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ŠTATISTIKA / Pomoc je v reálnej investičnej aktivite štátu

Slovenská stavebná produkcia
má naďalej najväčší prepad v EÚ

P

odľa výsledkov štatistického úradu Európskej
únie Eurostat pokračovalo
Slovensko v závere roka 2020 v
najväčšom medziročnom poklese stavebnej produkcie v EÚ, a
to za október a november v priemere o 15,9 perc.
„Tým Slovensko bohužiaľ potvrdilo toto negatívne prvenstvo,
teda najväčší prepad z celej
únie, na ktoré sa dostalo v treťom štvrťroku 2020 poklesom o
17,8 perc.,“ komentuje výsledky

Eurostatu Pavol Kováčik, prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska.
Vývoj stavebnej produkcie na
domácom slovenskom trhu bol
spôsobený znížením novej výstavby, vrátane rekonštrukcií a
modernizácií.
Z hľadiska výrobného zamerania sa v porovnaní s rokom
2019 výstavba v pozemnom staviteľstve (budovách) prepadla o
24 perc. a množstvo prác na inžinierskych stavbách kleslo o 23

perc. „Nesmieme zabúdať na to,
že stavebníctvo je aj významným
zamestnávateľom, veď v roku
2019 v tomto sektore pracovalo
177-tis, ľudí, a ďalšie desiatky tisíc v naviazaných odvetviach“ v
pripomína Pavol Kováčik.
Zároveň ale upozorňuje, že
akútne je ohrozených približne
40-tis. pracovných miest, čo prinesie ďalšiu veľkú záťaž na sociálny systém a rast nezamestnanosti.
> Pokračovanie na s. 2
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Rezort dopravy má v prípade
križovatky D1/D4 doložiť
Útvaru hodnoty za peniaze
štúdiu uskutočniteľnosti. Minister dopravy A. Doležal verí,
že si s útvarom ešte vyjasnia
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ktorá potvrdí, že tam tá križovatka má byť,“ podotkol.
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FINANCIE / Medziročne ide o nárast o 7,1 perc.

Finančné aktíva slovenských domácností
minulý rok rástli aj napriek koronakríze

A

j napriek koronakríze v minulom roku
stúpli finančné aktíva slovenských domácností. Pre obmedzenú mobilitu a
zatvorené prevádzky mali vlani domácnosti
obmedzené možnosti spotreby. Miera úspor
a objem likvidných finančných aktív, najmä
hotovosti a bankových vkladov, tak podľa
analytikov VÚB banky vzrástli aj z donútenia,
nielen z opatrnosti z neznámej budúcnosti.
Dočasné zvýšenie úspor môže pokračovať
podľa analytikov aj v tomto roku. Nebude
to však podľa nich nevyhnutne znamenať aj
zvýšenie rastu finančných aktív, skôr naopak.
Kríza ešte neskončila. Jej dopad na pracovný trh, zamestnanosť a mzdy u nás ešte

len bude kulminovať. Pripomenuli to aj aktuálne ohlásené hromadené prepúšťania
vo viacerých sektoroch služieb. Navyše,
mnohým tisícom domácností končia odklady splátok úverov a tým minuloročná úľava
na rodinných rozpočtoch, ktorá sčasti podľa
analytikov VÚB našla cestu aj do odloženej
hotovosti a bankových vkladov. Tie úspešnejšie domácnosti, ktoré si pracovné miesta aj
príjem udržia, sa po odznení protipandemických opatrení môžu podľa analytikov rozhodnúť financovať spotrebu, ktorú počas pandémie museli oželieť. „Siahnu tak na odložené
peniaze a znížia naakumulované likvidné
úspory,“ uvádza sa v analýze.

