stavať sa 
bude, ale cesta, ktorá spojí Ďatelinovú a Gagarinovu ulicu. 
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Dvestoštyridsať ružinov-
ských detí, štyri turnusy, spolu 
24 oddielov od najmenších po 
najväčšie deti. Všetci spolu ab-
solvovali nezabudnuteľné leto. 
„V tábore v Umagu som bola 
prvýkrát a bolo to úplne super. 
Stále samá veselosť, zábava 
a tak. Určite chcem ísť aj na bu-
dúci rok,“ priznala sa jedna z naj-
menších účastníčok zájazdu. 
Spolu s ňou súhlasia aj ostatné 
deti, ale i vedúci. „Myslím si, že 
tohtoročný Umag dopadol dob-
re. Deťom sme pripravovali pra-
videlný program. Ráno budíček, 
raňajky a po nich, samozrejme, 
pláž. V jednom turnuse sme sa 
snažili zaviesť aj rannú rozcvič-
ku, ale neujala sa. Deti chceli ísť 
čo najskôr na raňajky a pláž, nie 
cvičiť s nami,“ s úsmevom hovo-
rí Ivana Hevierová, organizačná 
vedúca z Ružinovského športo-
vého klubu. 

Deti si v tábore zvykli na 
pravidelný režim. Výlety na 
okolité pláže, neďaleký pla-
vecký bazén, kde sa do sýtos-
ti vyšantili, športové aktivity 
a rôzne súťaže. Mnohí si však 
pochvaľujú aj stravu. „Deti 
mali zabezpečenú plnú penziu 
v reštaurácii, celodenný pitný 
režim, desiate a olovranty,“ 
uvádza I. Hevierová. A ako je 
už pri Umagu zvykom, boha-
té bufetové stoly nenechali 
chladným jediné dieťa. „To 
jedlo bolo super. Stále sme si 

mohli vybrať, čo sme chceli. 
Pizza, mäso, a hlavne zmrzli-
na. Mňam,“ hovoria deti.

Výlet do Umagu 
Pravidelný športový program 

tvorilo plávanie, vodné hry, 
futbal, vodná vojna či okolité 
atrakcie ako veľké vyhliadkové 
bicykle, minigolf, volejbal a pla-
vecký bazén. Prímorský program 
počas dňa zavŕšili každý deň 
tematické večery. Deti navští-
vili centrum Umagu, kam ich 
dopravil turistický vláčik. Počas 
vyhliadkovej jazdy po letovisku 
videli celé pobrežie, šíre more, 
okolité atrakcie, až napokon do-
razili do úplného centra. Tam už 
na ne čakali turistické atrakcie, 
nákupy, pravá jadranská zmrz-
lina a pouliční umelci. Dievča-
tám sa najviac páčilo zjedná-
vanie cien po chorvátsky, ale 
i romantický západ slnka, ktorý 
pozorovali z neďalekého ma-
jáka. Chlapci ocenili množstvo 
vodných hračiek a tí starší aj 
pekné dievčatá a dovolenkový 
ruch. Veľkým zážitkom sa stal i 
nočný pochod. Ten už neodmys-
liteľne k táboru patrí. Každý ho 
očakáva, no nikto nevie, kedy 
presne príde. „Samozrejme, 
že deti počítali s tým, že nočný 
pochod bude. Je to už tradícia, 
ktorú v Umagu vždy máme. 
Predchádza jej tzv. likvidačný 
deň, kedy deti veľa športujú, 
naháňajú sa a vybíjajú si ener-

giu. Nakoniec si pod nejakou 
zámienkou vymyslíme skoršiu 
večierku, deti unavené zaspia 
a potom ich už čaká iba nočný 
pochod. Aj tento rok tomu tak 

bolo,“ vysvetľuje tradíciu nočnej 
akcie I. Hevierová. „Vedúci nás 
poslali skôr spať a potom v noci 
náhle zobudili. Šli sme do takej 
uličky. Niečo ako poľná cestič-
ka. A odtiaľ nás potom straši-
li, keď sme boli v skupinkách. 
Bolo to vtipné. Ale nebáli sme 
sa,“ hovoria účastníci nočného 
pochodu. Na jeho organizácii 
sa podpísali nielen vedúci, ale 
aj deti. Najstarší chlapci radšej 
strašili, akoby sa mali nechať 
vystrašiť. A spolupráca s vedú-

cimi im dodala pocit zodpoved-
nosti a dôležitosti. 

Oveľa viac ako nočný pochod 
sa najmä starším dievčatám po-
zdávali večerné diskotéky a kar-
neval. Menšie deti sa vyšantili, 
tie väčšie vytancovali. A nechý-
bali ani táborové lásky. Tie si 
však dievčatá nechali pre seba 
a jediné, čo nám povedali, bolo 
prosté: „No comment!“

Počasie aj zdravie
Nielen v Bratislave, ale aj 

v Umagu bol slnečný júl. Proti 
úpalu sa deti chránili táborový-
mi šiltovkami, krémami na opa-
ľovanie a pravidelným pitným 
režimom. A to úspešne a žiad-
ne väčšie zdravotné problémy 
tohtoročné Chorvátsko nepozna-
menali. Počasie aj zdravie klapa-
li ako hodinky. Ružinovské leto 
malo tento rok veľký úspech. 
„Tento rok sa nám do Umagu 
prihlásil rekordný počet detí. Už 
v júni sme mali všetky turnusy 
plne obsadené a nemohli sme 
prihlasovať ďalšie deti. Myslím, 
že je to veľký úspech Ružinov-
ského športového klubu, ako aj 
mestskej časti,“ konštatuje Iva-
na Hevierová krátko po návrate 
z letoviska. 

Mnohé z detí s ňou súhlasia. 
Ich tváre boli po návrate z tábora 
plné dojmov a zážitkov. Rodičia 
im, samozrejme, chýbali, avšak 
priateľstvá a táborový program 
im vyplnili čas. Spoločne si za-
spomínajú už v septembri na 
„potáborovej“ stretávke. Tá je už 
tradičnou súčasťou a „bodkou“ 
za ružinovskými detskými prázd-
ninami.

Zuzana TIŇOVÁ
Foto: (RŠK)

Opäť leto v Umagu
Tento rok sa prihlásil rekordný počet záujemcov
Aj toto leto navštívili ružinovské deti chorvátske letovisko Umag. Ružinovský športový klub im už po piaty raz pripravil 
nezabudnuteľné prázdniny pri mori plné hier, smiechu a radosti. Tento rok dokonca s rekordnou účasťou.

V Umagu sa okrem mora kúpali deti aj v bazéne.

Spoločenské hry patria k táborom.
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Počas uplynulých letných 
týždňov viaceré slovenské 
mestá a obce prezentovali vý-
padok z príjmových častí ich 
rozpočtov. Ružinov je súčasťou 
tohto samosprávneho systému. 
Aký výpadok z predpoklada-
ných príjmov ste zaznamenali?

– Globálna hospodárska 
kríza si vyžiadala svoju daň. 
Doplatili na ňu aj štáty, ktoré 
ju zďaleka nespôsobili a ani sa 
na jej vzniku nijako nepodieľali. 
Medzi takéto štáty patrí aj Slo-
vensko. Napriek tomu sa našej 
ekonomike nedarí až tak zle 
ako napríklad v iných členských 
štátoch Európskej únie. Hospo-
dárenie samosprávy závisí od 
ekonomických výsledkov štátu. 
Výpadok daní zaznamenal štát 
i samospráva. Výber podielo-
vých daní sa znížil, čo spôsobilo 
výpadok príjmov aj v Ružino-
ve. Odhadujeme ho na úrovni  
14 percent. Určite to nie je jedno-
duché. Ale s týmto vývojom boju-
jeme reštrikčnými opatreniami. 
Je to hodnotenie prvého polroka 
roku 2010. Existuje predpoklad, 
že viac daní sa vyberie v jeseni, 
čo pozitívne ovplyvní aj rozpočet 
Ružinova. 

Spomínali ste opatrenia, 
ktorými sa snažíte zlepšiť sú-
časnú situáciu. Môžete byť 
konkrétnejší? 

– Opatrenia, ktoré realizuje-
me, sa týkajú predovšetkým cho-
du miestneho úradu. Aktuálne 
šetríme práve na ňom. Šetríme 
na odmenách a riešime otázku 
prezamestnanosti. V mnohom 
sa rozpočet mestskej časti viaže 
na rozpočet magistrátu. Mám 
informácie, že magistrát eviduje 
značný výpadok a koncom sep-
tembra chce zmeniť schválený 
rozpočet na rok 2010. Náš roz-
počet sme navrhli aj na základe 
polročného vývoja, aj na základe 
rozpočtu hlavného mesta. Uvi-
díme, ako zmeny magistrát na-
vrhne a aký vplyv to bude mať  
na Ružinov. 

Tu je však trochu rozdiel. 
Magistrát má rozpočet na rok 
2010 schválený, Ružinov nie. 
Naposledy o návrhu rokovali 
poslanci na augustovom zasad-
nutí ružinovského zastupiteľ-
stva, ktorého najdôležitejším 
bodom bol práve návrh rozpoč-

tu na tento rok. Rozpočet však 
neschválili...

– Téma schvaľovania roz-
počtov Ružinova na jednotlivé 
roky je obohranou platňou. Ten-
to rok sme rozpočet predkladali 
už niekoľkokrát, a nikdy nepre-
šiel. S predsedami poslaneckých 
klubov som absolvoval osobné 
stretnutia o ich výhradách, do-
plnkoch, námetoch a zmenách. 
O konkrétne pozmeňujúce návr-
hy som ich požiadal i písomne. 
Deklarujem, že väčšinu z nich, 
ktoré boli reálne a ekonomicky 
únosné, sme do rozpočtu za-
komponovali. Pre nás sú dôleži-
té investície do vzdelávania a zá-
konné povinnosti, ktoré musí 
samospráva vo vzťahu k svojim 
občanom plniť.

K tomu sleduje ďalšia otáz-
ka: nie je situácia Ružinova bez 
schváleného rozpočtu problé-
mom pri plnení zákonom stano-
vených povinností obce? 

– V žiadnom prípade! Zdô-
razňujem, že napriek situácii, že 
je mestská časť v rozpočtovom 
provizóriu, zákonné povinnosti si 
plníme. Okrem toho sme realizo-
vali aj niektoré aktivity navyše. 
Príkladom je nové detské ihrisko 
na Ondrejovovej ulici alebo stre-
cha hokejbalovej haly v areáli 
Ružinovského športového klubu 
na Pivonkovej ulici. V tomto roku 
sme dotiahli aj kompletné zatep-
lenie a rekonštrukciu strechy na 
Základnej škole na Nevädzovej 
ulici, rekonštruovali sme strechu 

telocvične na Základnej škole 
Medzilaborecká. Vymenili stre-
chu na Materskej škole Medzi-
laborecká... Z bankového úveru 
sme teraz dokončili výmeny okien 
na všetkých materských a zák-
ladných školách, ktoré neboli do-
siaľ rekonštruované. Tých aktivít 
bolo viacero. Rovnako zdôrazňu-
jem a odmietam účelové diskre-
ditácie niektorých pravicových 
poslancov v Ružinove, že úradníci 
ani učitelia základných a mater-
ských škôl nedostávajú výplaty. 
Sú to klamstvá. Doteraz sme s vy-
platením miezd nemeškali. Výpa-
dok daní, o ktorom sme hovorili, 
neohrozuje chod mestskej časti. 

Poslanci pri prerokovávaní 
návrhu rozpočtu však tvrdili, 
že nie je šetriaci, predpokladá 
príjmy na nereálnej úrovni a za-
pája tzv. rezervný fond do sys-
tému financovania. Čo vy nato? 

– Som starosta Ružinovča-
nov. Naši obyvatelia boli zvyk-
nutí na určitý sociálny štandard. 
Počas rokov sme vybudovali 
správny sociálny systém podpo-
ry ľudských aktivít. Tento sociál-
ny systém som rozšíril o priamu 
podporu športových aktivít. Ja 
nebudem siahať na výdobytky 
pre ľudí, šetriť chceme inde. 
Preto sme aj v tomto roku zor-
ganizovali štyri turnusy detských 
táborov pre naše deti v chorvát-
skom Umagu. Robili sme pre ne 
denné športové tábory. Vyplácali 
sme jednorazové príspevky pre 
novorodencov, pre prvákov na 

základných školách. Nezabudli 
sme ani na ružinovských senio-
rov. Navštívili Viedeň, absolvovali 
relaxačný pobyt v Dudinciach, 
Sklených Tepliciach a dotovanú 
rekreáciu v Umagu práve v tých-
to dňoch. Finančné injekcie sme 
navrhli aj pre športové kluby pô-
sobiace v našej mestskej časti. 
A nejde len o hokej. Ide o florbal, 
karate, basketbal, hádzanú a iné. 
Podporili a zorganizovali sme 
rôzne kultúrne a športové pod-
ujatia. V júni to bol 3. ročník po 
dujatia Na vlnách fantázie. Kon-
com septembra budú v Ružinove 
opäť pravidelné hodové slávnosti 
a cykločasovka.

A čo sa týka výhrad poslan-
cov: návrh rozpočtu jednoznačne 
šetrí na chode miestneho úradu 
a jeho zamestnancoch, pred-
pokladané príjmy sme odvíjali 
od schváleného magistrátneho 
rozpočtu a zapojenie rezervného 
fondu je správne. Fond sa tvorí 
v časoch ekonomickej konjunk-
túry a používa sa v krízových 
obdobiach. My ho použijeme 
na podporu kvality vzdelávania 
našich detí. Výhrady niektorých 
poslancov sú smiešne. Najskôr 
prezentujú, čo chcú, a potom sa 
čudujú, že to niečo stojí... Pokiaľ 
budem starostom, nebudem šet-
riť na Ružinovčanoch. Ružinov sa 
spolitizoval. Pravicoví poslanci 
nedokázali prehryznúť, že staros-
ta nie je z SDKÚ-DS alebo KDH. 
Preto od začiatku robili problémy. 
Rozpočet nikdy neschválili načas. 
Vždy robili obštrukcie. Keď som 
v januári 2006 nastúpil do funk-
cie starostu Ružinova, následne 
som predložil návrh rozpočtu, 
ktorý pripravovala ešte ich admi-
nistratíva. Napriek tomu mi ho 
neschválili – a tak to pokračuje 
dodnes. Je to politická obštruk-
cia. My sme sa naučili fungovať 
v rozpočtovom provizóriu. Plníme 
si povinnosti a investujeme do 
školstva, športu, mládeže, senio-
rov, kultúry – a to ich asi hnevá. 

Neobávate sa teda, že by sa 
Ružinov ocitol v bezvýchodisko-
vej finančnej situácii? 

– Situácia dnes nie je jed-
noduchá. Ale hovoriť o bankrote 
a podobne sú absolútne ne-
zmysly. Ružinov sa bude ďalej 
rozvíjať. 

Juraj MELICH
Fotografia: Ružinovské ECHO

Ružinov si svoje povinnosti plní
Výpadok podielových daní sa odhaduje na úrovni 14 percent
Slovenská samospráva sa počas leta ocitla v nepriaznivej finančnej situácii. Mnohé obce a mestá sa dostali do roz-
počtových problémov. Prepočítavali príjmy a vyčíslovali výpadky v obecných kasách. Táto situácia je jednoznačne dô-
sledkom všeobecnej hospodárskej krízy, v ktorej uviazli svetové ekonomiky. Mestská časť Ružinov zaznamenala tiež 
výpadok príjmovej časti predpokladaných rozpočtových analýz. O ekonomickej situácii v Ružinove, o investičných akti-
vitách i dosahoch na sociálnu politiku sme sa zhovárali so starostom tejto mestskej časti Ing. Slavomírom DROZDOM.

Starosta Ružinova Ing. Slavomír Drozd.



„Práce na základných ško-
lách sú ukončené. Vyučovací 
proces sa začal bez vážnych 
problémov a zmien. Výme-
na okien prinesie výraznú fi-
nančnú úsporu na platbách 
za kúrenie počas vykurovacej 
sezóny. Je to správny krok. Po-
kračovať budeme v zateplení 
všetkých plášťov objektov, aby 
bola úspora ešte vyššia. Chce-
me to zrealizovať ešte tento 
rok,“ uviedol starosta Ružino-
va Slavomír Drozd, ktorý kon-
com augusta prešiel všetky 
rekonštruované objekty škol-
ských zariadení. S prácou do-
dávateľských spoločností bol 
spokojný. „Navrhoval som, aby 
sa súčasne s výmenou okien 

zatepľovali aj budovy. Ružinov-
skí poslanci takýto postup ne-
podporili. V júli som ich požia-
dal, aby schválili postup prác 
a obstarávanie na zateplenie 
objektov. O ich podporu sa bu-
dem uchádzať opätovne,“ do-
dal starosta. 

Okná z úveru
Ružinovská samosprá-

va diskutuje o výmene okien 
a zateplení škôl už takmer dva 
roky. Starosta získal podporu 
zastupiteľstva, aby požiadal 
slovenskú banku Dexia o úver 
vo výške 6 miliónov eur na 
tento účel. Suma vychádza-
la z rozpočtu uvedených prác 
na všetkých školských budo-

vách. „Rozpočet sme pripra-
vili s expertmi na stavebné 
práce a prípravu rozpočtov. 
Výmeny okien preukázali, že 
predpokladané finančné po-
žiadavky sme určili správne,“ 
uviedol pre Ružinovské ECHO 
J. Adamát z referátu školských 
zariadení miestneho úradu. 
Banka úver poskytla. Ružinov-
skí poslanci ešte v roku 2009 
schválili postup pri výmene 
okien. Zateplenie nie. „Preto 
sme výmeny zrealizovali. Mali 
sme mandát od poslancov. So 
zateplením zatiaľ nesúhlasili.“ 
dodal S. Drozd. Výmeny sa za-
čali realizovať začiatkom tohto 
leta. Príčina zdržania bola vo 
verejnom obstarávaní. Prvý 
proces bol zrušený po odvola-

ní sa neúspešného kandidáta. 
Druhým procesom obstaráva-
nia vedenie Ružinova poverilo 
školské samosprávy. „Bol to 
najtransparentnejší spôsob.  
V komisiách, ktoré zriadili ria-
telia škôl, boli predstavitelia 
vedenia škôl, učitelia, zástup-
covia rady škôl a poslanci, 
ktorí prejavili záujem. Miestny 
úrad nemal dosah na ich roz-
hodnutia. Následne sa konala 
elektronická aukcia. Spolu sa 
uchádzalo o zákazku 15 do-
dávateľských spoločností. Ide 
o renomované firmy zo Slo-
venska a Čiech. Na súťaži sme 
ušetrili vyše 240-tisíc eur,“ 
priblížil J. Adamát. S obstará-
vaním boli spokojní aj samotní 
riaditelia základných a mater-
ských škôl. 

Zateplenie?
Zateplenie by malo nasledo-

vať po výmenách okien. Poslan-
ci musia schváliť postup prác 
pri čerpaní ďalších 3 miliónov 
eur. Podľa rozpravy z júlového 
zastupiteľstva reálna šanca 
na takýto mandát nie je. V tej-
to súvislosti sa D. Pekár (KDH) 
pre denník SME vyjadril, že 
zateplenie by sa dalo posunúť 
na ďalšie volebné obdobie. 
„Fasády by sa mohli zatepliť 
neskôr." Na Základnej škole 
Ostredková majú podľa neho 
rozbúrané toalety. Starosta  
S. Drozd oponuje, že priorita je 
ušetriť finančné prostriedky na 
energiách. Potom bude z čoho 
financovať aj školské pomôcky. 
Okrem toho, havarijné stavy nie-

len toaliet, ale aj celých budov 
Ružinov priebežne realizuje. 

Koncom septembra bude ro-
kovať miestne zastupiteľstvo. Je 
predpoklad, že otázka zateple-
nia školských objektov sa otvorí 
opäť. Rodičov školopovinných 
detí z Ružinova nezaujímajú po-
litické prekáračky. Chcú, aby boli 
školy, ktoré navštevujú ich deti, 
čím skôr kompletne zrekonštru-
ované, ako v prípade Základnej 
školy na Nevädzovej ulici. V ro-
koch 2009 a 2010 samosprá-
va kompletne zrekonštruovala  
z vlastných zdrojov Základnú 
školu na Nevädzovej ulici a navy-
še aj Materskú školu na Piesoč-
nej ulici.

(rk)
Foto: rk
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Vymenené okná na ZŠ Medzilaborecká. Nová fasáda sa žiada.

Starosta pod novými oknami ZŠ Borodáčova v diskusii zo zástupkyňou 
riaditeľky A. Latovou.

Nové okná, nová fasáda, nová strecha na ZŠ Nevädzová. Takto mohli vyzerať 
všetky školské zariadenia už dnes...

Školy majú nové okná
Elektronické aukcie ušetrili samospráve vyše 240-tisíc eur
Ružinovské základné a materské školy sú opäť o čosi krajšie. Začiatkom septembra sa na 24 školských objektoch 
dokončili letné rekonštrukčné práce, ktoré zahŕňali výmeny všetkých okien. Staré okná predstavovali bezpečnostné 
riziko a spôsobovali enormný únik tepla.
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Investor predložil projekt vý-
stavby Polyfunkčných objektov 
SO-01 a SO-02, Maximiliána Hel-
la a Mesačná ulica. 

Deväť poschodí
Ide o komplex štyroch 7-po-

schodových obytných súborov 
plus dve spodné poschodia by 
boli parkoviská a občianska vy-
bavenosť. Spolu teda deväť po-
schodí so 184 bytmi. Investor po-
tvrdil, že vlastníctvo pozemkov je 
čisto v súkromných rukách. Oby-
vatelia okolitých ulíc sa bránia. 
Začiatkom augusta starosta Sla-
vomír Drozd prevzal od občanov 
dve petície proti výstavbe. Jedna 
mala 316 podpisov, druhá vyše 
sto. „Mestská časť s takýmto ná-
vrhom nesúhlasí. Ide o veľký zá-
ber verejných parkovacích miest, 
zelene a nedoriešené dopravné 
pripojenie. Okrem toho podpo-

rujeme návrh zmeny územného 
plánu Bratislavy, aby toto územie 
bolo preklasifikované z rozvojo-
vého na stabilizované. Preto vy-
zývam autorov petície, aby ju čo 
najskôr zaslali aj na magistrát, 
aby sa o nej dozvedeli mestskí 
poslanci, ktorí budú o zmenách 
rozhodovať,“ uviedol starosta Ru-
žinova S. Drozd. O druhej zmene 
bratislavského územného plánu 
by mali mestskí poslanci hlaso-

vať už v septembri. „Budeme 
ostro sledovať hlasovanie jednot-
livých poslancov o tejto zmene 
územného plánu,“ uviedla pre 
Ružinovské ECHO organizátorka 
petície. 

Dosah na životné prostredie
„Ďalším problémom je, že 

obytný dom by sa nachádzal  
v blízkosti železnice hraničiacej 
s Trnávkou.  Zamýšľané byty by 

nespĺňali protihlukové pravidlá 
na bývanie,“ doplnil hovorca 
Ružinova M. Smolec. V súčas-
nosti sa podľa našich informácií 
investíciou zaoberá Regionálny 
úrad životného prostredia v Bra-
tislave. Je predpoklad, že bude 
požadovať prerokovanie v rámci 
EAI – teda dosahov na životné 
prostredia obyvateľstva. 

(kk)
Grafika, zdroj: www.etrend.sk

Starosta Ružinova Slavo-
mír Drozd na podnety reagoval: 
„Problém riešime. Stavebný úrad 
na stavbe zrealizoval tri štátne 
stavebné dohľady, kde kon-
štatoval porušenie nariadení.  
Investorovi sme udelili pokutu  
1 000 eur. Osobne som sa stretol 
a vyzval predstaviteľov investor-
skej spoločnosti, aby dodržiavali 
naše stavebné povolenie.“ 

Vybudujú a opravia cesty
Spoločnosť Immocap Group, 

a.s. si je vedomá tejto situácie. 
Začala autá z výjazdu zo stave-
niska umývať a znečistené ko-
munikácie postrekovať vodou 
proti prašnosti. Vzniká tým však 
na vozovke blato. Ako sa vyjad-
ril pre TA 3 zástupca investora 
Peter Sojka, výkopové práce 
ukončia zhruba o jeden mesiac 
(september) a už potom sa bude 
realizovať len základová doska, 
pri ktorej by nemalo prísť ku zne-
čisťovaniu komunikácií. Okrem 
toho budú musieť opraviť a zre-
konštruovať všetky komunikácie, 
poškodené ich stavebnou čin-
nosťou. V rámci stavebného po-

volenia musia vybudovať v okolí 
stavby nové dopravné prepoje-
nia. Pre nové cesty a opravy po-
škodených požiadala spoločnosť 
Immocap Group, a.s. ešte v no-
vembri 2009 magistrát o pre-
nájom okolitých komunikácií aj  
s cieľom ich rekonštrukcie. Mest-
ské zastupiteľstvo hlavného 
mesta Bratislavy 1. 7. 2010 túto 
žiadosť zamietlo, napriek súhla-
su mestskej rady a zainteresova-
ných komisií zastupiteľstva.

Výstavba a hlučnosť
Obyvatelia sa sťažovali aj na 

hlučnosť pri stavebných prácach 
a výstavbu počas sviatkov a dni 
oddychu. Stavebný úrad v Ru-
žinove zareagoval: „Stavebný 
zákon neobsahuje ustanovenia 
ohľadom obmedzenia pracovnej 
doby na stavbe. Pokiaľ pracujú aj 
v noci a spôsobujú hlučnosť, po-
rušujú tým ustanovenia vyhlášky 
Ministerstva zdravotníctva SR 
549/2007 Z. z. o prípustných 
hodnotách hluku, infrazvuku 
a vibrácií a o požiadavkách na 
objektivizáciu hluku, infrazvuku 
a vibrácií v životnom prostredí. 

Kompetentným orgánom je Re-
gionálny úrad verejného zdravot-
níctva. Ak svojou činnosťou sta-
vebník nedodržiava aj VZN MČ 
Bratislava – Ružinov č. 8/2009, 
ktorým sa určujú protihlukové 
pravidlá pri stavebných, rekon-
štrukčných a udržiavacích prá-
cach alebo činnostiach – kon-

trolnú činnosť nad dodržiavaním 
nariadenia je oprávnená vyko-
návať mestská polícia hlavného 
mesta SR Bratislavy.  Stavebný 
úrad je oprávnený kontrolovať 
dodržiavanie podmienok SP, ale 
nie pracovnú dobu.“ 

(red)
Foto: Ružinovčania

Ružinov: S výstavbou nesúhlasíme!
Mestská časť proti obytnému súboru na Ostredkoch
OSTREDKY – Parkovisko pri martinskom cintoríne susediace s križovatkou Trnavská ulica a ulica Maximilána Hella 
sa ocitlo v hľadáčiku investora. Súkromná spoločnosť Riston, s.r.o. požiadala Ružinov o stanovisko k  plánovanému 
investičnému zámeru polyfunkčného domu od cintorína až po Mesačnú ulicu. Samospráva nesúhlasí...

Centrál: Znečistené komunikácie
S výkopovými prácami by sa malo skončiť už v septembri
Ružinovská samospráva dostala počas leta viacero sťažností od občanov žijúcich v blízkosti stavby Polyfunkčného 
objektu Centrál na bývalej plavárni Centrál. Dôvodom boli znečistené komunikácie počas výstavby, zvýšená praš-
nosť, nedodržiavanie dopravného projektu pri výjazde zo staveniska a poškodzovanie priľahlých komunikácií ťažkou 
technikou. 

Grafický návrh zamýšľaného obytného súboru. 

Nákladné auto zaparkované na trávniku.
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V ružinovskej mestskej časti 
pôsobí šesť základných organi-
zácií Jednoty dôchodcov Sloven-
ska – Zimná, Pošeň, Štrkovec, 
Prievoz, Trnávka a Páričkova. 
Tieto základné organizácie spolu 
združujú takmer 1 200 seniorov, 
z nich najväčšou je Základná 
organizácia Zimná, kde je ak-
tívnych 344 ľudí. Všetky tieto 
základné organizácie pripravu-
jú svojim členom široké spek-
trum voľnočasových aktivít – od 
návštev divadiel, cez spoločné 
stretnutia, turistiku či organizo-
vané dovolenky. Ak by ste sa do 
činností niektorej z organizácií 
chceli zapojiť, odporúčame vám 
navštíviť Seniorské informač-
né centrum na Zimnej ulici 1, 
a to najmä v utorok od 9.00 do 
12.00. Navyše, seniori môžu vy-
užívať zľavy v niektorých ružinov-
ských obchodných prevádzkach. 
„Pri našej práci nám v mnohom 
pomáha Mestská časť Ružinov, 
či už je to poskytnutie priestorov 
pre naše centrum na Zimnej, 
alebo formou uhrádzania obe-
dov," pochvaľuje si spoluprácu 
so samosprávou Mária Čermá-
ková, podpredsedníčka Jednoty 
dôchodcov Slovenska Bratislava 
2 a predsedníčka Základnej or-
ganizácie na Zimnej ulici. Práve 
stredisko na Zimnej ulici je sku-
točným centrom diania ružinov-
ských dôchodcov. Stretávajú sa 
tu nielen organizovane, ale do 
miestnej knižnice si môžu prísť 
prečítať to, čo ich zaujíma.

„Určite jednou z najzaujíma-
vejších aktivít v poslednom ob-
dobí je príprava na každoročný 
vedomostný duel medzi základ-
nými organizáciami. Uskutoční 
sa v decembri. Každá organizá-
cia postaví 4-členné družstvo, 
ktoré si overí svoje vedomosti  
v troch okruhoch tém, každá po-
zostáva z desiatich náročných 
otázok," hovorí Mária Čermá-
ková. V minulom roku dopadli 
najlepšie družstvá zo Zimnej  
a z Pošne. Ale súperi im to budú 
chcieť tento rok určite odplatiť.

Turistika
Seniori počas roka preuka-

zujú čulý záujem o celú šírku 
rôznorodých aktivít, obľúbené sú 
napríklad taktiež stretnutia orga-
nizované na Zimnej ulici. „Vždy 
ide o témy, ktoré nás, starších, 

najviac zaujímajú. Týkajú sa naj-
mä zdravia, rôznych chorôb. Dô-
chodcovia sa snažia získať kon-
krétne informácie, ktoré by im 
mohli pomôcť," hovorí pani Čer-
máková. Milovníci prírody zase 
môžu vyraziť na spoločné túry či 
prechádzky. Stretnutia bývajú pri-
bližne raz za mesiac, účastníci sa 
stretnú na dohodnutom mieste a 
vyrazia na takú dlhú túru, na akú 
si trúfnu. Termíny a možnosti mô-
žete získať na Zimnej ulici.

Ďalšou spoločnou aktivitou, 
ktorá sa teší veľkej obľube, sú 
jesenné zájazdy do Chorvátska. 
Aj tento rok pôjdu do Umagu dva 
turnusy dôchodcov. Prvá skupi-
na začína pobyt 10. septembra, 
druhá od 17. septembra. Prihlá-
siť sa dalo na tieto dovolenky  
v prvý augustový týždeň, záujem-
cov bolo aj tento rok oveľa viac 
ako voľných kapacít. „V pláne 
na jeseň máme ešte návštevu 
Viedne, alebo Kittsee, uvidíme, 
čo umožnia financie," povedala 
nám vedúca Odboru školstva  
a sociálnej politiky na Miestnom 
úrade Bratislava – Ružinov pani 
Emília Kurucová.

Mestská časť Ružinov pri-
spieva dôchodcom na obedy vo 
vybratých stravovacích zariade-
niach. Zväčša ide o základné 
školy, kde majú možnosť získať 
obedy so zľavou. Pomoc sa týka 
nepracujúcich dôchodcov. Tí 
majú možnosť požiadať Miestny 
úrad o finančnú pomoc pri za-
bezpečovaní obedov. Kto môže 
o uhradenie časti stravy požia-
dať? „Musí ísť o seniora, ktorý 
nepracuje a má trvalé bydlisko 
v miestnej časti Bratislava – Ru-
žinov," hovorí Emília Kurucová. 
Podľa jej slov výška príspevku 
závisí od príjmu dôchodcu, teda 
výšky jeho dôchodku. Dôchod-
covia tak môžu získať od 0,50 
do jedného eura na jeden obed. 
Cena obedov je rôzna, pohybuje 
sa od 2,32 po 3,15 eura. Každá 
prevádzka si totiž ceny obedov ur-
čuje sama a miestny úrad nemá 
vplyv na ich výšku. „Každé zaria-
denie, v ktorom sa poskytuje spo-
ločné stravovanie, si určuje výdaj 
stravy a predaj stravných lístkov 
individuálne. Senior si môže kú-
piť jeden stravný lístok na deň. 
V niektorých zariadeniach sa po-
skytuje strava aj v sobotu a nede-
ľu," pokračuje Emília Kurucová.

Kde sa môžete stravovať: 
Zimná č. 1, RDS Sklenárova 14,  
DOS Rezedová 3, KD Na úvra-
ti  č. 52, SČK Miletičova, TSMB 
Bazova  č. 8, KIRBY, Átrium, ul. 
Clementisa 10, Základná škola, 
Drieňová 16, Dobrá kuchyňa, 
Dulovo nám. č. 4, Obchodná aka-
démia, Nevädzová 3, ROZVOZ  
cez DD Pažítková ul. č. 2, Gym-
názium Tomášikova ul., AUTCH, 
Papánkovo námestie/ DK Ruži-
nov, CBC – Jedáleň Drieňová 24, 
Nevädzka – Nevädzová  2.

Ružinovský domov seniorov
Dôchodcom, ktorí sa roz-

hodnú pre život v spoločnom 
zariadení pre starších ľudí, zase 
Mestská časť pomáha formou 
spolupráce s Ružinovským do-
movom seniorov na Sklenáro-
vej ulici. V zariadení sú tri typy 
klientov. „Penziónoví", „hoteloví" 
a seniori, ktorí patria na praco-
visko na Pivonkovej ulici. Penzió-
noví sú samostatní dôchodcovia, 
ktorí nepotrebujú starostlivosť  
24 hodín denne. Môžu si sami 
variť, prípadne sa môžu stra-
vovať v jedálni. Takíto klienti 
platia za ubytovanie mesačne  
93 eur. V tom majú úhradu za 
ubytovanie a starostlivosť, vodné 
a stočné či teplo. Zvlášť si musia 
platiť za elektrinu a v prípade 
záujmu aj za káblovú televíziu či 
pevnú telefónnu linku. V prípade 
hotelových klientov ide o ľudí so 
zhoršeným zdravotným stavom, 
ktorí však nepotrebujú celodennú 
opateru, ale vyžadujú si napríklad 
pomoc pri niektorých denných 
činnostiach. Tí platia mesačne 
244 eur, v čom majú to isté ako 

penziónoví klienti, navyše však 
asistenciu pri hygienických úko-
noch, pranie a stravu 5-krát za 
deň. Klienti z Pivonkovej si vyža-
dujú celodennú starostlivosť, bez 
pomoci by sa nezaobišli. Tých 
stojí mesačný pobyt spojený so 
všetkými službami a starostlivos-
ťou 210 eur. Obyvatelia domova 
dostávajú zaopatrenie individuál-
ne podľa potreby. 

Zľavy
S dôchodcami radi spolupra-

cujú aj viacerí prevádzkari slu-
žieb. Dôchodcovia môžu získať 
zľavy v kaderníctvach na Zálužic-
kej ulici 49 alebo v obchodnom 
stredisku Budúcnosť na Ostred-
koch. Ďalšou možnosťou ušetriť 
peniaze je využitie 15-percentnej 
zľavy pri oprave obuvi. Skúsený 
„šuster" vám opraví topánky na 
Kvetinárskej ulici 11 v Podunaj-
ských Biskupiciach.

Ľudovít BARTOK
Foto: Ružinovské ECHO

Finančné zľavy potešia
Aktivity dôchodcov môžu byť rôzne, záleží na záujme 
Teší nás, že sa aktívne zaujímate o dianie v Ružinove. Viacerí z vás vyjadrili radosť aj z toho, že sa špeciálne venuje-
me i dôchodcom. Najviac ohlasov či prosieb sa však viaže k uverejneniu aktivít, ktoré môžu seniori absolvovať počas 
roka či možností rôznych príspevkov, ktoré môžu dostať od mestskej časti alebo v rámci ružinovskej obchodnej sie-
te. Preto týmto žiadostiam vychádzame v ústrety a ponúkame niektoré z možností, ktoré by ružinovských seniorov 
mohli zaujímať.

POZVÁNKA

Jednota dôchodcov  
Slovenska a Regionálny úrad  
verejného zdravotníctva pod 
záštitou starostu Ružinova 
Ing. Slavomír Drozda.

Hypertenzia  
vo vyššom veku. 

6. 10. 2010 o 14.30
DK Ružinov

Prednášateľ: 
Mudr. T. Hanisková
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VBox, plávanie, veslovanie, 
lyžovanie, vodné pólo... Všetky 
tieto športy sú späté s vašou 
mladosťou. Jednému ste verný 
dodnes.

– V mladosti som naozaj vy-
skúšal všeličo. Začínal som ako 
11-ročný boxom v bratislavskom 
klube RAC. Tento tvrdý šport mi 
vybral otec, aby som si „napravil“ 
postavu. Keď sme z klubu získali 
možnosť chodiť plávať na Lido, 
všimol si ma tréner plavcov –  
a dotiahol som to na majstra 
Slovenska. Odtiaľ bol už len krok 
k vodnému pólu, lebo v tom čase 
takmer každý plavec hrával aj 
pólo. Vybral si ma profesor Andrej 
Stahl, nestor tohto športu v Brati-
slave. Po čase si ma pólo naplno 
získalo, počas vojenčiny a štúdií 
ekonómie som sa prepracoval do 
reprezentácie, neskôr som tréno-
val, pôsobil ako rozhodca a zao-
beral sa aj teóriou póla ako špor-
tovej disciplíny. Dnes sa venujem 
jeho histórii.

Stali ste sa medzinárodne 
uznávaným odborníkom...

– Bolo to nielen vďaka špor-
tovým aktivitám, ale tiež jazyko-
vým znalostiam. Keď som skončil 
s aktívnou hráčskou kariérou, 
získal som kvalifikáciu medziná-
rodného rozhodcu, v rámci zväzov 
som inicioval inováciu pravidiel 
a súťažného poriadku vodného 
póla. Vždy som sa usiloval pre-
sadzovať v športe radosť, fér hru, 
dodržiavanie pravidiel... Keďže 
som poznal, ako sa „hrá“ pod 
vodou – o  póle sa hovorí ako 
o športe tvrdých mužov –, dával 
som návrhy na zmenu pravidiel.  
V Anglicku, kde pólo vzniklo, pre-
sadzovali skôr tvrdú hru, podľa 
mojich návrhov si ho upravili 
najskôr Francúzi, Holanďania, 
krajiny vtedajšieho ZSSR a ďalší. 
Postupne som sa stal delegátom 
pre európske súťaže, presadil sa 
v medzinárodných vodnopólových 
orgánoch, zaoberal sa systemizá-
ciou hodnotenia rozhodcov, ako 
jediný zo strednej a východnej 
Európy som získal najvyššie oce-
nenie medzinárodného vodnopó-
lového orgánu (AIAWP) Gold pin. 

Precestovali ste množstvo 
krajín, máte vo svete veľa pria-
teľov. Napríklad ku Kube, kde 
ste prezentovali vodné pólo, vás 
viaže špecifický zážitok...

– Darovali mi obrovský za-
sklený zarámovaný plagát Fidela 
Castra, ten ma sprevádzal po 

všetkých mestách, ktoré sme na 
Kube navštívili. Prekážal mi a tak 
som ho „zabudol“ za skriňou 
v jednom z hotelov. Tak, už mám 
pokoj, myslel som si. Moji ne-
únavní sprievodcovia mi ho však 
opäť priniesli. Napokon so mnou 
doletel do Prahy a štyridsať rokov 
visel na chodbe oproti priestorom 
česko-slovenského plaveckého 
zväzu... 