Podľa aktuálne zverejnenej štatistiky štvrťročných finančných účtov z dielne Národnej
banky Slovenska bol celkový objem finančných aktív domácností v treťom štvrťroku
2020 na úrovni 83,2 mld. eur. V medziročnom porovnaní je to nárast o 7,1 perc.
Spomedzi jednotlivých tried aktív sa vlani
do septembra v absolútnych hodnotách najviac zvýšil objem vkladov. Relatívne najrýchlejšie, o 13,4 perc., rástli úspory v dôchodkových fondoch.
Z čiastkových údajov vyplýva, že finančné
aktíva domácností pokračovali v raste aj v
poslednom kvartáli minulého roka.
> Pokračovanie na s. 3
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PODNIKANIE / Stabilizoval sa trend v čistom prírastku firiem

Podľa najnovšej analýzy FinStatu
zanikajú čoraz staršie obchodné spoločnosti

V

roku 2020 vzniklo na Slovensku najmenej nových obchodných spoločností za ostatných päť rokov, no zároveň vlani a predvlani zaniklo najmenej firiem
za celé uplynulé desaťročie. Stabilizoval sa
tak trend v čistom prírastku firiem, vyplýva
z aktuálnej analýzy spoločnosti FinStat. Postupne sa však zvyšuje priemerný vek zlikvidovaných spoločností.
„Priemerný vek zanikajúcich obchodných
spoločností v SR sa do roku 2017 znížil po-

stupne pod desať rokov. Odvtedy zanikajúce
firmy dynamicky starnú. Priemerný vek spoločností, ktoré boli z Obchodného registra vymazané v priebehu vlaňajška, prevýšil 12,5
roka. To môže naznačovať i to, že do ťažkostí
sa čoraz viac dostávajú aj etablované podniky,“ uviedol hlavný analytik FinStatu Pavol
Suďa.
Vlani podľa údajov FinStatu na Slovensku vzniklo 19 324 spoločností a zaniklo
4153. Rekordne najviac firiem, a to 27 257,

bolo do Obchodného registra zapísaných v
októbri 2013, krátko pred zmenou spôsobu
požadovaného splatenia základného imania.
Historicky najviac spoločností zaniklo zasa v
decembri 2014, teda tesne pred zavedením
daňových licencií. Zrušenie tejto „dane zo
straty“ viedlo podľa P. Suďu od roku 2018 k
normalizácii počtu zanikaných spoločností
na úrovniach obvyklých pred zavedením licencií.
> Pokračovanie na s. 3

Slovenská stavebná produkcia má naďalej najväčší prepad v EÚ
Nemecko s medziročnými nárastmi od 3 do
8 perc. Tu sa pozitívne prejavuje razantná
„Niektoré krajiny vzali podporu investícií podpora regionálnych ale aj infraštruktúrnych
vážne a pozitívnym príkladom nám môžu investícií. Z prepadu slovenského stavebnícbyť krajiny ako Chorvátsko, Dánsko alebo tva teda nemôžeme viniť len koronakrízu, ale
predovšetkým nižšie
množstvo verejných
zákaziek“ konštatuje
Pavol Kováčik. Dodáva, že pokles sa dal
už sledovať v roku
2019 a súvisí s nižšou aktivitou prípravy
verejných investorov.
Dokončenie zo s. 1

Najlepšiu pomoc nie len pre slovenské stavebníctvo ale aj celú ekonomiku vidí Pavol
Kováčik vo väčšej reálnej investičnej aktivite
štátu. „Treba prejsť od proklamácií k činom
a investovať do obnovenia ekonomiky cez
štátne objednávky stavebných prác. Nie len
podľa nás je to najefektívnejší spôsob, ako
investovať do ekonomiky. Ide totiž o peniaze, ktoré sú vynaložené na slovenskú prácu,
domácich zamestnancov, materiál a služby,
pritom po realizácii viacerých potrebných stavieb v regiónoch márne volajú,“ uzatvára.
Celá správa Eurostatu o stavebníctve v
EÚ je dostupná v angličtine TU

DIAĽNICE / Rezort sa pridá k trestnému oznámeniu na Marcela Slávika

Minister Andrej Doležal chce ešte rokovať
o štúdii uskutočniteľnosti križovatky D1/D4