Máte však aj zážitok so ži-
vým Fidelom Castrom. 

– Pozvali nás na otvárací 
zápas v bejzbale, na ktorom sa 
zúčastnil aj Castro ako čestný 
nadhadzovač. Odpálená loptička 
zaletela do publika na tribúne, len 
pár metrov odo mňa. Ako hosťovi 
mi ju darovali. Nášho sprievod-
cu Fernandéza som poprosil, či 
by nezískal na ňu aj podpis od 
veľkého revolucionára – urobil 
to s radosťou. Loptičku som mal 
dlho doma, neskôr som sa roz-
hodol venovať ju Múzeu telesnej 
kultúry, kde sú aj mnohé iné moje 
predmety. 

Vráťme sa k vodnému pólu. 
Kubánski funkcionári si veľmi 
cenili váš profesionálny prístup.

– Áno, pretože sme im za 
krátky čas pobytu ukázali úplne 
iný spôsob prístupu k tréningu, 
naši brankári a hráči sa kubán-
skym venovali individuálne pria-
mo vo vode, spoločne trénovali. 
O krátky čas po návrate prišlo 
pozvanie pre jedného trénera od 
nás na Kubu. Vtedy sa mi podarilo 
presadiť, aj keď v Prahe mali iné 
predstavy, aby odcestoval Barto-
lomej Ščavnický, tréner z Košíc, 
ktorého prácu Kubánci už poznali 
zo spomínaného pobytu. Museli 
sme tam však priamo zatelefono-
vať a až keď Kubánci potvrdili, že 
chcú „Bartolomea“, českí funkci-
onári ustúpili. Tréner Ščavnický 

tam urobil skutočne veľmi dobrú 
prácu a bol s kubánskym muž-
stvom na dvoch olympiádach.

Aj súčasťou vášho športo-
vého života sa stalo pôsobenie 
v olympijskom hnutí. 

– Vodné pólo v bývalom Čes-
ko-Slovensku bolo športom na vy-
sokej úrovni, som rád, že v rámci 
samostatnej SR sa opäť dostáva 
na zaslúžené pozície. Čo sa týka 
môjho pôsobenia v olympizme, 
ako športový funkcionár a medzi-
národný rozhodca som sa zúčast-
nil na OH v Mníchove a Moskve. 
Za dlhoročnú aktívnu prácu som 
v roku 2005 prevzal v Bratislave 
z rúk predsedu Medzinárodného 
olympijského výboru Jacquesa 
Roggeho Bronzové olympijské 
kruhy. 

Na popularizáciu vodného 
póla ste využili aj jazykové zna-
losti a účastníkov nedávnych OH 
v Pekingu ste prekvapili nevšed-
nou publikáciou.

– Áno, ide o Slovník odbor-
nej terminológie vodného póla 
v 21 jazykoch, ktorý na olympiá-
de dostali vodní pólisti všetkých 
zúčastnených mužstiev. V roku 
2008 som ju ako hlavný autor 
spolu s ďalšími autormi venoval 
OH v Pekingu. Vybrali sme 244 
základných odborných výrazov 
póla a preložili do 21 jazykov, 
vrátane ruštiny, čínštiny či japon-
činy... Bola to nesmierne náročná, 
povedal by som až úmorná práca, 
verím však, že zvýši popularizáciu 
a obľúbenosť tohto športu v ce-
lom svete. Okrem toho som pri-
pravil publikáciu História vodného 
póla na Slovensku 1919 – 2005.

V aktivitách ste nezabúda-
li ani na deti a mládež, veľkou 
mierou ste sa zasadili, aby sa 
každé dieťa v útlom veku nauči-
lo plávať...

– Začiatkom šesťdesiatych ro-
kov sa mi dostala do rúk štatistika 
o úmrtiach utopením. Bola alar-
mujúca. Nechcel som sa s tým 
zmieriť, a preto som pripravil plán 
a predložil ho ministerstvu škol-
stva. Minister Ľ. Kilár ma pochopil 
(nielen preto, že mal za manželku 
plavkyňu a sám bol športovcom) 
a zavedením povinnej plaveckej 
výchovy sme začali odstraňovať 
negramotnosť v tejto oblasti. Vzo-
rom nám boli aj Česi, ktorí mali na 
školách zavedený povinný plavec-
ký výcvik. Neviete si predstaviť, 
aký pozitívny ohlas to vyvolalo! 
Aké nadšenie a radosť prejavovali 
rodičia, ktorí sa odrazu nemuseli 
báť, že ich dieťa zostane neplav-
com a hrozí mu utopenie... Nasta-
la reťazová reakcia, plavecká zá-
kladňa sa značne rozšírila. Dnes 
si to možno tak neuvedomujeme, 
ale v tých časoch to bol naozaj 
veľký počin. 

Ako ste prijali významné 
ocenenie od bratislavského pri-
mátora?

– Veľmi som sa potešil, cenu 
vnímam ako uznanie všetkým, 
s ktorými som v živote spolupra-
coval, pretože som vždy mal dob-
rých priateľov, kolegov, spoluhrá-
čov. Mal som šťastie, že som vždy 
našiel porozumenie.

Dnes žijete s manželkou 
v Ružinovskom domove senio-
rov, na ktorého živote sa stále 
aktívne podieľate.

– Presťahovať sa sem pokla-
dáme aj s manželkou za šťastné 
rozhodnutie. Ja ako rodený Bra-
tislavčan som býval vo viacerých 
bytoch, zväčša v centre mesta, 
naposledy na Záhradníckej ulici. 
Tento dom nám od roku 2001 
poskytuje takmer dokonalý kom-
fort, zdravotnícke zázemie, ale  
z druhej strany dostatok súkromia 
a možností na viacero aktivít. Aj 
keď mi zdravotný stav – problémy 
s chôdzou – neumožňuje dosta-
točný pohyb, veľmi mi pomáha 
manželka, ona je mojou „hyb-
nou silou“. Spoločne sa dodnes 
zaujímame o činnosť v Lige proti 
rakovine, ktorú sme pred 20 rok-
mi spoluzakladali. Chodíme do 
divadla, na výstavy, podieľame 
sa na rôznych projektoch. Práve 
aktivita nám – hoci obaja máme 
dávno po osemdesiatke – nedo-
volí ustrnúť. Aj preto si vieme ce-
niť každý plnohodnotný deň.

Beata VRZGULOVÁ
Foto: autorka

Každý deň naplnený aktivitou
Vodnopólista žije medzi svojimi
Cenu primátora Bratislavy za rok 2010 udelili aj doc. Ing. Františkovi Jarušekovi, CSc., za celoživotné dielo aktívne-
ho športovca, funkcionára a propagátora vodného póla a zanieteného popularizátora zdravého životného štýlu. Na-
vštívili sme ho v Ružinovskom dome seniorov, kde žije s manželkou Věrou. Obaja sa aj vo vysokom veku obdivuhodne 
podieľajú na celospoločenskom dianí. 

Doc. Ing. František Jarušek, CSc.
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V Pálenisku, ktoré sa končilo 
na brehu hlavného toku Dunaja, 
bolo niekoľko vodných mlynov. 
Časť chotára Prievozu, kde boli 
viaceré ďalšie ostrovy (Fissart, 
Fissart Haufen a najväčší ostrov 
Grafenau) patrila rodu Pálffy-
ovcov. Šľachtický rod vlastnil aj 
ostrov Vlčie hrdlo (Wolfsdrissel), 
ktorý susedil s Prievozom na 
juhu a bol celý zalesnený. 
Ostrov bol oddelený od chotá-

rov obcí Podunajské Biskupice, 
Komárov a Vrakuňa ramenami 
Dunaja, respektíve Malého Du-
naja. V severnej časti chotára 
povyše starého Mlynského ra-
mena patrila k Prievozu aj časť 
Pošne, kde boli pasienky. Dnes 
na tomto mieste nesie rovnaký 
názov známe panelové sídlisko. 
Spomínané rozloženie chotárne-
ho územia sa vyskytuje na ma-
pách aj začiatkom 18. storočia. 
Majetkové pomery obyvateľov 
Prievozu i okolitých obcí sa v da-
nom období zlepšovali, dalo by 
sa hovoriť o dobovej prosperite, 
ktorú prerušil v roku 1683 ničivý 
pochod mnohotisícového turec-
kého vojska okolím obce a ná-
sledné pustošenie povstalcov 
Imricha Tökölyho. 

Okupácia a rabovanie
Začiatkom 18. storočia, po-

čas protihabsburgského povsta-
nia Františka Rákocziho II., pre-
biehali na Žitnom ostrove ťažké 
boje s kurucmi. Po dočasnom ví-
ťazstve povstalcov nad spojeným 
dánskym a nemeckým vojskom 
pri Podunajských Biskupiciach, 

musela sa cisárska armáda 
aj s cudzineckými jednotkami 
stiahnuť na jeden z prievozských 
ostrovov, kde čakala na posily. 
Po tvrdých bojoch 5. mája 1704 
obsadilo cisárske vojsko celý Žit-
ný ostrov a utáborilo sa na území 
Komárova, Vrakune a Prievozu, 
kde ostalo vyše štyroch rokov až 
do leta 1708. Bojové lode kotvi-
li v prievozských a biskupických 
dunajských ramenách.

Prievoz bol po tomto nie-
koľkoročnom vojnovom období 
celkom zničený a napokon aj 
vypálený, ale podľa portálneho 
súpisu z roku 1712 nedosiahol 
úbytok jeho obyvateľstva až takú 
katastrofálnu úroveň, ako v su-
sednej Vrakuni. Pod vedením 
richtára Michala Auera ostalo 
v dedine 31 rodín, z ktorých 19 
malo štvrtinové usadlosti s lúka-
mi na päť koscov (dobová plošná 
miera). Každá rodina chovala 
rožný statok (2 či 3 kravy a voly). 
Ťažné kone, ktoré mal pred vo-
jenským obsadením obce každý 
poddaný, lebo väčšina mužov sa 
zaoberala povozníctvom, padli 
za obeť vojnovým udalostiam. 
Prievozania sa preorientovali na 
ovocinárstvo, ktoré sa na istý čas 
stalo ich jediným zdrojom obživy. 
Od zemepána mali v prenájme 
záhrady rôznej veľkosti, všetky 
však boli na dnešné pomery ob-
rovské. K záhradám často patrili 
aj lúky. Vojnou zničené domy si 
dedinčania postupne svojpo-
mocne opravili, alebo postavili 
nové. Na stavbách sa musel 
svojou prácou podieľať každý 

dospelý muž z dediny. Starých 
osadníkov zo 17. storočia, ktorí 
prežili vojenské rabovanie a oku-
páciu, postupne s nástupom 18. 
storočia vymenili noví prisťaho-
valci.

Vojnou zničená obec sa ešte 
dlho nemohla celkom spamätať 
zo zlého hospodárskeho posta-
venia. Ešte ani v roku 1728 (teda 
dvadsať rokov po odsune cisár-
skych vojsk) neboli celkom od-

stránené všetky vojnové škody 
a nedarilo sa zlepšiť ekonomickú 
situáciu obce. Obyvatelia Prievo-
zu, Vrakune a Mostu na Ostrove 
preto žiadali župnú kongregáciu 
o oslobodenie od platenia kontri-
búcie. Ani nový tereziánsky urbár 
nezastavil pokračujúce zbeda-
čovanie poddaných v Prievoze 
a nepriniesol podstatné zlepše-
nie ekonomickej situácie. Okrem 
poľnohospodárov bolo v dedine 
desať remeselníkov, z ktorých 
traja boli mlynári, traja krajčíri, 
jeden kováč, jeden murár, jeden 
kolár a jeden obuvník.

Oslobodzovanie nevoľníkov
Až po vyše storočí od voj-

nového plienenia v Prievoze 
sa malo poddaným uľaviť, keď 
na krajinskom sneme v rokoch 
1839 – 1840 prijali zástupco-
via stavov zákon o slobodnom 
vykúpení. Hlavnou otázkou urba-
riálneho vykúpenia poddaných 
v Prievoze bolo oddelenie spo-
ločných častí chotára, rozdele-
nie pasienkov, klasifikácia pôdy 
a vykúpenie z panských služieb. 
Malo to priniesť zníženie daní, 

platenia naturálií a oslobodenie 
od poddanskej roboty. Zdĺhavé 
rokovanie o uvedení nového zá-
kona do života v rámci Prievozu 
vychádzalo z merania chotára 
obce platného od roku 1812. 
Chotár mal celkovú rozlohu 
úrodnej pôdy 1 875 jutár, do 
ktorých patrili polia, pasienky, 
záhrady, pozemky okolo domov, 
ostrovy a lúky. Lesy a neproduk-
tívna pôda zaberali rozlohu vyše 
1 800 jutár. Proces kamasácie  
a trvalého vykúpenia poddaných 
sa skončil v Prievoze až v roku 
1864, teda takmer až štvrťsto-
ročie po prijatí zákona o zrušení 
nevoľníctva. Pálffyovcom ostali 
majetky v chotári obce až do 
obdobia prvej Československej 
republiky.

Po zrušení nevoľníctva bolo 
v Prievoze päťdesiat domov, 
v ktorých žilo 217 majiteľov 
drobných pozemkov (domká-
rov) a celkovo v obci žilo 614 
obyvateľov, ktorí chovali šesť-
desiat koní a osemdesiat kráv. 
Remeslom sa živili traja čižmári, 
po dvaja mlynári, kováči a kolári, 
jeden hostinský a krajčír. V obci 
bola v tom čase iba jedna trieda 
základnej školy, ktorú v starej 
a malej budove navštevovalo 69 
detí.

V nasledujúcich troch de-
saťročiach prežila obec Prie-
voz niekoľko ďalších katastrof. 
V roku 1864, sotva sa skončilo 
nové administratívne usporia-
danie obecných pomerov, po-
stihla Prievoz morová epidémia, 
ktorej podľahla takmer polovi-
ca obyvateľov. Následne, kvôli 
odstráneniu choroboplodných 
zárodkov, museli zbúrať mnohé 
staré hlinené domy, aby mohli 
postaviť nové, murované. Dňa 
11. augusta 1874 zničil väčši-
nu ťažko skúšanej obce zúrivý 
požiar. Povodeň v roku 1883 
celé skazonosné dielo uzavrela. 
Samozrejme, Prievoz nebol jedi-
nou dedinou, ktorá takto trpela, 
katastrofy spravidla zasiahli aj 
okolité obce a usadlosti. Na to, 
aby sa konečne skončilo obdo-
bie neskutočného trápenia, bolo 
treba celkom zmeniť charakter 
obcí, čo však trvalo ešte mnoho 
ďalších desaťročí.

Roman Kaliský-HRONSKÝ
Ilustračné foto: redakcia

Z histórie Ružinova (7. časť)
Prievoz 1704 – 1883: Vojna, mor, požiar, povodeň
V rámci 17. storočia hraničila obec Prievoz na západnej strane svojho územia, ktoré bolo charakteristické ovocnými 
záhradami a sadmi, s Mlynskými Nivami. Tie vtedy patrili bratislavským mešťanom a zaberali územie, v ktorom bol 
v rámci vnútrozemskej delty Dunaja aj ostrov Malé Nivy (Kleine Burgerau). Pri vysúšaní ramien rieky vznikla z ostro-
va až oveľa neskôr v jeho okolí časť mestských sadov známa ako Pálenisko (Brenner). Dnes celé toto územie patrí 
k mestskej časti Ružinov.
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Fontána lásky
Azda každý z nás videl kultový slovenský film Fontána pre Zuzanu. Práve na tento účel v jednom ružinovskom obyt-
nom vnútrobloku na Kupeckého ulici vybudovali v roku 1985 filmovú kulisu na nakrútenie tohto príbehu mladej lásky.  
Fontána po nakrúcaní nefungovala. Až nedávno ju mestská spoločnosť Paming zrekonštruovala a uviedla do prevádz-
ky. Následne mestská časť Ružinov investovala do kompletnej rekonštrukcie detského ihriska a vnútrobloku, ktorý 
patrí medzi najpokojnejšie v Ružinove. 

Autor evidenčného listu: Dr. Patrik Guldan, poslanec MZ Ružinov



Hovorí novinár a textár Daniel Mikletič z Ružinova
Šoubiznis je v posledných rokoch veľmi frekventovaný pojem. Poniektorí nad ním síce ohŕňajú nos, no vzápä-
tí si idú kúpiť lístok na nejaký zábavný program, alebo si ho aspoň tajne pozrú v televízii. Tvorcom nejedného 
hudobno-zábavného projektu je pôvodne novinár, neskôr autor textov DANIEL MIKLETIČ, raz v úlohe scená-
ristu, potom dramaturga, inokedy režiséra, ba i producenta, niekedy aj vo viacerých funkciách súbežne. Len 
pre Slovenskú televíziu ako scenárista zostavil okolo 40 veľkých programov. Okrem silvestrovských šou vari 
najviac zarezonovali u rozhlasových poslucháčov zábavníky Echorádio, u televíznych divákov Šlágerparáda 
a Senzi Senzus. Je autorom 650 textov populárnych piesní, držiteľom striebornej i bronzovej Bratislavskej 
lýry a ocenenia Grammy (Zväzu autorov a interpretov).

Tento rok ste oslávili svoju ži-
votnú päťdesiatku. Kto zabával 
vás, keďže zvyčajne zabávate 
verejnosť vy?

– Nepovažujem dožitie sa 
takéhoto veku za udalosť hodnú 
oslavovania – takže som sa neja-
ko zvlášť nezabával. A vôbec nie 
som zábavný typ. No mám rád, 
keď sa ľudia vedia baviť, chcú 
a dokážu pobaviť mnohých oko-
lo seba. Cením si takých zabá-
vačov, ktorých je však čím ďalej 
menej, a tým aj menej úsmevov 
okolo nás. Sila úsmevu je dnes 
nedocenená, energia z neho 
chýba a vedie k „vyhoreniu“ spo-
ločnosti. Ja sa dnes „bavím“ na 
trpko-smiešnej každodennej re-
alite demokracie na Slovensku, 
na tom ako sa mení na médio-
kraciu, vládu médií, ktoré nedo-
volia zosmiešňovať iné, len to, čo 
sa ich majiteľom hodí.

Smotanu vašich nápadov, 
scénok, skečov a často kom-
pletných scenárov zábavných 
programov zlíže moderátor – 
zabávač či herec, autor textu 
zostáva nepovšimnutý kdesi 
v tieni anonymity. Vyhovuje vám 
taká pozícia, nikdy ste nechceli 
vlastné myšlienky nahlas vyslo-
viť pred publikom aj sám?

– Nie, ja som nikdy nech-
cel byť lídrom, frontmenom, ale 
ohromne ma baví dávať veci 

a ľudí do pohybu. Oveľa zaujíma-
vejšia činnosť je dávať veciam 
dušu, ako predávať vlastnú tvár. 
Vyskúšal som si, aké to je byť 
„zoči-voči“ divákovi, posluchá-
čovi, spieval som kedysi vo fol-
kovej skupine Prešporok, a tento 
rok v máji sme mali koncert po 
30 rokoch, takže som spieval aj 
tam. S priateľom textárom Mar-
tinom Sarvašom sme po nežnej 
revolúcii nahrali CD a vystupova-
li ako komedianti v Duo Haligali. 
Utvrdili sme sa v tom, že dobrý 
textár musí vedieť, aj čo je to 
spievať a nahrávať. Spieval som 
napríklad aj s Rišom Müllerom 
naživo v dnes už zbúranom bra-
tislavskom amfiteátri pred trojti-
sícovým publikom. Viem, čo je to 
byť v prvej línii, v živom vysielaní 
rozhlasu či televízie... viac mi 
však sedí úloha byť v úzadí, no 
predsa v strede.

V nejednom projekte sa ocitáte 
v úlohe režiséra a dramaturga. 
Keďže ste v slobodnom povola-
ní, ako sa k takýmto príležitos-
tiam dostávate?

– Ťažko. Dnes len sťažka 
živorím z príležitostných po-
núk, mimomediálnych eventov. 
Mám nepísaný „zákaz vstupu“ 
do všetkých elektronických mé-
dií, najmä tzv. verejnoprávnych. 
Nemá zmysel vysvetľovať prečo. 
Je taká doba. Som asi príliš ne-
kompromisný, často vyslovím, 

či publikujem kritický názor – 
a je to. Stohy mojich námetov či 
scenárov skončili v tom lepšom 
prípade v odpadkových košoch, 
v horšom ich niekto „upravil“. 
Rezignoval som, hoci zo všet-
kých médií mám najradšej te-
levíziu, aj napriek internetovej 
dobe. Ako je niekto fanatik do 
filmov, cinematik, ja som tv-
-matik. Na svojom satelitnom 
prijímači mám veľké množstvo 
televíznych staníc a každodenne 
pozerám, ako sa dá v 21. storočí 
aj iným spôsobom a pútavo robiť 
televízny program. No, načo mi 
to treba?

Vyštudovali ste žurnalistiku 
na Filozofickej fakulte UK, tu, 
v Bratislave, ktorá je aj vaším 
rodiskom. Poskytlo vám toto 
mesto dosť možností sledovať 
kultúru už od detských čias?

– Cítim sa byť jedným z po-
sledných ozajstných Bratislav-
čanov, dokonca Prešporákov. 
Bratislava by mohla byť hrdým 
mestom, nie je však ním. Má bo-
hatú, no nezdôrazňovanú histó-
riu a z nej vyplývajúcu multikul-
túrnu klenotnicu. Pred takmer 
deväťdesiatimi rokmi mal Pre-
šporok len 80-tisíc obyvateľov, 
z toho bola väčšina Nemcov a 
Maďarov, 8-tisíc Židov, a 11-ti-
síc Čechov a Slovákov doko-
py. Čo dnes vieme o minulosti 
a kultúre mesta pri Dunaji? 
Úboho málo. Hoci to bude znieť 
kacírsky, v mojej mladosti bola 
hodnota kultúry oveľa viac do-
cenená, ako je to v súčasnos-
ti. Chodil som do humanitnej 
triedy na Gymnázium Ivana 
Horvátha na Pošni v sedemde-
siatych rokoch tvrdej normalizá-
cie, no pre našu generáciu bolo 
samozrejmosťou zájsť si do 
divadla, na koncerty aj vážnej 
hudby, na výstavy, do galérií... 
Bratislava bola – aj je – kúsok 
od Viedne, antény takmer všet-
kých domov mali nasmerované 
na rakúsku televíziu, nemčinu 
ovládal každý Prešporák, pripo-
jenie „bratislavskej“ kultúry na 
vplyv cez tento kanál bol preto 
zjavný a inšpirujúci.

S Bratislavou máte veľa spoloč-
ného. V rokoch 1982 – 1989 
ste pracovali ako redaktor ča-
sopisu Bratislava a mesačníka 
Kam v Bratislave. Bavila vás 
práca v týchto periodikách a čo 
v nich bolo najzábavnejšie?

– Akosi podvedome som si 
po škole uvedomil, že žurnalis-
tický chlebíček v normalizova-
nej tlači je pre mňa príliš tvrdý,  
a  tak som sa „zašil“ do redakcie 
reprezentačného periodika Bra-
tislava, kde som nakoniec našiel 
svoje miestečko pri formovaní 
mesačníka o kultúrnych progra-
moch Kam v Bratislave. Bola to 
na tie časy nádherná práca, ve-
dieť a informovať o všetkých dô-
ležitých kultúrnych udalostiach 
v Bratislave s  viac než mesač-
ným predstihom, písať články, 
recenzie a rozhovory o nich. Z út-
leho bulletinu narástli stránky 
Kam v Bratislave na husto po-
písaný informačný 48-stránko-
vý populárny časopis, dokonca 
písmo muselo byť čoraz menšie 
a menšie. Ku koncu osemde-
siatych rokov, keď som Kam... 
redigoval sám, mal časopis už 
vyše 20-tisíc výtlačkov. No po-
pritom ma to ťahalo viac a viac 
k populárnej hudbe, textovaniu 
a televízii.

Spolupracovali ste aj s hudob-
ným časopisom Populár, do kto-
rého ste písali najmä recenzie 
o vtedajšej populárnej hudbe. 
Nebolo priveľmi trúfalé, ak člo-
vek bez výraznejšieho hudob-
ného vzdelania kritizuje alebo 
chváli hudobné dielo?

– Ja som sa k hudbe dostal 
ako textár. V našej štrkoveckej 
pivničnej kapele nemal kto spie-
vať a ani písať texty. Tak som 
začal ja. Bolo to trúfalé. Také 
trúfalé ako neskôr začať písať re-
cenzie na domácu aj zahraničnú 
hudbu. Už na fakulte som písal 
pre mládežnícky denník Smena 
riporty a recenzie o pop-music, 
takže ten postup bol kontinuál-
ny. Získal som si „akési“ meno 
ostrého kritika. V Populári som 
mal dokonca rubriku Vysoké Cé, 
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za ktorú ma chceli niektorí inter-
preti dokonca aj fyzicky likvido-
vať. Ja som ozaj od sedemdesia-
tych rokov žil hudbou, počúval 
všetko, čo sa dalo aj nedalo, nie-
len pop, folk, jazz-rock, moder-
nu... mal som svoj názor a nebál 
som sa ho vyjadrovať – a ono 
to fungovalo. Hudba, tak ako aj 
celá spoločnosť, potrebujú se-
bareflexiu. Je mi trápne, keď sa 
dnes o hudbe píše len povrchne 
a bulvárne. Aj keď Nový Populár 
práve začína vychádzať a rád by 
som tam čosi aj dnes napísal.

V divadle Nová scéna uvádza-
li v 90-tych rokoch operetu 
Grófka Marica, pre ktorú ste 
napísali a upravili texty, spolu-
pracovali ste spolu so známym 
hudobníkom a spevákom Va-
šom Patejdlom na muzikále. 
Ako asi vyzerá taká spoluprá-
ca – kúsok vymyslí jeden autor  
a na ďalšom kúsku pokračuje 
autor druhý, alebo ste nad tým 
sedeli spolu?

– Ono je to ako so sliepkou 
a vajcom. Prvotná je vždy myš-
lienka a až potom ju niekto vyse-
dí, napíše. Poviem to na príklade 
textu. Niekedy, keď píšem text 
bez hudby, som ako sochár, kto-
rý robí skelet skulptúry, aby naň 
hudobník naniesol vrstvy silnej 
melódie. Myslím preto na neho 
a najviac na interpreta. Ak píšem 
text na hudbu, otesávam ten 
mramor hudby, ale tak, aby som 
mu neublížil, a jemne obrusujem 
hrany duše tej piesne. Niekedy 
sa pochopíme presne – a vtedy 
je dielo vydarené. Inokedy me-
nej. Ale to posúdi poslucháč.

Otextovali ste úctyhodné množ-
stvo pôvodných slovenských 
populárnych piesní – asi 650. 
Získali ste dve Bratislavské 
lýry. Považovali ste tento sú-
ťažný festival za rovnocenný 
takým prehliadkam ako boli 
poľské Sopoty či bulharský  
Orfeus?

– Bratislavské lýry boli viac 
než rovnocenným festivalom s iný-
mi za „železnou oponou“. Bol to 
akýsi letný nádych, že v Bratislave 
môžu vystúpiť špičky popovej scé-
ny aj z kapitalistického zahraničia. 
Bez Lýr by nebola slovenská či 
československá pop-music taká, 
ako ju poznáme dnes. Nebolo by 
asi ani množstvo hitov a piesní. 
Mnohé české hviezdy to často 
a radi priznávajú aj dnes. Škoda, 
že takýto, v tejto dobe už iste ino-
vovaný festival v Bratislave nie je. 
Je mi vždy koncom júna smutno, 
že sa Lýra opäť nekoná. V iných 
európskych krajinách je skoro pra-
vidlom mať festivaly domácej po-
pulárnej hudby, ktoré podporujú 
aj mestá, regióny či aj štát. U nás 

to znie ako sci-fi. Populárna hudba 
bola zaradená medzi šoubiznis, 
teda medzi podnikateľské aktivity, 
a dnes z nej už nie je na Slovensku 
ani šou, ani biznis. 

Po 17. novembri ’89 ste ini-
ciovali otvorené dialógy s po-
litikmi, vedcami a umelcami, 
známymi osobnosťami vôbec 
v priamom televíznom prenose 
s názvom Štúdio Dialóg. Zú-
častňovali ste sa týchto rozho-
vorov aj vlastnými diskusiami. 
Neobávali ste sa, že sa pláno-
vaný dialóg zvrhne na hádku?

– Presne 17. novembra 1989 
som poskytol rozhovor rakúskej 
televízii ORF, kde som na otázku 
o vývoji v Československu pove-
dal, že si ho predstavujem tak ako 
v Nemeckej demokratickej repub-
like, zbúraním bariér medzi Zápa-
dom a Východom. Nikto v ten deň 
v Bratislave nevedel presne, čo sa 
deje v Prahe. Pracoval som vtedy 
ako hudobný dramaturg v Sloven-
skej televízii a ako nestraníkovi mi 
hrozilo, že ma „iba“ vyhodia z te-
levízie. No udalosti nabrali rýchly 
spád. Áno, bol som pri tom v Mlyn-
skej doline, keď na chodbách 
hrozilo, že ozbrojení milicionári 
s ostrými nábojmi v samopaloch 
obsadia štúdiá. Bol som pri prvých 
petíciách, formovaní revolučných 
výborov, pretláčaní pravdivých 
informácií do vysielania, dokon-
ca ten názov Štúdio Dialóg som 
vymyslel ja. Bol som v Umeleckej 
besede pri prvom stretnutí VPN, 
no načo dnes o tom hovoriť. Nikdy 
som nemal silu emigrovať, dlhé 
roky som dúfal, že sa tu, u nás, 
musí niečo stať a že pri tom mô-
žem byť nápomocný. November 
’89 bol tým momentom, žiaľ, len 
momentom.

Z množstva odvysielaných re-
lácií v Slovenskom rozhlase, 
v Slovenskej televízii i v Mar-
kíze, najsilnejšie reakcie ste 
zaznamenali s programom Sen-
zi Senzus, ktorý mal v rokoch 
1995 – 1997 počas štyridsia-
tich častí mimoriadne vysokú 
sledovanosť. Diváci si vyžiadali 
aj jeho pokračovanie. Čo bolo 
na týchto vystúpeniach také 
magické?

– Po roku 1989 som nevy-
držal hlivieť v STV, bola to štát-
na politická televízia, mal som  
o tomto médiu už vtedy iné pred-
stavy. Odišiel som a bol rok bez 
zamestnania. Napokon mi zná-
mi ponúkli, nech sa k nim pri-
dám do súkromného hudobné-
ho vydavateľstva. Bola to doba 
raného kapitalizmu a hejslovác-
tva, komerčnej hudby a obrody 
ľudoviek. Senzus do nej zapadol 
presne ako mal. Mnohí ma preto 
nenávidia, ale s touto kapelou 

som postupne nahral viac ako 
30 CD, z ktorých sa predalo vyše 
850-tisíc nosičov, pripravoval 
som desaťročie programy do te-
levízií. Bola to práca jedinečného 
spojenia profesionálnych, a to 
podčiarkujem, muzikantov, ktorí 
hrajú popové úpravy ľudových 
piesní. Na Slovensku sa však 
úspech neodpúšťa. Česť zopár 
výnimkám z muzikantských kru-
hov, no takmer nikto iný nepo-
chopil, o čom táto skupina a jej 
produkcia je. Senzus a jeho už 
nebohý spevák Dušan Hergott 
išli priamo ku koreňom írečitej 
slovenskej zábavy, odhalili na 
dreň ako sa chcú a vedia Slováci 
zabávať, akí sú. 

Čo robíte teraz?

– Vravím, úspech sa neod-
púšťa. Hudobné vydavateľstvo 
som rozpustil a žijem len z au-
torskej činnosti, píšem scenáre 
eventov, viem si ich zrežírovať 
a čakám na lepšie časy, ktoré 
neprídu. Veľmi poučné obdobie 
mám aj z môjho vstupu na „po-
litické bojisko“, asistoval som 
pri kampani k prezidentským 
voľbám sympatickej kandidát-
ke – a priznávam, že mi to dosť 
otvorilo oči. Tak teraz pozerám 
na Slovensko trochu inak.

Žijete v Ružinove, v Trnáv-
ke. Aký vzťah máte k tejto  
oblasti?

– Narodil som sa v nemoc-
nici v Starom meste, vyrastal na 
Štrkovci, býval v  takmer všet-
kých častiach Bratislavy a teraz 
mám starý domček v bývalej 
robotníckej štvrti v Trnávke. Zo 
všetkých kútov sveta poznám 
najlepšie Ružinov, tu som ako 
dieťa prešiel všetky kúty od Ku-
chajdy k Štrkoveckému jazeru, 
objavoval bunkre neďaleko Mar-
tinského cintorína, hrával fut-
bal v koryte starej Smradlavky, 
podnikal výpravy od Rohlíku do 
vtedy nebezpečnej Trnávky. Náš 
tehlový činžiak na Haburskej uli-
ci bol jedným z prvých domov vo 
vtedy odľahlých častiach Brati-
slavy. Boli to iné končiny, takmer 
koniec sveta, dokonca mám 
v pamäti kone, čo sa tu pásli na 
lúkách pri akomsi statku pri Tr-
návke. Akoby som nemohol mať 
rád tento kúsok zeme aj dnes? 
Možno, že by som raz napísal 
scenár o tejto časti Bratislavy 
a ponúkol „môj príbeh“ na na-
krútenie takmer akčného filmu 
o Ružinove  zo 60-tych a 70-tych 
rokov. No, som si takmer istý, že 
ho nebude treba napísať. Možno 
by som aj napísal text k piesni, 
ale bola by málo zrozumiteľná 
pre „Neružinovčanov“. Tak si tie 
verše nosím v hlave a pospevu-
jem si ich v duchu cestou, tam 
v jednom z posledných stromo-
radí za Haburskou ulicou.

ANNA SLÁVIKOVÁ
Foto: archív D.M.
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Matúš, drahý náš brat v Kristu, občan 
kniežatstva Slovenského, obyvateľ 
Bra tislavy, mesta na Dunaji, sídla nám 

tak drahého! Tvoj list sme dostali do vlastných 
rúk a bez cenzúry. Prišiel včas a veľmi nás po-
tešil. Píšem „nás“, lebo Tvoj list sme čítali spolu 
s bratom Konštantínom-Cyrilom.

Čo iné sme my, brat Matúš, mohli robiť, ako 
splniť želanie vladárov, ktoré sa zákonite nepá-
čilo iným vladárom, ba zo začiatku ani Sväté-
mu otcovi, najmä kardi nálom v Ríme. Nepáčil 
sa im najmä dar nášho cisára Vášmu kniežaťu 
a ten dar bolo Slovo a Písmo. Ten dar sa ne-
musel viezť na vozoch, nemuselo ho ťahať sto 
párov koní. Ten dar sme niesli vo svojich hla-
vách a v srdciach, v dvoch pre svetlo zapále-
ných dušiach, v dvoch jazykoch, ktoré sa Slo-
vénom prihovorili ich rečou, staroslo vienčinou. 
A to, že nám Slovéni rozumeli, bolo takou silou, 
ako keby na Veľkú Mo ravu bolo prišlo vojsko. 
Teda o SLOVE sme kázali slovénskym slovom, 
PÍSMO sme prekladali, prepisovali do staroslo-
vienčiny slovénskym písmom – cyrilikou. To pís-

mo vymyslel brat Konštantín-Cyril. Reč Tvojich 
predkov, Matúš, sme priblížili Bohu tak, ako 
to dovtedy urobili len Rimania v reči Latinov, 
Hebreji a Gréci. Prepáč, že Ti pripomínam to, 
čo už tisíc rokov vie každý európsky vzdelanec 
a mal by vedieť každý občan žijúci na území bý-
valej Veľkej Moravy. Touto pripomienkou som 
Ti chcel povedať len toľko, brat Matúš, aby ste 
to Vy, Slovéni – Slováci, nezabudli pripomí nať 
svojim synom a vnukom. 

Vieme, Matúš, že okrem nadšenia, ktoré 
Ťa ovládlo na velehradskej púti, zar mútilo Ťa 
najmä správanie politikov na jednej strane  
a mládeže označenej krížom s našimi obrazmi 
na strane druhej. Minister zabudol pred mojím 
menom Metod pove dať „svätý“. Ba vzoprel sa 
to slovo povedať, aj keď ho mládež na to vy-
zvala a keď skandovala: „Svätý Metod! Svätý 
Metod!“ Minister trval na tom a hovoril o mne 
len ako o Metodovi, zákonodarcovi, a nie ako 
o vierozvestovi. Mládež ani s tým nebola spo-
kojná! A Ty si nebol spokojný ani s ministrom, 
ani s mládežou. Skrátka, tento kon flikt veria-
cej mládeže s predstaviteľmi vlády pri takejto 
pietnej slávnosti sa Ti nepá čil. Aj ja by som 
bol spomienku na mňa radšej videl v jedno-
te. Súhlasím s Tebou, Matúš, že si oprávnene 
vyčítal prezidentovi novej a mladej „Veľkomo-
ravskej repub liky“, v ktorej žijú Slovéni-Slováci 
s Moravanmi a Čechmi, že nie zlostný, hádavý 
a dogmaticky mysliaci minister mi mal prísť 
vzdať hold, ale on sám. Presviedčal si ho, že si 
ja a brat Konštantín zaslúžime úctu najvyššiu. 
Nám však stačí úcta tých tri stotisíc veriacich. 
Úcta najvyššieho štátnika nám nechýba. Štát-
nici vždy boli k nám vlažní, žiarlili. Smutno je 
nám z toho, že mladí naši bratia aj keď brániac 

mňa, sa tak správali. V zápale, v boji za našu 
svätosť, zabudli na Kristovo prikázanie „Kto 
do teba kameňom, ... “ a výkrikmi, rušivo si vy-
nucovali tituly pre nás. My sme prišli na Veľkú 
Moravu len ako učitelia a kňazi, tak trochu aj 
vyslanci nášho cisára, jeho dip lomati, ale nie 
ako svätci. Vierozvest je ocenenie najvyššie. 
Prežíval som muky, keď som videl, ako sa mla-
dých duší zmocnil diabol, a to v našom mene, 
ako ich roz paľoval ohňom hnevu, pýchy a faloš-
nej bojovnosti za našu svätosť, ako ich viedol 
k neskromnosti, neposlušnosti, nezdvorilosti, 
ako z pútnického miesta robili politickú arénu 
a z pútnikov podpaľačov ducha. V jeho žiare 
sme podľa plánov diabla mali zhorieť aj my, aj 
naša svätosť. Plamene tejto žiary mali zasiah-
nuť aj státisíce tých, ktorí sa na Velehrad pri-
šli pomodliť za naše duše a s nimi sa v duchu 
spojiť. Prišli k môjmu hrobu hľadať nádej na 
jednotu a vyprosiť milostivú budúcnosť svojich 
náro dov. Žiaľ, plameň vyjdený z ich úst zapálil 
vášne prezidentových strážcov duší, vý bercov 
poplatkov za neposlušnosť, ktorí v strachu z re-

volúcie, čoho dôkazom im bola nechutná hád-
ka s jeho ministrom, vrhli sa na tých, ktorých 
poznali, ktorí sa im videli o to nebezpečnejší,  
o čo boli známejší medzi ľudom. Na Teba, 
Matúš, sa vrhli ako na prvého. A Ty, ako si sa 
aj sám v liste priznal, si tam bol takmer ná-
hodou, bol si tam len ako sprievodca svojej 
zbožnej manželky, až potom ako ctiteľ rodu  
a Veľkej Moravy a spisovateľ-kronikár. Vieme, 
že ste tam boli aj preto, že ste chceli vyprosiť 
skutočný Pácem in Terris, mier na zemi. To, že 
Ti prezidentovi strážni muži otravovali život, že 
Ťa pre túto púť chceli vydierať, že sa Ti pre ňu 
vyhrážali a vysmievali z nej, prijmi od nich. Boli 
to tí, ktorí nevedeli, čo činia, aj keď ich za to 
platili. Dnes sa k svojej nevedomosti už aj sami 
priznajú. Ja Ti, brat Matúš, vyslovujem len svoje 
uznanie a ľútosť, že si mal pre mňa také neprí-
jemnosti. Viem, ako si sa cítil, keď Ti hovorili, 
lichotili, že Ty, práve Ty, o ktorom si mysleli, že 
si krištáľovo čistý, si ich takto sklamal. Ponížili 
Ťa, ako len mohli, ale nezlomili. Práve naopak, 
práve ich poníženie Ťa k nám priblížilo, preto si 
sa mi zdôveril so svojimi bolesťami. 