R

ezort dopravy má v prípade križovatky
D1/D4 doložiť Útvaru hodnoty za peniaze (ÚHP) ešte štúdiu uskutočniteľnosti. Minister dopravy Andrej Doležal verí,
že si s útvarom ešte vyjasnia rozsah tejto
štúdie, aby sa procesy urýchlili.
„Vyzerá to tak, že budeme musieť spracovať štúdiu, ktorá potvrdí, že tam tá križovatka
má byť, aj keď už veľká časť tej križovatky
stojí,“ podotkol A. Doležal vo videu na sociálnej sieti s tým, že je to možno absurdné, ale
musí konať v súlade so zákonom.
Minister skonštatoval, že štandardne podľa pravidiel by táto štúdia mala obsahovať aj
štúdiu uzla Bratislava, tá však podľa neho
môže trvať mesiace aj rok. Verí, že štúdia
nebude musieť mať taký rozsah, čo si chce
vyjasniť s ÚHP.

Koncom januára sa začal robiť podjazd
pod D1 technologicky unikátnym postupom.
„Koncesionár D4 potiahol najbližšie k D1 ako
mohol, zrealizoval prístupové trasy alebo budúce privádzače na D1 a tam zastal,“ priblížil
A. Doležal s tým, že tak chýba rádovo 200 až
300 metrov, ktoré má postaviť Národná diaľničná spoločnosť (NDS).
A. Doležal súčasne poznamenal, že sa
pridá k iniciatíve ministra hospodárstva Richarda Sulíka, ktorý sa rozhodol podať trestné oznámenie na Generálnu prokuratúru SR
v prípade Marcela Slávika a jeho združenia,
ktorý mal nezmyselnými podmienkami a
požiadavkami zdržiavať proces výstavby a
spôsobovať problémy developerom. Minister dopravy dodal, že na rezorte dopravy,
respektíve NDS, dali dokopy 19 projektov, z

ktorých každý bol v priemere predĺžený o 6
až 9 mesiacov, a to práve pre podobné podania. A. Doležal tak pravdepodobne doplní
trestné oznámenie a spojí sa v tejto veci s
R. Sulíkom.
Minister dopravy zároveň doplnil informácie k úseku D1 s tunelom Višňové. 3. februára oznámil víťaza súťaže na opravu a
dostavbu tunela Višňové. Súťaž na údržbové stredisko, respektíve technológiu tunela,
bola odčlenená. „Veľmi dobre si uvedomujeme, že technológia tunela súvisí s výstavbou
tunela, čiže víťazný uchádzač má v podmienkach, má v zmluve, aby pripravil tento technologický projekt, na základe ktorého vysúťažíme samotnú technológiu tunela,“ doplnil
A. Doležal.
(sita, sn)
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Finančné aktíva slovenských domácností minulý rok rástli aj napriek koronakríze
Dokončenie zo s. 1
Vklady domácností v bankách, ktoré sa
na celkových finančných aktívach podieľajú
takmer polovicou, zrýchlili medziročné tempo
rastu zo septembrových 6,5 perc. na decembrových 8,1 perc. Zvýšilo sa aj medziročné
tempo rastu finančných prostriedkov v podielových fondoch a pokračovalo aj navyšovanie úspor domácností v dôchodkových fondoch. Tie tvoria 15 perc. celkových osobných
finančných aktív domácností a dlhodobo sú
podľa analytikov VÚB ich najrýchlejšie rastúcou položkou.

Ešte výraznejšie ako aktíva rástol vlani
domácnostiam na Slovensku ich čistý finančný majetok, teda rozdiel medzi hodnotou hrubých finančných aktív domácností a
hodnotou ich finančných záväzkov. Tie tvoria predovšetkým úvery. A keďže tempo ich
rastu, teda zadlžovania, sa vlani spomalilo,
hodnota čistého finančného majetku domácností vzrástla o to viac. Konkrétne v treťom
kvartáli medziročne o 8,5 perc. A podľa odhadov analytikov VÚB vo štvrtom kvartáli pravdepodobne až cez 10 perc. „Takéto rýchle
tempo zvyšovania finančného majetku sme
na Slovensku nemali roky,“ hovoria analytici.