Za Tvoju dôveru, ja, Metod, a môj brat 
Konštantín-Cyril, apoštoli slovanskí, zo-
sielame na Teba ducha Tvojich predkov  

a požehnanie nášho SLOVA. Spôsobil si nám 
veľkú radosť, že práve Ty po tisícich a sto ro-
koch si prišiel hľadať a spojiť sa s mojím du-
chom, že si po toľkých storočiach na vlastné oči 
videl pri mojej pamiatke kľačať a počuť modlit-
by jednotnej a mocnej Veľkej Moravy. Si jeden  
z tých šťastliv cov, ktorý nielen videl, ale aj správ-
ne pochopil tie nekonečné zástupy putujúce  
z Uher ského Hradišťa na Velehrad, modliace sa  
i spiace pod holým nebom, videl si oživené 

korene slovénskych kmeňov. Tento zázrak oži-
venej histórie by si nebol pocítil tak, ako si ho 
precítil, keby si strážcovia prezidentovho štátu 
sami v strachu neboli vybrali práve Teba za 
obeť. Zdal si sa im najvhodnejšou obeťou, na 
ktorej sa môžu vypom stiť za prehratý boj du-
chov našej viery a ich ideológie. Bez zázraku 
ozveny histórie predkov v svedomí tristotisíc 
pútnikov, najmä však v samom sebe, nebol by 
si napí sal tento dokument-list a mňa donútil 
odpovedať naň. Tebe patrí zásluha za to, že 
môj pohreb i kar, že táto velehradská púť, ktorá 
sa už nikdy nezopakuje, bude zapísaná v Tvojej 
kronike. Bolo to správne a osožné aj pre tých 
bratov a sestry, ktorí na Veleh rade neboli, že si 
tam bol práve Ty, že si im prostredníctvom na-
šich listov priblížil túto pamätihodnú panychídu 
slúženú za mňa. Sám si precitol v tomto, tak 
neuveriteľ ne bratsky sa správajúcom ľudskom 
mori, na ktorom plával náš duch do prístavu 
Pokoja. 

Bolo to také nádherné, Matúš, že nebolo 
srdca, ktoré by nebolo plesalo. Aj my ako du-
chovia sme zrazu pocítili, že opäť máme telo, 
že v našej hrudi bije srdce. Ty si z nás opäť uro-
bil ľudí s telom, ktoré sa chvelo, cítilo radosť. 

Využívam príležitosť, brat Matúš, aby som 
sa aj ja Tebe zdôveril, čo ma trápi a zarmucuje. 
Len si všimni, koľko nehodných ľudí, fantastov, 
špekulantov a rozbíja čov jednoty kresťanstva 
berie naše mená nadarmo. Najmä sú to ma-
ličké, odštiepené cirkvi od cirkvi Rímskokato-
líckej, do ktorej sme patrili napriek tomu, že 
sme boli Byzantínci. V jej službách rímskemu 
pápežovi podriadení sme učili národy, jej odda-
ní a verní sme aj zomreli. Môj brat Konštantín  
v Ríme. Viem, bol si sa mu pokloniť pri jeho hro-
be. Ktorého kresťana nezabolí srdce, keď vidí, 
ako rôzne samozvané cirk vi, nebezpečné sek-
ty zneužívajú naše mená, ako si nás nehodní 
chcú prisvojiť a vo svoj prospech využiť. Nero-
bia to preto, že by neboli pochopili našu misiu 
na Veľkej Morave, ale preto, aby podľa diablov-
ho zámeru znížili jej význam, aby nás tieto roz-
vášnené družiny zbrojnošov v uniformách i bez 
uniforiem prenasledovali ako dravci statných 
jeleňov. To oni, nimi podnecovaní historici, za-
čali rozširovať o nás, že sme to boli práve my, 
byzantskí vierozvestovia, ktorí zapríčinili poráž-
ku Veľkej Moravy, že to my sme privolali hnev 
franských kráľov a ich kléru, i Rímu to vraj bolo 
jedno, kto zaplní veľkomoravské teritórium, či 
to budú usadení Slovéni, alebo kočovné hor dy 
z Ázie. Vo svete, v ktorom sme žili, hoci spojení 
v jednej Svätej ríši rímskej, pred sa len Byzancia 
súperila s Rímom o vplyv v Európe i Ázii. Aj my, 
solúnski bratia, ako nás nazývate, nie náhodou 
sme boli aj u Chazarov, Arabov, Slovanov. Len 
ku Germá nom – Frankom, sme sa nedostali, 
ani ďalej na západ sme už nešli. To už nebo-
la sféra vplyvu Byzancie. S bolesťou v srdci 
počúvame kuvičie hlasy, že keby namiesto so-
lúnskych bratov boli prišli na Veľkú Moravu vie-
rozvestovia z Ríma alebo Ríše fran skej (a oni aj 
pred nami prišli, len Slovéni im nerozumeli), že 
by sa Veľká Morava bola zachránila ako vazal-
ský štát Frankov, alebo Ríma. Aj my sme sa vraj 
stali jabl kom sváru medzi Byzanciou a Franka-
mi. Nie Byzancii, ale nakoniec Rímu sme skla-
dali účty z našej misie, rímskemu pápežovi sme 
nikdy neodporovali, najmä potom nie, keď nám 
povolil bohoslužby v staroslovienčine. 

Keď do Podunajskej nížiny, do stepí me-
dzi Tisou a Dunajom a do Panónie vtrhli divé, 
útočné kmene a Kumáni pred očami Frankov 
a Ríma trhali Veľkú Moravu, susedné ríše sa 
iba dívali a dúfali, že toto bohaté sústo im bude 
stačiť, že ázijský útočník skončí na Devíne a ne-
prekročí Dunaj a Moravu. Ale prekročil a len-len 
že aj ich nezahrdúsil. Žiaľ, víťazstvo Frankov 
nad nimi nám navždy na Veľkej Morave usadilo 
dobyvateľa. Nebudem Ťa učiť históriu Veľkej 
Moravy, Matúš. Spomínam ju len preto, že ví-
ťazstvo Frankov nad kočovníkmi bolo tragickým 
koncom našej misie a rozhodlo aj o osude na-
šich žiakov. V tom čase sa rodil aj rozkol Ríma  
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a Konštantinopolu, ktorý o päťsto rokov umož-
nil Turkom dobyť polovicu Svätej ríše rímskej, 
najmä však zni čiť Byzanciu. 

Ale to sme už ďaleko zašli v úvahách, brat 
Matúš. Pomaly by sme sa dostali do histó-
rie i politiky, teda tam, kam nás zaháňajú 

ideové légie, ktorých sa ešte stále tak bojíš. 
Od rozbitia Veľkej Moravy Slovéni poučení kru-
tosťou víťazov, sa začali báť, uhýbať sporom  
a ako mierumilovný národ radšej slúžili, ako sa 
bili. A to poznačilo aj Teba, brat Matúš. Len sa 
pozri kriticky sám na seba. V liste si to priznal, 
že si ešte stále v zajatí strachu a bázne pred 
zlými. Už ani nevieš, čoho a prečo sa bojíš, 
či len tak zo zvyku, že máš vnútorné zábrany 
povedať ostré slovo na svoju obranu, alebo je 
to zvyk, spomienka na železnú disciplínu dia-
bolskej cirkvi prevtelenej do politickej strany? 
Viem, viem, Matúš, z objatia diabla sa duša 
len s pomocou Božou vymaní. Pamätaj si, 
Matúš, že ľudia sú takí: ak konáš tak, ako oni 
myslia, si ich krištáľovo čistý človek, navyše pý-
cha ich strany, ba dokonca národa. Ale ak sa 
im vzoprieš, si zradca a kôpka trusu oslieho. 
Možno aj preto sa stále nebojíš svojich býva-
lých priate ľov tak, ako súčasných nepriateľov, 
nepochopiteľne, ba i nechtiac a vzpierajúc sa, 
dáš na ich mienku, lebo si v ich zajatí, prepáč, 
v zajatí ich bludov. Osloboď sa koneč ne, brat 
Matúš! Buď sám sebou! Nechaj zo svojho stra-
chu a starostí aj Bohu a budeš slobodný. Diabol 
napáchal veľa zla na Veľkej Morave i vo Vašich 
republikách i dnes pácha, ale nezvíťazil. Sme 
len ľudia, Matúš, a nič ľudské nás neobíde.  
A vieš, čo všetko je v tom „ľudskom“? Dobrota? 
Áno. Ale aj strach a hrôza! 

Ja Ti, brat Matúš, okrem potešenia a po-
žehnania nemôžem dať viac. Môžem Ti len 
popriať veľa sily, aby si vládal trpieť. Nakoniec, 
čo je život bez trápenia a utr penia? Bez bolesti 
niet radosti a k cieľu sa človek, i to zvieratko 
Božie, zvyčajne do stáva s vypätím posledných 
síl. Mnohí bežci i pútnici prídu do cieľa a na 
méte spadnú mŕtvi. 

Nenavádzam Ťa, Matúš, aby si sa bez pre-
svedčenia, bez viery vzdal svojich ideí a ideá-
lov, ktoré si vyznával, v ktoré si dúfal. Ty sám 
najlepšie vieš, v čom si sa sám sklamal a čím 
Ťa oklamali. Ale neviem si predstaviť, ako mô-
žeš zostať medzi druhmi a bývalými priateľmi, 
ktorí Ťa hodili cez palubu, dúfajúc, že sa ich 
loď už potom nepotopí. A ako vidíš, potopila sa. 
Ty máš byť ich záchranným pásom. Aj fari zeji  
a zákonníci dali ukrižovať Ježiša Krista a pod-
nes čakajú na Mesiáša. Nevzdávaj sa svojej 
boľavej minulosti, Matúš, chýbala by Ti v bu-
dúcnosti, patrí k Tebe ako du ševný úd, ktorý Ťa 
podopiera vo viere a duchovnej činnosti. Bez 
minulosti by si bol nahý, nezaujímavý, prázdny, 
sám sebe nepotrebný. Ani my sme sa nevzda-
li Veľkej Moravy, našej veľkej a krásnej minu-
losti, hoci nás pre ňu prenasledovali a mňa 
aj trápili a mučili. Aj moji, tak ako aj Tvoji pre-
nasledovatelia boli naši bratia, z jednej cirkvi,  
v skutočnosti však diabli, žoldnieri, dobyvatelia 
v sutanách. 

V trápení sme si bratia, Matúš, bratia, ktorí 
sa milujú a ctia, bratia, ktorých pravlasťou 
je Veľká Morava. Ja spočívam v jej zemi, 

ďaleko od brata Konštantína -Cyrila, ktorý má 
hrob v Ríme, ale jeho sväté kosti – relikvie, 
previezli aj do rodného Solúna. Tam teda spočí-
vajú, ale jeho duch s mojím duchom sa vznáša 
nad Tvojou vlasťou, Matúš, i nad celou bývalou 
Veľkou Moravou, nám nadovšetko drahou, nad 
celým Balkánom, šírou Ukrajinou a matičkou 
Rusou. Moje kosti sa už na prach pre menili,  
s moravskou zemou splynuli, a tak na večné 
veky s Vami Slovénmi a Mora vanmi zostanem. 
Ale môj hrob, Matúš, darmo budeš hľadať, môj 
hrob už žiadny geológ neobjaví, moje kosti nevy-
kope, moju pastiersku palicu v múzeu nevystaví. 
Odišiel som a už ma nik nikdy neuvidí v ľudskej 
podobe. Môže ma však cítiť v dlani, ak siahne 
po moravskej zemi, môže ma pocítiť v duši, ak 
si na mňa spomenie. Boh chcel, aby sa môj 

hrob s moravskou zemou pomiešal, aby sa moje 
miesto večného odpočinku nestalo pútnickým 
miestom. Preto Vám nechal nádej, dohad, že 
je to Ve lehrad, Mikulčice, Znojmo alebo Devín a 
Nitra či Ostrihom. Viem, že keby ste vy Slovéni – 
Slováci a Moravania našli čo len jednu kostičku 
z môjho korpusu, že by sa to miesto premenilo 
na slovanské Lurdy, Fatimu, na miesto posvät-
né, na ktoré by niektorí vládcovia zakazovali 
chodiť tak, ako Tebe zakázali putovanie na Ve-
lehrad. Môj hrob, Matúš, a to povedz všetkým 
bratom a sestrám, ktorí by ho chceli nájsť, náj-
deš v každom kresťanskom chráme, keď sa so 
mnou spojíš vo vrúcnej modlitbe za pokoj Slové-
nov, za jednotu Slovanov, za mier medzi sused-
mi. Spolu vyprosíme od mocných tohto sveta, 
od Najvyššieho Vládcu všetkých svetov mier pre 
všeľudskú ríšu zvanú Terra – Zem. 

Lúčiac sa s Tebou, brat Matúš, želáme Ti, 
aby si žil v tvorivom pokoji, aby si pracoval v bo-
lestiach a trápeniach ducha, aby si sa obetoval 

pre jediný cieľ: Pokoj. Nech Ti v Tvojom ušľach-
tilom diele a úsilí nebáť sa Wichingov a Kazimí-
rov pomáha Pán Boh všetkých svetov, LÁSKA, 
ktorá zjednocuje a odháňa zlobu a nená visť. 
Bez lásky ľudstvo zahynie. Náš duch, Matúš, 
bude s Tebou. Nakoniec ešte jedna rada – 
prosba naša k Tebe, brat náš. Pokús sa predsa 
len k Bohu celou tvárou obrátiť a pritom sa ne-
odvrátiť od ľudí, ich každodenného života. Po-
tom nebude prekážky, ktorú by si nepremohol. 

Matúš, brat náš milovaný: V mene Ježiša 
Krista, Pána nášho, tak ako on nám, aj 
my Tebe svoj pokoj dávame, svoj pokoj 

Ti zanechávame. Ži, najmä však pracuj a tro-
chu sa aj modli, aby Tvoja drahocenná práca 
nevyšla nazmar. Tvoj národ i ľud stvo potrebuje 
veľa drobných a statočných duchov, ktorí ešte 
neopustili telo a žijú nie na nebi, ale na Zemi. 

Žehná Ťa apoštol Metod Solúnsky s bratom 
Konštantínom-Cyrilom.

Ilustrácia: Štúdio –dd–
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VÁS POZÝVA NA ZÁPIS DO KURZOV
ANGLICKÉHO, TALIANSKEHO,  
NEMECKÉHO, ŠPANIELSKEHO

A ŠVÉDSKEHO JAZYKA
(+KURZY PRE MATURANTOV A ŽIAKOV ZŠ)

MIESTO ZÁPISU:
ZŠ Pavla Marcelyho, Drieňová ul.

DÁTUM ZÁPISU: 
8., 9., 13. a 14. septembra 2010

ČAS ZÁPISU: 
vždy od 16:00 do 18:30

CENA LEN €215.- NA CELÝ ROK 
(€205.- pre pokračujúcich študentov)

(2x90min za týždeň; spolu 60 stretnutí)

0910 78 99 88
www.jazykovaskolastorm.eu

GREEN BIKE a Ružinovský športový klub vás pozývajú na:
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Milý športový fanúšik. 
Srdečne si Ťa dovoľujem pozvať 
na 3. ročník Ružinovskej hodovej 
cykločasovky, v rámci charitatívnych 
podujatí Cyklisti deťom v boji proti rakovine, 
na trati dlhej 4,2 km. Podujatie sa bude 
konať dňa 25. septembra 2010 
na Ružinovskej ulici. 
S pozdravom, Ing. Slavomír DROZD.

Ružinovská hodová CYKLOČASOVKA 2010
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pod záštitou starostu Ružinova, Slavomíra DROZDA
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DOM KULTÚRY RUŽINOV
Ružinovská 28, Bratislava

od októbra 2010

otvára tieto

KURZY

ANGLIČTINA
pre deti a dospelých

POHYBOVÁ VÝCHOVA pre deti
KALANETIKA a kondičné cvičenia

pre ženy
HUDOBNÉ KURZY

- klavír pre deti a dospelých
- zobcová flauta pre deti a dospelých

ZÁPIS v septembri Po. - Štv.
od 14.00 do 19.00 h

informácie na t.č. 43330281,0905/897058
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Delenie politiky na tzv. veľkú 
(parlamentnú, vládnu) a malú 
(obecnú – komunálnu) je úplne 
pomýlené. Každá politika sa ob-
čana týka priamo (cez zákony, 
nariadenia, vyhlášky), alebo ne-
priamo cez následky, ktoré člo-
vek pocíti po schválení dobrých 
či zlých politických rozhodnutí. 
Existuje len dobrá a zlá politika 
a je jedno či na celosvetovej, 
európskej, štátnej, regionálnej 
alebo obecnej (mestskej) úrov-
ni. Paradoxným pravidlom života 
je, že následky zlých politických 
rozhodnutí spravidla nenesú tí, 
ktorí ich prijali a uviedli do života 
(teda politici), ale občania – vo-
liči, ktorí dali (respektíve nedali) 
politikom dôveru a poverenie 
spravovať štát, región, mesto či 
obec. 

Začiatok v mestských štátoch
V antickom Grécku pri vzni-

ku mestských štátov sa v Até-
nach zrodil systém priamej de-
mokracie, keď sa okrem iného 
jednoznačne uviedlo do života 
aj jasné pravidlo, že všetko štát-
ne je obecné a všetko obecné je 
aj štátne. Teda okrem systému 
súkromného vlastníctva vznikol 
aj systém demokraticky spra-
vovaného a kontrolovaného 
verejného majetku a verejnej 
správy. Tento systém prevza-
la aj Rímska republika, ktorá 
bola vo svojich počiatkoch tiež 
mestským štátom. Neskôr sa 
podobné zásady verejnej sprá-
vy uplatnili najmä v talianskych 
a nemeckých mestských štá-
toch, pravda, vo feudálnych 
pomeroch, a platili až do 19. 
storočia, kedy nastalo zjednote-
nie mestských štátov do vyšších 
štátnych útvarov. V mestských 
štátoch išlo o klasický príklad 
funkčnej komunálnej politiky 
riadenej kolektívnymi orgánmi 
(mestské rady, signorie), na 
čele ktorých stáli zástupcovia 
miestnej šľachty alebo zástup-
covia mešťanov. 

Zjednodušene povedané, 
pojem „komunálny“ znamená 
to isté čo „obecný“, týkajúci sa 
obce, obcí. Obec je otvorená 
verejná štruktúra s vlastnými 
špecifikami, ktorými sa odlišuje 
od iných obcí. Obecná komúna 

je pospolitosť definovaná ako 
sídelné spoločenstvo, do ktoré-
ho patria ľudia dlhodobo žijúci 
na určitom území, v ktorom 
ich okrem fyzickej prítomnosti 
spájajú sociálne (napríklad su-
sedské) vzťahy. Obyvatelia obce 
sú v spoločenstve navzájom 
prepojení spoločnými záujmami 
a potrebami, ktoré vyplývajú zo 
spoločného sídlenia v danom 
priestore. Záujmy a potreby ob-
čanov v pospolitosti má zastu-
povať (obecná) verejná správa, 
do ktorej občania delegujú svo-
jich zástupcov prostredníctvom 
priamych volieb, ale zároveň aj 
nepriamo cez vyššie štátne or-
gány (ktoré sa u nás tiež menia 
po každých parlamentných voľ-
bách). Hrozí tu však znefunkč-
nenie samosprávy neprehľad-
nou byrokraciou a prevrátenie 
stupňov riadenia občianskej 
spoločnosti z vertikálnej osi, na 
ktorej má byť postupná hierar-
chia počnúc občanom, rodinou, 
cez obec, región (okres, kraj) až 
po štát, na opačné garde, keď 
sa občan z prvého miesta do-
stáva na posledné. Ak sa k tej-
to tragickej paródii na demok-
raciu primiešajú ešte ďalšie 
neprehľadné tieňové štruktúry 
ako sú stranícke záujmy (parto-
kracia) a ekonomické torpéda 

(záujmy plutokratov, žraločích 
developerov, mafiánov s bielymi 
goliermi a iných kleptokratov), 
samosprávna štruktúra obecnej 
pospolitosti sa môže zosypať 
ako domček z karát. Ďalšou 
smutnou skutočnosťou je zba-
vovanie sa zodpovednosti štá-
tu a jej prenášanie na obecné 
štruktúry v záležitostiach, v kto-
rých štát musí obciam pomáhať. 
Príkladom je spoliehanie sa 
štátu na cudziu pomoc obciam  
z eurofondov, pričom obce ne-
majú peniaze ani na vypracova-
nie projektov a prekonanie eu-
rópskych byrokratických bariér. 
No a v prípade Bratislavy, ktorá 
bola z projektov vylúčená, ško-
da hovoriť...

Charta miestnej samosprávy
Prijatie zákona o obecnom 

zriadení v roku 1990 iniciovalo 
proces reformy verejnej správy 
a ustanovenie samosprávy na 
úrovni obcí vo všetkých oblas-
tiach verejného života v súlade 
s jej tradičnými funkciami. Po 
vstupe Slovenska do EÚ sa oveľa 
intenzívnejšie dostáva do popre-
dia regionálny rozmer spoločen-
ských a ekonomických procesov. 
Tento rozmer je vyjadrený v prin-
cípe subsidiarity, čo znamená, že 
riešenia a rozhodnutia o veciach 

sa prijímajú tam, kde vznikajú 
– v obciach a regiónoch. Obec-
né a regionálne samosprávy sa 
stávajú zodpovednými za rozvoj 
svojho priestoru. Dokumentom 
s mimoriadnym významom pre 
miestnu samosprávu Slovenska 
je Európska charta miestnej sa-
mosprávy, ktorú prijala už v roku 
1985 Rada Európy. U nás na-
dobudla platnosť až 1. 6. 2000  
a vyšla v zbierke zákonov pod  
č. 336/2000. Obsahuje vše-
obecné zásady smerujúce  
k ochrane a posilneniu miestnej 
správnej samostatnosti. Európ-
ska charta miestnej samosprávy 
je pre obce rozhodujúcim ná-
strojom, pretože poskytuje le-
gislatívne záruky pre právomoci 
miestnych orgánov a pre pride-
ľovanie finančných zdrojov, sta-
novuje kritériá a porovnávacie 
štandardy, ktoré sú v štátoch EÚ 
spoločné. Majú slúžiť na podpo-
ru decentralizácie a presadzova-
nie primeraného podielu samo-
správnych jednotiek na riadení 
vecí verejných. 

Ako sa uvádza v práci Ko-
munálna ekonomika a politi-
ka (Elena Čárska a kolektív, 
vydavateľstvo Ekonóm 2006, 
Bratislava): „pre fungovanie sa-
mosprávy obcí je občan rozho-
dujúcim činiteľom, pretože od 
zabezpečovania služieb a jeho 
potrieb sa odvíja základný vý-
znam a poslanie samospráv 
v systéme fungovania spoloč-
nosti. Občan tu pôsobí ako ob-
jekt riadiacich a koordinačných 
činností, ako subjekt kontroly 
výkonu samosprávnych funk-
cií a tiež ako subjekt so svojím 
majetkom a svojimi potrebami 
dostupnosti a kvality služieb, 
bývania, životného prostredia, 
voľnočasových aktivít. V území 
obce sa realizuje rozhodujúca 
časť jeho života, čo musí byť 
rešpektované orgánmi, ktoré 
si na napĺňanie jednotlivých 
potrieb a funkcií občan zvolil.“ 
Na to však nesmie občan – vo-
lič komunálne voľby ignorovať, 
ale mal by dať svoj hlas takým 
kandidátom, ktorí zastupovanie 
jeho práv a potrieb budú nielen 
sľubovať, ale aj napĺňať.

(rkh)
Ilustračné foto: Peter ZOLD

Komunálna politika má byť občanovi najbližšia
V novembri budú ďalšie voľby do orgánov samosprávy obcí
Predchádzajúci predseda Národnej rady Slovenskej republiky Pavol Paška ešte v minulom volebnom období rozhod-
nutím č. 225/2010 Z. z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a určil deň ich konania na sobotu 27. novembra 
2010. Aká bude volebná účasť v komunálnych voľbách, je zatiaľ nejasné. Bude však zrejme zrkadlom toho, ako 
sú občania spokojní alebo nespokojní s výsledkami parlamentných volieb z tohtoročného júna, respektíve bude zr-
kadlom toho, ako obyvatelia miest a obcí vnímajú prvé kroky novej vlády všeobecne, ale aj v špecifických otázkach 
prístupu vládnucich politikov k citlivým témam týkajúcim sa samospráv. A to najmä v regiónoch postihnutých v lete 
ničivými povodňami. 
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Aliancia NATO začala bom-
bardovať Zväzovú republiku 
Juhoslávia presne 23. marca 
1999 o 19.45. Balkánska kraji-
na vtedy prvýkrát počula sirény, 
ktoré jej oznamovali práve za-
čiatok najväčšieho bombardova-
nia v Európe od druhej svetovej 
vojny. Severoatlantická aliancia 
chcela týmto krokom zabrániť 
humanitárnej katastrofe v Ko-
sove. Takmer 3 mesiace žilo 
Srbsko v strachu. Napriek dekla-
rovanej snahe sa NATO nevyhlo 
civilným obetiam.

Bombardovanie trvalo 78 
dní. Počas operácie „Milosrdný 
anjel“ bolo zasiahnutých 995 ci-
vilných objektov, z toho 119 bolo 
úplne zničených. Zranených bolo 
5 173 vojakov a policajtov a viac 
ako 6 000 civilistov. O život pri-
šlo 1 031 vojakov a vyše 2 500 
civilistov, z toho 89 detí. 

Krajina v troskách
Asi neexistuje mesto v Srb-

sku, ktoré by počas 11 týždňov 
nebolo zasiahnuté. K najviac po-
stihnutým a spustošeným mes-
tám patrilo aj druhé najväčšie 
mesto v Srbsku Nový Sad. Práve 

z tohto mesta pochádza väčšina 
fotografií výstavy „Prevažuje tu 
Nový Sad, hlavné mesto Vojvodi-
ny. V tejto časti žije dnes 70-tisíc 
Slovákov. Myslím, že v tej dobe 
bolo práve toto mesto bombar-
dované najviac, a to 13-krát. Ja 
pochádzam priamo z Nového 
Sadu a taktiež aj autor fotografií 
Martin Candir. Okrem toho sa tu 
nachádzajú aj fotografie ďalších 
zasiahnutých miest Srbska od 

iných autorov,“ objasnil autor 
výstavy Stane Ribič, predseda 
Spolku Srbov na Slovensku. 
Kto by čakal, že fotografie budú 
zachytávať utrpenie ľudí v tom 
čase, bol by prekvapený. Zaují-
mavé na výstave je práve to, že 
ukazuje stav krajiny. „Nechcel 
som ukazovať ľudí, ich utrpe-
nie, strach, plač či zúfalstvo. 
To by boli naozaj veľmi smutné 
a ťažké fotografie. Cieľom bolo 

zobraziť a ukázať krajinu a Nový 
Sad pred bombardovaním, po-
čas a tiež, ako vyzerá dnes,  
po 10 rokoch. Čo sa z devastova-
ných objektov obnovilo, čo nové 
sa vybudovalo, ako sa krajina 
postupne spamätáva,“ rozpráva 
Stane Ribič a nostalgicky uka-
zuje na fotografiu, na ktorej je 
vyobrazená jeho základná škola. 
Predtým, počas a potom.

 
Srbi na Slovensku 

Vo februári tohto roku dostali 
Srbi status národnostnej menši-
ny. Na Slovensku tak získali prá-
va prislúchajúce národnostné-
mu spoločenstvu, predovšetkým 
v oblasti kultúry, informovania, 
vzdelávania, politického pred-
stavovania a účasti v orgánoch 
moci. 

Stane Ribič žije na Slovensku 
už 17 rokov, rodinu a kamarátov 
má však stále aj v Srbsku. „Niek-
torí sú tu dlhšie, iní kratšie. Aj keď 
teraz žijeme na Slovensku, máme 
tu domov, uctievame tunajšie 
zákony a štát, nevieme, či tu aj 
skončíme. Naším pravým domo-
vom ostane navždy Srbsko.“ 
Text a foto: Katarína KOSTKOVÁ

Týždňový tábor mal svoj 
zaužívaný program. V prvé dni 
sa deti učili teoretickým zákla-
dom fotografovania. Naučili sa 
správnej kompozícii, ktorá je 
základom pre dobrú fotografiu. 

Prvé pokusy
Svoje prvé pokusy robili 

na záhradke Spoločenského 
domu v Prievoze. Neskôr však 
vyšli aj do ulíc, kde sa učili 
hľadať nové pohľady na veci 
a prostredie, ktoré mnohí z nás 
vídajú dennodenne. „Veľmi sa 
im páčil výlet na Štrkovecké 
jazero. Tam ich zaujali najmä 
labute a lastovičky, ktoré po-
letovali. Niektoré deti si však 
všímali aj jednoduchý hmyz, 
mravce a iné drobné tvory, 
ktoré potom veľmi pekne a de-
tailne zachytili cez objektív,“ 
hovorí Eliška Sadíleková, kto-

rá tábor pre deti už roky or-
ganizuje. „Mne sa veľmi páčil 
ten výlet na Devín a do centra 
Bratislavy, tam bolo toho veľa 
zaujímavého a myslím, že sa 
mi tam podarilo urobiť aj naj-
lepšie fotografie,“ hovorí jeden 
z účastníkov. Tábor mal viac 
chlapcov ako dievčat, no dve 
z nich fotografia naozaj zaujala. 
„Mňa to aj baví, veľmi rada fo-
tím hlavne zvieratká,“ priznala 
sa jedna z nich.

Súťaž fotografie
Každé dieťa sa pod ve-

dením lektora naučilo upra-
vovať svoje fotografie v na to 
určenom programe. Najlepšie 
výsledky ich týždňovej práce 
potom predviedli na závereč-
nej výstave. Mnohé z fotogra-
fií, ktoré deti cez leto urobili, 
možno uvidíme aj na tradič-

nej súťaži Ružinovská ekolo-
gická fotografia. „Minulý rok 
sme mali jedného chlapca, 
ktorý absolvoval náš tábor  
a so svojimi fotografiami sa 

potom umiestnil aj v tejto súťa- 
ži,“ pochválila sa Eliška Sadíle-
ková.

(zt)
Foto: redakcia

Nový Sad – desať rokov po...
Počas útoku zomrelo 1 031 vojakov a vyše 2 500 civilistov
V Dome kultúry Ružinov sa počas leta vystavovali fotografie, z ktorých mnohým ľuďom naskakovali zimomriavky. Po 
Liptovskom Mikuláši, Trnave a Pezinku sa výstava DESAŤ ROKOV PO... dostala aj do Bratislavy. Návštevníkom mala 
priblížiť život v Srbsku pred a po vojenskom bombardovaní.

Zničený most v Srbsku po bombardovaní spojeneckými lietadlami NATO.

Ružinov vychoval nových fotografov
Týždňový vzdelávací tábor
Centrum environmentálnej výchovy organizuje každé leto denný fotografický tábor. Záujemci sa v priebehu týždňa 
učia základom fotografovania i následnej úpravy fotografií v digitálnom prostredí. Mnohí z nich si fotografiu obľúbia 
natoľko, že sa jej venujú aj naďalej. Tento rok sa na svet Ružinova cez objektív fotoaparátu dívalo 12 detí.
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O paromskom pôvode Záhorákov

Pavol Janík: Hovorca samého seba

Ďalšia kniha o mediálnych manipuláciách

Vedeli ste o tom, že Zá-
horáci si stavajú biele domy 
preto, lebo do Bieleho domu 
vraj raketa Pershing neudrie? 
A chcete sa dozvedieť, prečo 
je Záhorie pupkom sveta? Od-
poveď môžete hľadať v novej 
knihe Štefana Moravčíka, kto-
rá pod názvom Záhorácky raj 
prináša dve desiatky milých 
útvarov, ktoré sa dajú žánrovo 
zaradiť niekam medzi povesti, 
rozprávky, poviedky či povedač-
ky prešpikované básničkami, 
vtipmi, porekadlami. Skrátka, 
ide o typické moravčíkovské 
čarovanie so slovami a veta-
mi, spojené motívom Záhoria, 
jeho históriou a tradíciou, kde 
je archetypom tvorcu bájny 
Perún teda Parom, ktorému 

nechýba ženský protipól v po-
dobe Parombaby, ktorej sa 
nepáčia zálety jej hromovlád-
neho muža. Vznikajú kozmic-

ké i komické stretnutia prav-
divého s vymysleným a všetko  
je to previazané staroslovan-
ským panteónom aj mystikou 
legiend, čo sa kedysi vymýšľali 
pri večerných posedeniach fig-
liarov potúžených slzou kyseu-
ého vínka.

Štefan Moravčík a záhorác-
ke témy jedno sú, inak to pred-
sa byť nemôže, veď rodák z Ja-
kubova pri Malackách nikdy na 
svoj rodný kraj nezabudol, nik-
dy sa z neho nevykorenil. Aj keď 
písal knižky z Bratislavy, jeho 
srdce bolo pri rieke Morave. 
Preto si pokojne môže dovoliť 
pošteklenie vlastných slovami: 
„Záhorákov na zemi pribúdalo 
a mravov ubúdalo. Čo nová ge-
nerácia, to bezbožnejšia od tej 

predošlej. Ani za necht si svoj-
ho najvyššieho boha Perúna 
nevážili, jeho meno nadarmo 
do úst brali a používali ako 
šťavnatú nadávku. Náramné 
potešenie im robilo, keď mohli 
jeho Výsosť nabrať a šplechnúť 
ju protivníkovi do očí. – Do pa-
roma paromského, keď už mu-
síme kopytá otrčiť, nech tu po 
nás aspoň to semeno ostane! 
– frflali. Životodarná sila v nich 
klokotala ako vodopád, nuž sa 
množili ako kobylky. Doma sa 
im čučať nechcelo, tak sa roz-
liezali po svete.“ Dodajme, že 
svet obohatili o svojský humor, 
o radosť zo života a o milú po-
etiku, akou je známy práve aj 
Štefan Moravčík.

(rkh)

Spisovateľ Pavol Janík (na-
rodený v roku 1956) si zvolil 
netradičnú formu memoárové-
ho podania vlastných názorov 
na svet. V knižnej podobe pri-
chádza s výberom zaujímavých 
nadčasových rozhovorov, v kto-
rých odpovedá na otázky zná-
mym slovenským publicistom. 
Tematika je taká široká, akú 
len môže priniesť takýto sys-
tém podania názorov v časo-
vom spektre od roku 1982 do 
roku 2007. Kniha je ilustráciou 
toho, ako sa vyvíjalo nielen pro-
stredie, v ktorom žijeme, ale aj 
samotný subjekt spisovateľo-
vej osoby. Pavol Janík je známy 
tým, že vie šikovne v stručnosti 
vystihnúť podstatu veci, nechý-
ba mu nadhľad ani potrebný 

humor. Keď v roku 1998 pove-
dal: „Domnievam sa, že inštitú-
cie majú sklon opúšťať dôvody, 
pre ktoré boli vytvorené, a hľa-
dajú zaľúbenie samy v sebe. 
Vidíme to napríklad v demo-
kratických ustanovizniach, 
ktoré mali pôvodne zrkadliť, 
vyjadrovať a zastupovať vôľu 
ľudu. V skutočnosti je však 
verejná mienka predmetom 
rafinovaných manipulácií a po-
litické štruktúry sú len nástro-
jom na presadzovanie vplyv-
ných majetkových skupín...“,  
v tom čase bol u nás tlak plu-
tokracie na verejný život ešte 
iba dobre skrývanou záku-
lisnou hrou podivných tieňo-
vých štruktúr. Dnes už o ňom 
priemerne informovaný občan 

ani nezapochybuje, čo je síce 
smutným, ale jasným potvrde-
ním nadčasovosti Janíkových 
názorov.

Potvrdzujú to aj slová: „Na-
zdávam sa, že ľudia by sa mali 
usilovať pochopiť – povedané 
s básnikom Miroslavom Vál-
kom – skryté súvislosti vecí. 
Nemali by sme sa uspokojovať 
s povrchným či prvoplánovým 
nazeraním na rozmanité javy, 
udalosti, osobnosti. Malo by 
nás zaujímať, čo sa deje v ta-
jomných hĺbkach skutočnosti, 
ku ktorým vedú spletité cesty 
poznania a intuície. Každý deň 
sa nevdojak stávame lúštiteľmi 
záhad sveta, ktorý nás obklo-
puje, analytikmi diania, ktoré 
má na náš život osudový vplyv. 

Je zrejmé, že niektoré skupiny 
ľudí – vedecké, politické i spra-
vodajské komunity – majú bliž-
šie k rozhodujúcim informáci-
ám, dôležitým pre racionálne 
objasnenie minulých, súčas-
ných i budúcich dejov odohrá-
vajúcich sa na javisku planéty 
Zem, ale aj na okolitých vesmír-
nych scénach kozmickej špio-
náže.“ Pavol Janík ako skúsený 
funkcionár Spolku slovenských 
spisovateľov, autor desiat-
ky kníh, divadelný dramatik, 
bývalý kreatívec v reklamnej 
brandži, publicista a v nepo-
slednom rade aj básnik, má ve-
rejnosti vždy čo povedať a táto 
kniha je toho dôkazom.

(rkh)

Autor Pavol Dinka sa rozho-
dol, že bude dlhodobo mapovať 
situáciu na slovenskej medi-
álnej scéne a po predchádza-
júcej knihe s touto tematikou 
(Slovenské masmédiá – metó-
dy manipulácie, 2008) prichá-
dza s novým titulom Žurnalisti 
– lovci vo svorke. Ako sám ho-
vorí: „K názvu tejto knihy ma 
inšpirovali myšlienky švédskej 
tlačovej ombudsmanky Yrsy 
Steniusovej. Patrí k neúnavným 
bojovníčkam za etickú čistotu 
médií, odvážne odhaľuje ich 
manipulácie, šírenie poloprá-
vd a lží, hrubé zasahovanie do 
súkromia a cti ľudí. Vo funkcii 
ombudsmanky kontroluje aj 
internet. Od občanov dostáva 
sťažnosti na jednotlivé články 

v médiách, monitoruje ich aj 
sama. Komunikuje s médiami 
o riešení prehreškov, podniká 
opatrenia, keď nechcú uverej-
ňovať odpovede.“ Čo vlastne 
hovorí pani Steniusová, ktorá 
inšpirovala Pavla Dinku k napí-
saniu knihy s takým tvrdým ná-
zvom? „Žurnalisti by sa nemali 
správať ako svorka rozdrážde-
ných vlkov naháňajúcich korisť. 
Platí tu všeobecná pravda – ľu-
dia v skupine sa znižujú k ove-
ľa primitívnejšiemu správaniu, 
ako keď konajú jednotlivo. Ak 
patríte do skupiny lovcov, čiže 
novinárov, ktorí lovia spoločne, 
musíte sa utvrdiť v tom, že ko-
náte správne. Zároveň strácate 
odstup od toho, čo a ako koná-
te. Strácate schopnosť kriticky 

hodnotiť fakty a ich význam. 
Stávate sa žalobcom i sudcom 
zároveň. Obvinený nemá nádej, 

že jeho prípad sa bude prešet-
rovať objektívne a bez zaujatos-
ti.“

Pavol Dinka sa pustil do 
neľahkej úlohy a zaumienil si, 
že bude ilustrovať aktuálne 
prípady z mediálnej praxe na 
konkrétnych príkladoch. Uvá-
dza, aké nástroje sa používajú 
v mediálnych štvaniciach na 
vybratých jedincov, ale aj v rôz-
nych kauzách, často umelo vy-
tvorených v záujme zvyšovania 
sledovanosti médií. Autorovi sa 
už dostalo aj nemálo spätných 
väzieb, keď bol obvinený (čuduj 
sa svet, práve v pertraktova-
ných médiách) z kadečoho. Aj to 
je znakom toho, že zrejme triafa 
do citlivých bodov...