Málokde v Európe rástol čistý finančný
majetok domácností vlani tak rýchlo ako na
Slovensku. Na druhej strane, v prepočte na
obyvateľa sme hodnotou finančného majetku len o niečo vyššou ako 7-tis. eur napriek
tomu ostali na chvoste v celej eurozóne.
A spolu s Rumunskom aj na chvoste v
Európskej únii. „Nevyhnutne to však neznamená, že sme jej najchudobnejšou krajinou.
Finančný majetok tvorí len zlomok celkového
bohatstva našich domácností, ktoré preferujú skôr reálne statky, najmä nehnuteľnosti,“
uviedli analytici.
(sita, sn)

Podľa najnovšej analýzy FinStatu zanikajú čoraz staršie obchodné spoločnosti
Dokončenie zo s. 2
Zatiaľ čo v preprave alebo prenájme
nehnuteľností pokračoval vlani mierne pozitívny trend, v stavebníctve, službách, poradenstve či cestovnom ruchu, alebo IT sa čistý
prírastok firiem medziročne znížil. „K dramatickému zhoršeniu však došlo v obchode, v

ktorom síce zaniklo najmenej spoločností za
uplynulé desaťročie, no počty novovzniknutých firiem sa prepadli prakticky k nule,“ zdôraznil P. Suďa, podľa ktorého sa na druhej
strane pomerne významne dynamizuje pribúdanie nových podnikov v priemysle, a to
najmä v strojárstve, kovovýrobe, drevárstve,
potravinárstve a elektrotechnike.

Kým priemerný vek zaniknutých firiem v
posledných rokoch stúpa, pri zanikajúcich
živnostiach sa, naopak, znižuje. Tí, ktorí svoje živnosti ukončili vlani, podnikali už menej
ako deväť rokov. Priemerný vek zaniknutých
živností sa však podľa P. Suďu nemenil v
uplynulej dekáde tak dramaticky, že by sa z
trendov dali vyvodiť hodnotné závery.

EUROFONDY / Spokojných bolo takmer 70 perc. klientov

Poradenské centrá pomáhajú žiadateľom
bezplatne, vlani poskytli vyše 2 200 konzultácií

Ž

iadatelia o eurofondy, ktorí nemajú
dostatok skúseností alebo vedomostí
a potrebujú poradiť, ako získať zdroje z Európskej únie, sa už štyri roky môžu
obrátiť na Informačno-poradenské centrá
(IPC). Tie poskytujú záujemcom svoje služby
bezplatne. Sieť ôsmich centier naprieč celou
krajinou spadá pod Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. Záujemcovia o podporu zo zdrojov EÚ ich nájdu v Trnave, Nitre, Trenčíne, Žiline, Banskej
Bystrici, Košiciach a v Prešovskom kraji, kde
sú dve – v Prešove a v Humennom.
Vlani poskytli aj napriek pandémii koronavírusu klientom viac ako 2 200 konzultácií.
Centrá zároveň zaslali takmer 800 cielených
informačných e-mailov o aktualitách týkajúcich sa eurofondov a spolupracovali na organizácii 65 informačných seminárov. Neustále sa zväčšuje aj databáza klientov, ktorí o
pomoc prejavia záujem, aktuálne obsahuje
takmer 5-tis. kontaktov.