(rkh)
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Investičné akcie v roku 2010
Čo sme v lete pre Vás vybudovali a opravili

Dodávku tepla pre Bratislavu z centrálneho zdroja 
zabezpečuje spoločnosť Bratislavská teplárenská, 
a.s. (BAT) z dvoch teplární: teplárne východ a teplár-
ne západ, pričom tepláreň východ zásobuje teplom 
oblasť Starého Mesta, Nového Mesta a Ružinova. 
Odberatelia očakávajú bezporuchovú dodávku tep-
la a preto BAT plánovite, mimo vykurovacej sezóny, 
vykonáva obnovu a rekonštrukciu týchto zariadení. 

Rekonštrukcie horúcovodov
BAT realizuje výmenu horúcovodov v dĺžke 415 m 
na uliciach Vajnorská a Junácka a v dĺžke 278 m na 
Rožňavskej ul. Nové horúcovodné trasy sú predizo-
lované potrubia kladené do pieskového lôžka. Majú 
zabudované signálne káble, pomocou ktorých je 
možné identifikovať únik vody z potrubia. Vzhľadom 
na vysoké tepelnoizolačné vlastnosti potrubí sú úni-
ky tepla minulosťou. Dnes už trasu horúcovodu pod-
ľa suchej trávy alebo roztopeného snehu nenájdete. 
Od nových potrubných trás sa očakáva dlhoročná 
bezporuchovosť a zanedbateľné tepelné straty.

Automatizácia dispečerských činností
Ďalšou investičnou akciou spoločnosti je automati-
zácia velínov a centra dispečerského riadenia. Celý 
proces výroby a distribúcie tepla sa riadi a sledu-
je vo velínoch. Súčasné možnosti automatizácie 
umožňujú centralizovanie dispečerských činností do 
jedného. Preto BAT postupne realizuje ich centrali-
zovanie s cieľom rýchlej reakcie na poruchové stavy.

Odovzdávacie stanice tepla (OST)
Teplo sa do vykurovaných objektov dostáva pro-
stredníctvom OST. V minulosti používaný systém 
okrskových OST sa stáva zastaraným a prežitým. 

Pre vlastníkov domov je výhodnejšie, keď má každý 
dom vlastnú OST. BAT je týmto požiadavkám ústre-
tová a v rámci finančných možností buduje tieto OST.

Na sídlisku Štrkovec sa realizuje stavba, v rámci 
ktorej sa stavajú tri nové OST, vrátane horúcovod-
ných prípojok.
V štádiu stavebného konania je ďalších 7 okruhov,  
v rámci ktorých sa vybuduje ďalších 16 OST.
Občania a odberatelia tepla sú väčšinou ústretoví 
k aktivitám BAT, pretože sú vykonávané v ich pro-
spech. Po ukončení investičných akcií a opráv sa 
terény dávajú do pôvodného stavu a väčšinou vyze-
rajú lepšie ako pred stavebnými prácami.
Aj touto cestou Vám ďakujeme za trpezlivosť pri 
čiastočných obmedzeniach využívania priestorov 
počas realizácie rekonštrukčných prác.

kontakty: Bratislavská teplárenská, a.s., Bajkalská 21/A, 829 05 Bratislava, tel. č.: 02/57 37 21 11, www.batas.sk

Severná vetva OST po oprave

Južná vetva – stavenisko
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Skutočnosť, ktorú priniesol 
nový spôsob života – život na 
dlh – sa pre mnohých stáva nevy-
hnutnosťou. Na trhu je množstvo 
ponúk hypoték, lízingov, bezho-
tovostných nákupov na úver či 
hotovostných pôžičiek rôzneho 
druhu. Pri korektných zmluvných 
podmienkach od poskytovateľov 
úveru alebo pôžičky a, samozrej-
me, aj schopnosti jeho splácania, 
by nemali spotrebiteľovi vzniknúť  
problémy. Toto konštatovanie má 
však v praxi inú podobu. Z času 
na čas sa v spravodajstve televí-
zií objaví reportáž o občanoch, 
ktorí pre neschopnosť splácať 
úver prišli exekúciou o byt či dom. 
Príčin, ktoré to spôsobili, je veľa. 
Z analýz jednotlivých prípadov 
vyplynulo, že ochranu spotrebite-
ľov v oblasti poskytovania úverov  
a pôžičiek je potrebné zvýšiť. 
Konkrétne aj stanovením ďalších 
zákonných podmienok, ktoré 
musia poskytovatelia služby za-
pracovať do zmlúv. Na základe 
toho parlament prijal zákon č. 
129/2010 Z. z. o spotrebiteľ-
ských úveroch a o iných úveroch 
a pôžičkách pre spotrebiteľov  
a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov, ktorý nahradil zákon 
č. 258/2008 Z. z. o spotrebi-
teľských úveroch. Do platnosti 
vstúpil od 11. 6. 2010 a vzťahuje 
sa na spotrebiteľské zmluvy uza-
tvorené po tomto termíne. Týmto 
zákonom sa rozšírila informačná 
povinnosť v reklame alebo akej-
koľvek ponuke o spotrebiteľskom 
úvere, v ktorej sa uvádza úroková 
sadzba spotrebiteľského úve-
ru alebo akýkoľvek číselný údaj 
týkajúci sa celkových nákladov 
spotrebiteľa spojených so spot-
rebiteľským úverom. Reklamná 
ponuka musí obsahovať zrozu-
miteľne, stručne a zreteľne veľa 
ďalších údajov, ktoré pomáhajú 
spotrebiteľovi zorientovať sa v 
podmienkach, ktoré pri čerpaní 
úveru budú pre neho záväzné.

Novinkou je aj možnosť od-
stúpenia od zmluvy do 14 dní po 
jej uzatvorení bez udania dôvo-
du, ako aj to, že predčasné spla-
tenie úveru nesmie presiahnuť 
jedno percento z požičanej sumy. 
Problém však poskytovatelia 
úverov a pôžičiek vidia v tom, že 
veľa povinných informácií v re-
klamách na tento druh služby sa 
pre nedostatok miesta bude mu-
sieť napísať malými písmenka-
mi. Na tie, ale spotrebiteľ alebo 

nedovidí alebo nemá trpezlivosť 
ich prečítať. Jednoduchšie je 
preto oboznámenie sa s časťa-
mi zákona priamo z jeho textu. 
V dnešnej ére internetu by to 
v žiadnej rodine nemal byť prob-
lém. Podľa M. Repku z poraden-
skej spoločnosti, osvojenie tých-
to noviniek si vyžiada veľa času, 
pretože samotná legislatíva 
nevyrieši finančnú gramotnosť 
spotrebiteľov. S týmto názorom 
je možné súhlasiť a preto vzde-
lávaniu spotrebiteľov venujeme 
priestor v Ružinovskom ECHU. 

Poznanie prinieslo výhru
V minulom čísle Ružinov-

ského echa sme položili otázku 
týkajúcu sa novely bytového zá-
kona č. 182/1993 Z. z. Správna 
odpoveď bola: Od 1. 04. 2010 
nadobudla účinnosť novela č. 
70/2010. Z dvoch desiatok 
správnych odpovedí sme vyžre-
bovali týchto výhercov: 

P. Pokorného z Ružovej do-
liny, K. Tarianiyovú z Tokajíckej, 
Z. Tumovú z Meteorovej, A. Štef-
kovú z Mraziarenskej a E. Rako-
vú z Astrovej ulice. Tí, ktorí boli 
v Bratislave, si ceny spoločnosti 
Walmark prišli prevziať osobne. 
Pri spoločnom posedení sa vy-
menili názory na potrebu aktív-
neho prístupu k spotrebiteľským 
právam, a to najmä v oblasti 
správy bytových domov, ako aj 
v prístupe k zdraviu. Preto sa aj 
cena zameriavala na posilnenie 
organizmu Imunoactivom. Do 

nasledujúceho čísla opäť pripra-
vujeme súťažnú otázku a odme-
nou pre výhercov zasa produkt 
na posilnenie organizmu. To 
všetko v zmysle nášho sloganu 
Vzdelaný Ružinovčan – zdravý 
a informovaný spotrebiteľ. 

Srdce a cievy treba chrániť
S hlavným odborníkom mi-

nisterstva zdravotníctva doc. 
MUDr. Gabrielom Kamenským, 
CSc. sa Ružinovčania stretli na 
spotrebiteľskej tribúne, kde sa 
diskutovalo o nebezpečenstve 
kardiovaskulárnych chorôb. Ne-
únavne a permanentne prízvu-
kuje potrebu vzdelávania ako 
jednej z možností prevencie 
ochorenia. Jeho konštatovanie, 
že sa zhoršujú rizikové paramet-
re už u mládeže a detí a že stú-
pol počet pacientov zo skupiny 
mladých ľudí, ktorí fajčia, ako aj 
cukrovkárov a obéznych ľudí, je 
varovným signálom. Bez toho, že 
sa niečo neurobí pre elimináciu 
rizikových faktorov, zostane nám 
smutné prvenstvo vo svetových 
štatistikách v počte úmrtí na túto 
diagnózu. Možností ako sa vyva-
rovať vzniku srdcovocievnych 
ťažkostí, ktoré si ročne vyžiadajú 
životy takmer 30 000 Slovákov, 
je niekoľko. Lekári odporúčajú 
každému dospelému človeku 
naučiť sa čo najskôr vo svojom 
živote eliminovať podmienky na 
vývoj civilizačných ochorení, ako 
sú hypertenzia, diabetes, vylú-
čiť fajčenie, odstrániť nadváhu 

či nedostatok pohybu. Odporú-
čaná je zmena životného štýlu  
a dostatočný prísun omega-3 
nenasýtených mastných kyselín 
v strave. 

V krajinách, kde prevládajú  
v strave ryby, ľudia takmer vô-
bec netrpia srdcovocievnymi 
ochoreniami ani artritídou. Ome-
ga-3 mastné kyseliny v rybacej 
strave dokážu zregulovať krvný 
tlak, znížiť zrážanlivosť krvi, za-
nášanie ciev, pozitívne vplývajú 
na činnosť mozgu, zabraňujú 
dokonca aj jeho degeneratívnym 
zmenám. Potraviny s vysokým 
obsahom omega-3 mastných 
kyselín sú u nás zastúpené len 
v malom počte – okrem rýb aj 
ľanové semienka, vlašské ore-
chy. Preto podľa odborníkov je 
na ochranu pred civilizačnými 
ochoreniami vhodné prijímať 
omega-3 mastné kyseliny i vo 
výživových doplnkoch.

Omega-3 mastné kyseliny 
sa zabudovávajú do bunkových 
membrán a tým ovplyvňujú bun-
kovú elektrickú stabilitu. Znižu-
jú tak riziko niektorých porúch 
srdcového rytmu a hlavne riziko 
vzniku náhlej smrti. Na trhu je 
viac produktov so zložkou ome-
ga-3 mastných kyselín, treba si 
pozorne prečítať na príbalovom 
letáku zloženie, prípadne sa po-
radiť v lekárni o kúpe kvalitného 
produktu.

Jana MIKLOVIČOVÁ
Foto: (mis)

Ceny výhercom odovzdala autorka rubriky RADÍME a SPOTREBITEĽSKÁ PORADŇA.

Ryby chránia ľudské srdce
Zákony určujú úroveň spotrebiteľského povedomia
V celej Európskej únii platí desať všeobecných zásad chrániacich spotrebiteľa. Tie sa v jednotlivých štátoch dodržiavajú 
prostredníctvom mnohých zákonných noriem. Ich účinnosť je efektívna iba vtedy, ak spotrebiteľ o nich vie. Malo by to 
byť ešte pred uzatvorením spotrebiteľských zmlúv, ktorých podpísaniu by malo predchádzať ich dôkladné prečítanie. 
Iba to je prevencia pred problémami.
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Partnerské dni v Tapolci

Spoločná fotografia ružinovských futbalistov pred turnajom v rámci mest-
ských osláv v partnerskom meste Tapolca v Maďarsku. 

V zelenom tričku organizátor turnaja, starosta Tapolce.

V akcii proti druhému partnerskému mestu Umag z Chorvátska. Zápas sa 
skončil remízou. 

Pohár za 4. miesto (z piatich súťažiacich) prevzal kapitán mužstva a hovorca 
Ružinova Maroš Smolec.

Nielen rozcvičku, ale aj aktívnu účasť v zápasoch absolvoval i starosta 
Ružinova Slavomír Drozd. 

Náhradníci z Ružinova. Poverený riaditeľ Ružinovského športového klubu 
Miroslav Sabovčík (zľava) napriek problémom s kolenom obetavo zasahoval 
do hry. 

Starostovia priateľských miest. Zprava starosta Marcelovej, Ružinova  
a Tapolce.

Osvieženie z „víťazného“ pohára chutilo výborne. A na záver? Nie je dôležité 
vyhrať, ale zúčastniť sa – takmer tradičné heslo ružinovských reprezentantov.

Foto: Nikolaj GEČEVSKY
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Rozprávajú sa dve dievčatá: 
–Chcela som si na tohtoročnej dovolenke 
nájsť svoju veľkú a jedinú lásku.
–A našla si ju?
–Našla a hneď niekoľko!



Žena, ktorá odchádza na dovolenku, vraví 
manželovi: 
–Drahý, vrátim sa hneď, ako mi napíšeš, 
že ti je za mnou smutno. Moja milá, to si 
nemôžeme dovoliť, aby si tam bola tak dlho.



Milenec vraví svojej milenke: 
–Pozri, naša chata je tisíc metrov nad mo-
rom.
–Čo si sa zbláznil? Nech sa pozerám ako sa 
pozerám, nikde žiadne more nevidím.



Turista dovolenkoval vo Svätej zemi. Pri 
Genezaretskom jazere požiadal prievozníka, 
aby ho preplavil po jazere. Ten vraví:
–Samozrejme, pane, ale bude to stáť sto do-
lárov.
–Sto dolárov? To je ale veľmi drahé!
–Vy asi neviete, že na tomto jazere Ježiš Kris-
tus chodil peši!
–Ani sa mu nečudujem. Pri takých cenách.



Turista hovorí na recepcii hotela: –To, že 
chcete, aby som sa vo vašom hoteli cítil 
ako doma, je síce pekné, ale ja som si sem 
prišiel odpočinúť.



Heslo jednej cestovnej kancelárie: –Doprajte 
svojim ženám rekreáciu! Veď i vy potrebujete 
trochu pokoja! 

Sprievodca ukazuje turistom starý zámok 
a vysvetľuje: –Tento zámok pochádza 
zo šestnásteho storočia, okrem fontány, 
ktorú práve stavajú. Tá bude pochádzať zo 
sedemnásteho storočia.
Na druhý deň dovolenky sa pýta letný hosť 
jedného dieťaťa z dediny: –Počúvaj, chlapče, 
ako dlho tu už prší?
–To ja neviem, mne je iba desať rokov.



Rozčuľuje sa zákazník v cestovnej kancelá-
rii: Ja som sa vás pýtal na cenu dovolenky 
v Egypte a vy mi tu miesto toho zrejme oz-
namujete jeho štátny rozpočet!



Slovenský zbohatlík cestuje s manželkou po 
svete.
V Gize pri pyramídach sa pýta manželky: –
Kde vlastne sme?
Manželka vytiahne notebook a vraví: Dnes je 
druhého júla, tak to sme v Egypte!



Jeden trap sa pýta druhého: –Počuj, mne 
vždy večer pri stane neznesiteľne vrzúkajú 
svrčkovia.
–Tak si ich namaž vazelínou...



Nadšený turista si na horskom vrchole povz-
dychne: –Tu je tak krásne, že by som tu chcel 
raz zomrieť!
Bača mu vraví: –Keď mi dáte sto eur, tak do 
vás zozadu strčím!



–Kde ste boli na dovolenke? 
– Ale na Seneckých jazerách.
–Ako ste sa mali?
–Nebolo to bohviečo. Hneď prvý večer 
ma tam zmlátila banda banda mladíkov 
a manželku niekoľkokrát znásilnili...
–tak tomuto vravím sila. A kam pôjdete 
nabudúce?
–Ja ešte neviem, ale manželka by chcela na 
Senecké jazerá...



–Tak, ako ste sa mal na dovolenke v Chor-
vátsku?
–Výborne. Na pláži sa vždy našla nejaká 
Slovenka, čo mi vravela: –Mám taký smäd, 
že ani neviem, s kým budem spať,

Je neskoro večer a pred hotelom sa stretli 
dvaja turisti: –Prosím vás ja som tu cudzí, spí 
sa v tomto hoteli dobre?
–Určite sa tu musí spať dobre, lebo tu už pol 
hodiny zvoním a nikto mi neotvára!



Ste tu na dovolenke, alebo so svojou 
manželkou?



Bol som na dovolenke v Tatrách. Bola tam 
nádherná ozvena Raz som zavolal „Haló“  
a ozvalo sa to ešte päťkrát!
–To nič nie je. U nás v paneláku stačí len raz 
kýchnuť a ozve sa desaťkrát „Na zdravie!“



Bratislavčan sa vráti z dovolenky v Tatrách 
a vraví svojim priateľom: –Predstavte si, že 
v tých tatrách majú vzduch, čo nie je vidieť.



Dvaja turisti sa vybrali na horskú túru. Po 
dvadsiatich kilometroch dorazia do horskej 
chaty, zložia si batohy a vyzujú si topánky. 
Jeden vraví: –Človeče, ja si necítim nohy!
–Nie? Tak si čuchni k mojim!



Ide turista okolo jazera a naraz počuje hlas-
né volanie:
–Pomóc, ja neviem plávať! Pomóc!
–Turista sa zháčil a vraví: 
–Ani ja neviem, no nikdy by ma nenapadlo 
takto jačať.



Vyhlásenie jedného trampa: 
–Keď neprší, tak chodíme na tramp za 
každého počasia.

Stranu pripravil: Milan STANO
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Z uvedeného dôvodu sa 
pristúpilo k vyprojektovaniu 
novej trasy cyklistickej cesty  
v zelenom páse pokračovaním 
po existujúcej panelovej ces-
te, ktorá vedie popri koľajovej 
vlečke. Cyklistická cesta sa pri-
pája cez chodník ulice Mlynské 
Nivy na už  vybudovaný chodník 
na Bajkalskej ulici v Bratislave. 

Ako územný plán?
V koncepte Územného 

plánu Mestskej časti Bratisla-
va – Ružinov sa v budúcnosti 
uvažuje so zbernou komuni-
káciou, ktorá popod diaľnicu 
D1 prepojí priestor Páleniska 

s Prievozskou ulicou, ktorá 
bude situovaná medzi areá-
lom bývalej spoločnosti Palivá  
a existujúcim pásom zelene 
v línii Tučkovej ulice. V uvede-
nom koncepte, ani v platnom 
Územnom pláne hlavného mes-
ta SR Bratislavy sa o vlečke do 
areálu Palivá neuvažuje, preto 
pri návrhu zbernej komuniká-
cie bude plánovaná aj cesta 
pre cyklistov. Tým sa odbreme-
ní zaťaženie cyklistickej cesty 
po chodníku Bajkalská.

 Novo navrhovaná cyklis-
tická cesta je obojsmerná so 
šírkou 3 m s povrchovou úpra-
vou asfaltobetón – jemnozrnný 

s hrúbkou 50 mm, ktorý bude 
položený na podkladovom be-
tóne s hrúbkou 100 mm. Povr-
chová dažďová voda sa bude 
odvádzať pozdĺžnym a prieč-
nym sklonom do okolitého te-
rénu. Navrhovaná stavba zlepší 
bezpečnosť cyklistov v danom 
úseku.