„Robíme všetko pre to, aby sme eurofondy zbavili zbytočnej byrokracie a zjednodušili
ich čerpanie tak, aby sa peniaze čo najrýchlejšie dostávali do regiónov. Po nástupe novej vlády v marci 2020 sa nám v tomto smere
podarilo dosiahnuť veľký úspech, keď sme
čerpanie za necelých deväť mesiacov zlepšili o 1,98 mld. eur. Informačno-poradenské
centrá v krajských mestách sa osvedčili ako
užitočný a funkčný nástroj, ktorý subjektom
v regiónoch poskytuje bezplatnú pomoc pri
žiadaní o eurofondy,“ uviedla vicepremiérka
a ministerka investícií a regionálneho rozvoja
Veronika Remišová.
Klienti v roku 2020 predložili s podporou
centier viac ako 450 žiadostí o nenávratný finančný príspevok, z ktorých boli viac ako dve
tretiny práve vďaka pomoci IPC úspešné.
V čase pandémie mali pritom Informačno-poradenské centrá obmedzené možnosti,
ako pomáhať žiadateľom o eurofondy. Obmedzené boli najmä osobné konzultácie či

semináre, ktoré sa preniesli buď do online
priestoru alebo sa riešili telefonicky či e-mailom. Väčší dôraz centrá kládli na zasielanie
informačných e-mailov, ako aj na zverejňovanie informácií na webovej stránke a na sociálnych sieťach.
Inforačno-poradenské centrá sa stali rešpektovaným partnerom v procese implementácie fondov Európskej únie na regionálnej
úrovni, žiadatelia a prijímatelia ich činnosti
a pomoci dôverujú. Dokazuje to aj najnovší
prieskum – veľmi spokojných, resp. spokojných s prácou IPC a ich poradenstvom bolo
takmer 70 perc. klientov. Oceňujú najmä fakt,
že centrá poskytujú kvalitné poradenské
služby a informácie bezplatne a žiadatelia
tak nemusia platiť za konzultácie iným subjektom.
S pomocou IPC sa podarilo vlani zrealizovať naprieč celým Slovenskom množstvo
projektov.
(sita, sn)
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EKONOMIKA / Najväčší prírastok zaznamenali Seychely

Záujem slovenských podnikateľov
o zahraničné daňové raje naďalej rastie

V

daňových rajoch aktuálne sídli 5 276
slovenských spoločností. Medziročne
počet týchto firiem stúpol o 280. Vyplýva to z dát poradenskej spoločnosti Bisnode A Dun & Bradstreet Company.
Majitelia z destinácií považovaných za
daňový raj majú v základnom kapitáli týchto
firiem investovaných bezmála 10,5 mld. eur.
Najviac ich pritom podniká v oblasti veľkoobchodu a maloobchodu, profesijných a vedeckých činností a v nehnuteľnostiach. „Akékoľvek zmeny v ekonomickom prostredí majú na

počet spoločností v daňovo zvýhodnených
destináciách malý dopad. Sledujeme, že
ich počet sa zvyšuje z roka na rok, pričom
medziročné tempá prírastkov sa zrýchľujú.
Kým pred viac ako piatimi rokmi sme zaznamenávali desiatky prírastkov z roka na rok, v
poslednom období ide o stovky,“ uviedla analytička Bisnode A Bradstreet Company Petra
Štěpánová.
Najobľúbenejším daňovým rajom pre Slovákov sú Spojené štáty americké. Sídli v nich
1 406 našich firiem. Oproti roku 2019 narás-

tol ich počet o 178. Na druhom mieste je Holandsko so 1 166 slovenskými spoločnosťami, čo je iba o tri viac ako rok predtým. Tretiu
priečku obsadil ostrovný Cyprus, ktorý však
podľa P. Štěpánovej aj naďalej stráca „lesk“.
V roku 2020 tam malo svoje sídlo 944 našich
firiem, čo je medziročne o 115 menej. Najväčší prírastok v počet nových spoločností
zaznamenala Seychelská republika, ktorá
vlani zaregistrovala 208 slovenských spoločností. Aktuálne ich tam sídli 320.
(sita, sn)

REGIÓNY / Cieľom je vytvorenie novej a funkčnej koncepcie

Mesto Námestovo vyhlásilo súťaž
na rozvoj nábrežia Oravskej priehrady

M

esto Námestovo hľadá najvhodnejší
spôsob rozvoja Nábrežia Oravskej
priehrady. V tejto súvislosti vyhlásilo
dvojetapovú urbanisticko-architektonickú súťaž. Na sociálnej sieti o tom informoval námestovský primátor Milan Hubík.
Cieľom súťaže je vytvorenie novej a funkčnej koncepcie mesta so situovaním pri vodnej ploche Oravskej priehrady. „Nábrežie je
klenotom nášho mesta. Nekoordinovaný rozvoj už spôsobil niekoľko komplikácií, ale stále
je čas urobiť to poriadne. Vyzývam všetkých
architektov a urbanistov, aby sa zapojili. V
prvom kole stačí predložiť motivačný list a
svoje referencie,“ priblížil M. Hubík.

Súťaž je podľa primátora overená komorou architektov. „Pomôžte nám dať tvár najdôležitejšej časti Námestova, aby sa tu žilo
dobre obyvateľom a aby sa tu dobre cítili aj
mnohí naši návštevníci,“ dodal M. Hubík.
Cieľom súťaže je získať návrh, ktorý bude
čo najkvalitnejším realistickým scenárom pre
budúcu transformáciu a rozvoj riešeného
územia. Očakáva sa také riešenie územia
Nábrežia, ktoré poskytne jasnú jednotnú
koncepciu a reguláciu verejných priestorov
a zástavby, ich vzájomného vzťahu, vzťahu
k Oravskej priehrade a mestu Námestovo.
Riešenie, ktoré vyzdvihne a pretaví potenciál
Námestova do jeho identity a zatraktívni dané

územie pre celé spektrum miestnych obyvateľov (na okresnej a regionálnej úrovni), návštevníkov (na celoslovenskej a cezhraničnej
úrovni), zaujme a vytvorí priestor pre investície súkromných developerov.
Návrh by mal vytvoriť mestotvornú a adekvátnú víziu s vhodným pomerom objektov a
priestranstiev pre kultúrno-spoločenské funkcie, športovo-rekreačné funkcie, komerčné a
nekomerčné funkcie vzhľadom na danosti a
potreby prostredia (dôležité pomery: zástavba - zeleň, kultúra - šport, aktivita - rekreácia,
vzdelávanie - zábava , podnikateľ - užívateľ,
nábrežie - voda).
Viac informácií nájdete TU
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REGIÓNY / Nehnuteľnosť bola ocenená na 346-tis. eur

Košický samosprávny kraj má záujem
o kúpu a rekonštrukciu Turzovských kúpeľov

K

ošický samosprávny kraj (KSK) má
záujem o kúpu a rekonštrukciu Turzovských kúpeľov. Krajskí poslanci
budú na najbližšom rokovaní rozhodovať o
ich opätovnom odkúpení. Informovala o tom
hovorkyňa predsedu KSK Anna Terezková.
Objekt patril v rokoch 2002 až 2011 do majetku kraja, župa ho využívala ako školu v prírode. V roku 2007 zariadenie vyradili zo siete
škôl a školských zariadení, v roku 2011 ho
bývalé vedenie kraja predalo súkromnému
vlastníkovi. Odvtedy kúpele chátrajú a kedysi
obľúbená destinácia je dnes nevyužívaná.
Košický samosprávny kraj má teraz záujem
areál opätovne kúpiť a zrekonštruovať. Súčasný majiteľ požadoval na začiatku rokovania sumu 750-tis. eur. Predložil viacero zna-