Konanie sa začalo
Daná cyklistická cesta vy-

žaduje vydanie rozhodnutia  
o umiestnení stavby. Žiadosť  
o vydanie územného rozhod-
nutia bola odovzdaná 7. mája 
2010 na stavebný úrad Mest-
skej časti Bratislava – Ružinov, 

oznámenie o začatí územného 
konania o umiestnení stavby 
bolo odovzdané 21. júna 2010 
a rozhodnutie o umiestnení 
stavby bude vydané v augus-
te 2010. Po vydaní územného 
rozhodnutia je potrebné dať 
spracovať projekt pre staveb-
né povolenie a znovu požia-
dať organizácie o stanoviská, 
až potom požiadať o stavebné 
povolenie. Pretože nemáme 
schválený rozpočet, nemôžem 
požiadať o spracovanie projek-
tu pre stavebné povolenie, tak-
že je to zmarané na dlhší čas.

(vl)
Vizuál: MÚ Bratislava-Ružinov

Predpokladaný počet súťa-
žiacich bude okolo 200. Me-
moriál je venovaný Ondrejovi 
Nepelovi. Tento krasokorčuliar 
patrí medzi najlepších sloven-
ských športovcov v histórii 
Slovenska. Zo spomienok: Dl-
horočný reprezentant kraso-
korčuliarskeho oddielu Slovan 
Bratislava bol až do ZOH 2010 
vo Vancouri jediným víťazom 
zlatej olympijskej medaily me-
dzi Slovákmi. Reprezentoval 
Československo na olympij-
ských hrách v rokoch 1964, 
1968 a 1972, kde triumfoval. 
Zisk zlatej medaily zo Sapora 
v roku 1972 nebol dlho pre-
konaný a zaradil Ondreja na 
čelo športovcov storočia. Na 
jeho športovom majstrovstve 

má najväčšiu zásluhu trénerka 
Hilda Múdra. S Bratislavou sa 
rozlúčil prekrásnym, ale veľmi 
ťažko získaným 1. miestom 
a zlatou medailou na Maj-
strovstvách sveta v roku 1973.  
Práve na zimnom štadióne, 
ktorý dnes nesie jeho meno. 
„V Slovane Ondrej korčuľoval 
s takými velikánmi, ako bol 
najpopulárnejší zo všetkých 
velikánov Karol Divín. Karol 
často spomínal, ako sa voľa-
kedy na kúsku ľadu v Dobšin-
skej jaskyni pripravoval na se-
zónu, ako získal prvé zlato na 
ME v roku 1958 v Bratislave. 
Československá výprava, vte-
dy bývala v drevených „švéd-
skych“ domčekoch a nie v pr-
votriednom hoteli. Ale bolo tam 

veľmi veselo. Vojak Divín zistil 
v zrkadle, že má pridlhé vlasy 
a niektorý z kamarátov ho ako 
holič amatér vystrihal takmer 
dohola. Karolov tréner a otec 
div že nespadol z nôh,“ spomí-
na predsedkyňa Slovenského 
krasokorčuliarskeho zväzu Má-
ria Hrachovcová. Ondrej Nepela 
zomrel 2. 2.1989 v nemeckom 
Manheime. V Ružinove bývajú 
aj ďalší velikáni krasokorčuliar-
skej histórie. Jozef Sabovčík, 
držiteľ bronzovej medaily zo 
ZOH 1984 v Sarajeve a jeho 
skvelá trénerka a bývalá vyni-
kajúca krasokorčuliarska re-
prezentantka Agnesa Buřilová.

(rr)
Foto: Ružinovské ECHO

Nový cyklochodník pod Prístavným mostom
Nebezpečný úsek cyklotrasy bude nahradený 
PRIEVOZ – Cyklistická cesta Bajkalská, Mlynské Nivy – Lávka z prístavného mosta bola pri návrhu diaľničného  
mosta z Petržalky zle navrhnutá, pretože cyklista zo smeru od Petržalky a Slovnaftu pri jazde na bicykli musí  
dvakrát prechádzať cez frekventovanú cestu Bajkalská, aby sa dostal na pokračovanie cyklistickej cesty, ktorá 
vedie pozdĺž  Bajkalskej ulice v Bratislave.

Česť pamiatke Ondreja Nepelu 
Takmer 200 kvalitných krasokorčuliarov z celého sveta
TRÁVNIKY – Koncom septembra, presne 30. 9. 2010, sa na Zimnom štadióne V. Dzurillu v Ružinove uskutoční  
už 18. ročník Memoriálu Ondreja Nepelu, čo je jedna z vrcholových seniorských súťaží v krasokorčuľovaní na sve-
te. Je zapísaná dokonca v kalendári Medzinárodnej krasokorčuliarske únie. Zatiaľ sa prihlásilo 108 pretekárov  
z 19 krajín sveta. 

Ivana Reitmayerová.
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V športovom areáli hneď ved-
ľa Základnej školy Nevädzová 
si na svoje prídu deti, mládež aj 
dospelí. Kompletne vybudovaný 
areál patriaci pod Ružinovský 
športový klub ponúka viacero 
športovísk. Hrať sa tu dá hokejbal, 
in-line hokej, streetbal, nohejbal, 
volejbal, futbal, lakros a tenis. Ten 
sa dá hrať nielen na antukovom 
povrchu, ale i na novovybudova-
nom multifunkčnom kaučukovom 
povrchu. Nový kvalitnejší  povrch 
bol minulý rok položený aj na fut-
balové ihrisko.

Prvá krytá hala
Už niekoľko mesiacov je práve 
v Ružinove  pre hokejbalistov, zá-
stupcov jedného z najúspešnej-
ších slovenských športov v ére 
samostatnosti, k dispozícii krytá 
aréna.

Začiatkom júna sa totiž sko-
laudovala dlho očakávaná prvá 
hokejbalová hala na Slovensku. 
„Som veľmi šťastný, že sa to po-
darilo a hala je skutočnosťou. 
Verím, že napomôže rozvoj prá-
ve hokejbalu nielen v Bratislave, 
ale na celom Slovensku. Preto 
chcem poďakovať starostovi Sla-
vomírovi Drozdovi a všetkým po-
slancom, vďaka ktorým sa hala 
stala realitou,“ neskrýval svoje 
nadšenie prezident Slovenskej 
hokejbalovej únie Roman Török. 
Hala však neslúži len hokejba-
listom, umelý povrch v nej je 
totiž vhodný aj na in-line hokej. 
Prestrešenie bývalého hokejba-
lového ihriska sa považuje za 
prvú etapu celkovej prestavby. 
V budúcnosti sa plánuje aj dru-
há a tretia etapa. Dobudovať by 
sa mali bočné steny na dvoch 

stranách, šatne a sociálne zaria-
denia.  Na prestavbu sa doteraz 
preinvestovalo okolo 500-tisíc 
eur.

 
Skateparkové ihrisko bude

Ešte pred začatím prestavby 
hokejbalového ihriska fungova-
lo dlhé roky v jeho tesnej blíz-
kosti aj skateparkové ihrisko, 
ktoré bolo hlavne medzi mlad-
šími Ružinovčanmi veľmi obľú-

bené. „Plánujeme skateparkové 
ihrisko obnoviť, bude na tom 
mieste ako bývalo aj predtým. 
V najbližších dňoch sa do toho 
pustíme. Ak všetko pôjde podľa 
plánu, k dispozícii by malo byť 
už začiatkom jesene,“ povedal 
dočasný riaditeľ Ružinovského 
športového klubu Miroslav Sa-
bovčík.

(kk)
Foto: Gabriel MANCUŠKA

Ak sa rodičia rozhodli dať 
svoje dieťa do denného tábo-
ra, určite neoľutovali. Program 
bol totiž naozaj pestrý. „Počas 
týždňa absolvovali deti mno-
ho zaujímavých aktivít v Areáli 
hier Radosť na Štrkovci a v Are-
áli netradičných športov. Keď 
nám prialo počasie, chodievali 
sme sa kúpať na Delfín, jazdili 
sme na koňoch alebo sme ope-
kali. Deťom sa tiež veľmi páčili 
tvorivé dielne,“ povedala Júlia 
Pindjáková z Ružinovského 
športového klubu.  Medzi rodič-

mi a ich ratolesťami sú denné 
letné tábory veľmi obľúbené. 
Niektoré deti sa sem vracajú 
už niekoľko rokov. „Tieto tábo-
ry sú naozaj veľmi populárne. 
Deti sú nadšené, niektoré do-
konca nechceli odchádzať ani 
domov a chceli ostávať dlhšie.“ 
Oproti minulým rokom sa toto 
leto nemuseli deti za stravou 
presúvať na ZŠ Drieňová, ale 
obedy mali priamo na Štrkovci. 
Tak mali viac času na hranie 
či športovanie. Deti sa veľmi 
potešili „opekačke“ v prírode, 

jednoznačne však vyhrávalo 
kúpalisko. „Tešil som sa, keď 
bolo vonku teplo, lebo sme sa 
mohli ísť kúpať a to bolo naozaj 
super. Ale fajn bolo aj opekanie 
a  ihriská na Štrkovci. Tiež sme 
hrali florbal, futbal a vybíjanú. 
Ja som tu už štvrtý rok, rád sa 
sem vraciam, lebo je tu veľmi 
dobre,“ pochvaľoval si malý 
Peťo. Na svoje si v tábore prišli 
aj dievčatá. „No ja som sa prvý 
deň trochu bála, ale potom to 
bolo super. Veľmi sa mi tu páči, 
robíme tu všelijaké veci. Našla 

som si tu aj nové kamarátky 
a jazdili sme na koňoch. Dú-
fam, že sem prídem aj budúce 
leto,“ neskrývala nadšenie Ru-
žinovčanka Mirka.

Je pozitívne, že sa z roka na 
rok nájde viac rodičov, ktorí sa 
rozhodnú zapísať svoje deti do 
denných letných táborov. Ruži-
novský športový klub už teraz 
myslí na budúci rok. Pre ma-
lých Ružinovčanov sa tak bude 
snažiť vymyslieť ešte pestrejší 
a zaujímavejší program.

(kk)

János Ács, starosta malebné-
ho 20-tisícového mesta, bol pri 
zrode myšlienky rozšíriť družobné 
športové stretnutia o kráľovskú 
hru, avšak krátko nato zomrel. 
Myšlienka zostala a  počas ruži-
novských hodových slávností sme 
zaradili tiež  šachový turnaj pod 
názvom Memoriál Dr. Ladislava 
Ivanču. Na počesť zosnulého sta-

rostu z Tapolce sa v tomto roční-
ku zúčastnilo spolu 79 hráčov, 
z tohto boli štyria medzinárodní 
majstri, štyria FIDE majstri, jedna 
medzinárodná majsterka, spolu 7 
žien a 9 juniorov pod vekovou hra-
nicou 10 rokov. Turnaj bol výborne 
zorganizovaný, hralo sa v mest-
skej športovej hale a uskutočnil sa 
pod osobným patronátom pána 

starostu Lászlóa Császára, ako aj 
hlavného organizátora pána Józ-
sefa Paréja. Náš špičkový hráč Pe-
ter Petráň, medzinárodný majster,  
sa umiestnil v prvej trojke, pričom 
trikrát zvíťazil, štyrikrát remizoval. 
Druhý reprezentant – ide o  dob-
rovoľného šachového funkcionára 
– skončil v polovici hracieho poľa. 
Na záver  pár viet o meste Tapol-

ca: pod mestom sa nachádzajú 
jaskynné priestory s podzemným 
jazerom. Viaceré priestory sa vy-
užívajú na liečenie alergických 
a astmatických ochorení. Ide o tu-
ristami a pacientmi vyhľadávané 
miesta.

Rudolf KUMA
predseda šachového  

oddielu DK Ružinov

Areál netradičných športov rozkvitá
Prvá krytá hokejbalová hala na Slovensku
TRÁVNIKY – Za posledné roky prešiel Areál netradičných športov na Pivonkovej ulici viacerými zmenami k lepšiemu. 
Ružinovčania tak vďaka tomu môžu využívať vynovený a kvalitnejší areál na rôzne športy.

Ružinovské športové prázdniny
Deti najradšej navštevovali kúpalisko
RUŽINOV – Ružinovský športový klub už tradične aj toto leto priniesol ružinovským deťom možnosť stráviť letné 
prázdniny športovo, na čerstvom vzduchu a medzi svojimi rovesníkmi. Tento rok bolo päť turnusov a takmer 80 detí.

Šachisti v maďarskej Tapolci
Peter Petráň reprezentoval Ružinov výborne
V polovici augusta sa v maďarskej Tapolci uskutočnil 2. ročník šachového memoriálu Jánosa Ácsa. Hralo sa švajčiar-
skym systémom: 7 kôl s hracím časom 2 x 90 minút plus 30 sekúnd na ťah.

Vynovený areál bude služiť všetkým nadšeným športovcom.
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MÚ Bratislava – Ružinov oznamuje, že jesenné upratovanie sa uskutoční v dňoch

od 09. 10. 2010 až 23. 10. 2010
opätovne formou triedeného zberu objemného odpadu

v zberových dvoroch
 pre každú obytnú časť zvlášť

J E S E N N É U P R A T O V A N I E
2 0 1 0

dňa 09. 10. 2010 – sobota
od 9.00 do 17.00 hod.

 OSTREDKY - parkovisko na Súmračnej ul. č.18 – 24, pozdĺž Ružinovskej cesty 
 

 ŠTRKOVEC - Komárnická – roh Herlianskej ul. – parkovisko 
   
 TRNÁVKA  - parkovisko na Bulharskej ul.
  

dňa 16. 10. 2010 – sobota
od 9.00 do 17.00 hod.

 PRIEVOZ - parkovisko Staré záhrady oproti cintorínu
  - roh Hraničnej a Mlynských Nív oproti prevádzke Bizón
  - Vlčie hrdlo – sídlisko

 POŠEŇ - parkovisko pred nákupným centrom Kocka
  
 TRÁVNIKY - parkovisko Rezedová výjazd na Ďatelinovú ul.
  

 

dňa 23. 10. 2010 – sobota
od 9.00 do 17.00 hod.

 STARÝ RUŽINOV - garážové parkovisko ul. Priekopy
 
 RUŽOVÁ DOLINA - parkovisko v Ružovej doline pri č. 27 – Delfín

 NIVY - pri Zdravotnom stredisku na Kvačalovej ul.



fax: ++ 421-2 / 433 32 246

riaditeľka Mgr. Eva Filanová

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

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

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

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

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

12. 9. nedeľa  10. 30 h 
  NEDEĽNÉ ROZPRÁVKOVÉ DOPOLUDNIE
  NAJSLADŠIA ROZPRÁVKA 
  „alebo ako princezná Kamila kilá zhodila“
  Divadlo na kolesách
13. 9. pondelok  17. 30 h 
  DEŇ ZDRAVIA
  – podujatie venované zdraviu občanov v spolupráci s OZ Prievoz

16. 9. štvrtok  17. 00 h
  RUŽINOVSKÁ TANČIAREŇ 
  – zábavné tanečné stretnutie staršej a strednej generácie, VS 
17. 9. piatok 18. 00 h
  RUŽINOVSKÁ ŠACHOVNICA
  – súťažné stretnutie, kompozičný šach, m.č. 204
18. – 19. 9. sobota - nedeľa  9. 00 h
  MEDZINÁRODNÁ VÝSTAVA MAČIEK 
19. 9. nedeľa  10. 30 h 
  NEDEĽNÉ ROZPRÁVKOVÉ DOPOLUDNIE
  O KOZLIATKACH, Divadlo Žihadlo
22. 9. streda  13. 00 h
  DIALÓGY
  – protidrogové fórum pre žiakov ZŠ
24. 9. piatok  17. 00 h
  RUŽINOVSKÁ TANČIAREŇ 
  – zábavné tanečné stretnutie staršej a strednej generácie, VS 
25. – 26. 9. sobota - nedeľa  
  RUŽINOVSKÉ HODOVÉ SLÁVNOSTI 
  – tradičné hodové slávnosti MČ Ružinov
  spojené s bohatým kultúrnym programom 
  AREÁL ŠTRKOVEC
25. 9.  sobota 10.00 – 22.00 h 
  FOLKFEST RUŽINOV 2010
  – VII. ročník medzinárodného folklórneho festivalu
  v rámci Ružinovských hodových slávnosti 2010 
  AREÁL ŠTRKOVEC
26. 9. nedeľa  10. 30 h 
  NEDEĽNÉ ROZPRÁVKOVÉ DOPOLUDNIE
  NEHRÁME – Ružinovské hodové slávnosti
27. 9. pondelok 18. 00 h
  TRI ORIEŠKY PRE RICHARDA RIKKONA
  – klavírny koncert populárneho klaviristu Richarda Rikkona. 
  Hosťami sú mimoriadne talentované deti.
30. 9. štvrtok  17. 00 h
  RUŽINOVSKÁ TANČIAREŇ 
  – zábavné tanečné stretnutie staršej a strednej generácie, VS

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

Vedúca manažérrka: Daniela Konečná ++421-2/559 60 861
Programové oddelenie: ++421-2/559 60 861 

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

 parkovisko pre osobné autá

14. 9. utorok  10. 00 h – 12. 00 h
  PORADÍME VÁM... 
  – bezplatná právna poradňa pod záštitou OZ SLZA; uč.č.4
   14. 00 h
  HRÁME SA  NA ROZPRÁVKU
  – tvorivé výtvarné popoludnie pre deti spojené 
   s kreslením na chodníku; exteriér

16. 9. štvrtok  17. 00 h – 21. 00 h
  ŠACHOVÉ KLUBOVÉ DNI 
  – pravidelné stretnutia členov Slovenského šachového 
   zväzu ŠK SLOVAN; uč.č.16

19. 9. nedeľa  19. 00 h
  KONCERT ORCHESTRA BRATISLAVA HOT SERENADERS 
  – hudba v štýle 20. a 30. rokov; veľká sála

21. 9. utorok  10. 00 h – 12. 00 h
   PORADÍME VÁM... 
  – bezplatná právna poradňa pod záštitou OZ SLZA; uč.č.4

22. 9. streda  14. 00 h 
   PRÍRODA OKOLO NÁS I 
  – kombinovaný program so zameraním na životné prostredie 
  a ekológiu so súťažami (stromy, kríky, kvety, zeleň); uč.č.4

25. 9. sobota  15. 00 h
   DIVADIELKA NA NIVÁCH 
	 	 –	predstavenia	pre	deti	z	okolia	Nív;	veľká	sála

28. 9. utorok  10. 00 h – 12. 00 h
   PORADÍME VÁM... 
  – bezplatná právna poradňa pod záštitou OZ SLZA; uč.č.4   

29. 9. streda  14. 00 h
   FILMOVÉ PREMIETANIE pre žiakov školských družín 
  – Kúzelná opatrovateľka 2; veľká sála

30. 9. štvrtok  17. 00 h – 21. 00 h
   ŠACHOVÉ KLUBOVÉ DNI 
  – pravidelné stretnutia členov Slovenského 
    šachového zväzu ŠK SLOVAN; uč.č.16



Viac na:
www.ruzinov.sk

RUŽINOVSKÉ 
HODOVÉ SLÁVNOSTI

Starosta MČ Bratislava - Ružinov Ing. Slavomír DROZD pozýva na

25. - 26. september 2010 - areál Štrkovecké jazero
Program:

SOBOTA 
 7. ročník folklórneho 
festivalu FOLKFEST
18.00 Moravanka
20.00 Diabolské husle
Moderátor: 
Karin MAJTÁNOVÁ
NEDEĽA
16.10 príhovor starostu Ružinova 
S. DROZDA a zástupcov katolíckej 
a evanjelickej cirkvi
16.20 Samo TOMEČEK
17.10 Zuzana SMATANOVÁ
18.00 slávna česká humorná 
dvojica GENZER a SUCHÁNEK
19.00 Marie ROTTROVÁ
20.15 Miro ŽBIRKA
Moderátor: 
Roman POMAJBO
Počas víkendu športové podujatia 
pre všetky vekové kategórie.