leckých posudkov, pričom najnižší z nich bol
na sume 420-tis. eur. Košický samosprávny
kraj si dal vypracovať vlastný znalecký posudok, ktorý ohodnotil nehnuteľnosť na 346-tis.
eur.
Košický samosprávny kraj plánuje komplexnú obnovou Turzovských kúpeľov. Objekty by mohli slúžiť na kúpeľné a ubytovacie
účely, v areáli by sa malo nachádzať aj stravovacie zariadenie.
„Po tom, čo som sa stal primátorom Gelnice, som roky upozorňoval, že bývalý majiteľ
sa o areál nestará a odmieta s nami rokovať.
Ľady sa pohli, až keď sa vlani zmenil majiteľ kúpeľov. Spolu s predsedom KSK Rastislavom Trnkom sme s ním začali rokovať o
opätovnom odkúpení kúpeľov do rúk verejnej

správy. Som veľmi rád, že sa nám s ním podarilo dohodnúť a 19. februára budú krajskí
poslanci rozhodovať o tomto zámere,“ dodal
primátor Gelnice a poslanec Zastupiteľstva
KSK Dušan Tomaško.
„Gelnica patrí medzi najmenej rozvinuté
okresy, je to jedna z hladových dolín nášho
kraja. Od projektu rekonštrukcie Turzovských
kúpeľov si sľubujeme obnovu cestovného ruchu v tejto lokalite a vytvorenie nových pracovných miest. Táto investícia by zároveň
pomohla znížiť regionálne rozdiely, a práve to je podľa zákona jedna z kompetencií
samosprávneho kraja,“ povedal predseda
Košického samosprávneho kraja Rastislav
Trnka.
(sita, sn)

Obyvatelia Ružinova môžu pripomienkovať
návrh rekonštrukcie ihriska na Sedmokráskovej

B

ratislavský Ružinov predstavil návrh
rekonštrukcie detského ihriska na
Sedmokráskovej ulici, obyvatelia ho
môžu pripomienkovať. „Detské ihrisko Sedmokrásková je obrovským asfaltovým ihriskom s typickými betónovými múrikmi rôznej
výšky, ktoré sú pre ihrisko typické a pomohli
nám vytvoriť jeho rozdelenie na samostatné zóny,“ uviedol na sociálnej sieti starosta mestskej časti Martin Chren a dodal, že
spoločným prvkom celého ihriska majú byť
sedmokrásky. „Ich vyobrazenia by mali byť
zakomponované v hracích prvkoch naprieč
celým ihriskom,“ doplnil s tým, že pôjde o investíciu v hodnote niekoľko stotisíc eur.
Ihrisko sa rozprestiera na pozemkoch s

rozlohou zhruba 3 700 m2. „Celkovo by nové
ihrisko malo byť rozdelené do deviatich zón
- zóna pre najmenšie deti s pieskoviskom a
tieniacou plachtou, zóna s dvojposchodovým toboganom doplnená o hojdačky, zóna
pre deti, ktoré radi skúšajú svoju rovnováhu,
zóna s veľkou pavúčou sieťou, oddychová
zóna, zóna s dopravným ihriskom, zóna s
pumptrackovou dráhou pre malé deti, zóna
na posilňovanie a workout, vrátane prvkov
pre imobilných a zóna s multifunkčným športoviskom,“ vymenoval starosta Ružinova a
dodal, že na vynovenom ihrisku by nemal
chýbať ani obľúbený hravý chodník.
„Detské ihrisko na Sedmokráskovej ulici
patrí k najväčším nielen v Ružinove, ale v ce-

lom meste. Zároveň je však jedným z najviac
zanedbaných,“ uviedol Martin Chren v júni
minulého roka a dodal, že až donedávna pozemky pod ihriskom patrili Ministerstvu hospodárstva SR (MH SR), ktoré nemalo žiaden
dôvod sa o ne starať.
„Našim plánom je kompletne toto unikátne
ihrisko zrevitalizovať tak, aby sa stalo jedným
z najkrajších a bezpečných miest pre naše
ružinovské deti všetkých vekových kategórií,“ doplnil. Po zámene pozemkov s MH SR,
ktorú schválilo mestské zastupiteľstvo, sa ihrisko dostalo do rúk mesta, čím sa zároveň
eliminovalo riziko, že by sa k nemu dostal
súkromný developer.
(sita, sn)
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