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Ktorú matersKú šKolu vyberiete pre svoje dieťa? ► sprejeri sa zahrávajú ► rande po tridsiatich 
roKoch  ► zdevastovaný byt sa vydražil za 58 tisíc eur ► odvezte sa v aute spoločne  
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Zbavte sa 
zadarmo 

spotrebičov a 
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Idete zatepľovať? 
Inšpirujte sa!

Ružinovské 
zabíjačkové slávnosti 

Ples Ružinovčanov 
zabavil aj pomohol 
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Ak ešte doma nájdete staré fotografie Ružinova, ako vyzeral kedysi, budeme radi, ak sa s nami o ne 
podelíte.  Chceme ich zozbierať čo najviac, aby sme mohli zorganizovať zaujímavú výstavu. Kópie 
fotografií poskytneme aj Mestskému archívu v Bratislave, ktorý ich zachová pre ďalšie generácie. 
Ak doma ešte nejaké snímky nájdete, pošlite nám ich oskenované emailom na adresu  
echo@ruzinov.sk alebo poštou do redakcie na adresu Ružinovské ECHO, Mierová 21, 827 05 Bratislava, 
prípadne nám ich do redakcie prineste osobne, my si ich zoskenujeme. Najzaujímavejšiu fotografiu 
odmení zástupca starostu Ján Buocik knihou fotografií starej Bratislavy. 

Máte doma staré fotografie 
Ružinova?  

Budovanie vejárovej fontány v Parku Andreja Hlinku v roku 1977. Fotografiu nám poslal Rudolf Vašíček 
(v hornom rade prvý zľava). 

Je  16. januára 2013, 10 hodín dopoludnia. 
Vo veľkej zasadačke miestneho úradu v Ru-
žinove čaká na otvorenie dražby zdevasto-
vaného bytu na Šumavskej ulici takmer 20 
záujemcov. Súkromné osoby aj zástupcovia 
realitných kancelárií. Pôvodne bolo záujem-

cov viac, odradila ich však obhliadka bytu. 
Síce v dobrej lokalite neďaleko Centrálu, ale 
v starom zanedbanom dome. Dvojizbový 
byt s rozlohou 41 m2 je neobývateľný, nemá 
kúrenie, má zatečené stropy. Má však poten-
ciál v podobe podkrovia, na ktorom ale treba  
opraviť rozpadnutú strechu. 
Vyvolávacia cena začala na lákavých 14 tisí-
coch eur. Záujemcovia dvíhajú ceduľky s dra-
žobným číslom, postupne prihadzujú. Suma 
sa zastavila na 58 tisícoch eur, ktorú ponúkol 
31-ročný muž. „Oslovila ma lokalita a možnosť 
využitia strechy,“ prezradil víťaz dražby. Záro-
veň dodal, že ešte násobok tejto sumy bude 
do rekonštrukcie potrebné investovať. 
„Môj strop bol 25 tisíc,“ povedal s úsmevom  
po skončení dražby muž okolo šesťdesiatky. 
Žena z realitnej kancelárie bola ochotná po-

núknuť maximálne 56 200 eur. 
Byt bol vo vlastníctve hlavného mesta  
a v správe mestskej časti Ružinov. Mestská 
časť navrhla dať byt  do dražby, primátor 
dal k nej súhlas. Na dražbu ďalších 16 bytov 
zatiaľ súhlas neposkytol. Vydražená suma 
ide do rozpočtu mesta aj mestskej časti  
v pomere 50:50. Peniaze sa Ružinovu zídu na 
rekonštrukciu vlastných nájomných bytov na 
Vietnamskej ulici. Už minulý rok Ružinov zre-
konštruoval nájomné byty na Vietnamskej 
ulici za 20 tisíc eur. Bytová komisia, v ktorej 
sú aj zástupcovia verejnosti, byty pridelila 
na dobu určitú 21 žiadateľom. Tretinu z nich 
tvoria učitelia.

Miroslava Štrosová
Foto: MÚ Ružinov

Verejné obstarávanie zhotoviteľa re-
vitalizácie a modernizácie športové-
ho areálu Základnej školy Nevädzová 
musí mestská časť Ružinov zopakovať. 
Dôvodom je zmena v projektovej do-
kumentácii. Pitnú fontánku totiž pre 
mestskú časť sponzorsky vybuduje 
Bratislavská vodárenská spoločnosť a 
zmenou je aj to, že v areáli nebude zre-
alizovaná len príprava na osvetlenie, 
ale aj stožiare osvetlenia. 
Projekt revitalizácie areálu spočíva v rekonštrukcii oplotenia, doplnení novej vstupnej brá-
ny a rekonštrukcii existujúceho trávnika pre potreby futbalového ihriska. Najvýznamnejšou 
úpravou má byť tartanový povrch bežeckej dráhy. Zámerom je vybudovať aj nové doskočis-
ko pre skok do diaľky a konštrukciu pre cvičenie s popruhmi, pitnú fontánku a exteriérové 
vešiaky pre zavesenie búnd a tašiek. Nový vstup do areálu má byť vybudovaný na rohu 
Sedmokráskovej a Nevädzovej. 

(mš) 
Vizualizácia: Arch.Design

Pol milióna eur pôjde v tomto roku na revita-
lizáciu školských areálov Nevädzová, Vrútoc-
ká a Medzilaborecká.  Stotisíc eur je naplá-
novaných na rekonštrukciu detských ihrísk 
Svidnícka a Rezedová.  Na rekonštrukciu 
ciest a chodníkov ide v roku 2013 až 439 tisíc 
eur, čo je o 180 tisíc viac ako minulý rok. Z pe-
ňazí chce Ružinov vybudovať aj parkovacie 
miesta na Medzilaboreckej ulici a pustiť sa 
chce do vybudovania odbočovacích pruhov 
na ulici Maximilána Hella. Do rekonštrukcie 
toaliet na základných a materských školách 
a modernizácie vybavenia školských jedální 
Ružinov investuje 310 tisíc eur. 

(mš) 

Zdevastovaný byt  vydražili za 58 tisíc eur 

Ružinov má rozpočet, 
môže sa pustiť do 
investícií 

Verejná súťaž na obnovu 
areálu ZŠ Nevädzová sa zopakuje 

V Ružinove sa vo verejnej dražbe v januári vydražil 2-izbový byt na Šumavskej ulici. Vyvolávacia cena začínala 
na 14 tisícoch eur, konečná vydražená suma sa vyšplhala na 58 000 eur. Samospráva sa takýmto spôsobom 
zbavila nehnuteľnosti, na rekonštrukciu ktorej nemala peniaze. 

Mestská časť má schválený roz-
počet na rok 2013, samospráva 
sa môže pustiť do investícií, ktoré 
naplánovali poslanci. 

Zdevastovaný byt na 
Šumavskej sa vydražil za 58 tisíc eur. 
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Územný plán zóny Trnávka-stred prerokovali, 
pripomienky musia vyhodnotiť 
Okolo 30 ľudí prilákala prezentácia výsledného návrhu územného plánu zóny Trnávka-stred. Uskutočnila 
sa koncom januára v rámci procesu verejného prerokovania. Ešte do 15. februára 2013 mohla verejnosť 
posielať pripomienky k návrhu územného plánu zóny centrálnej časti Trnávky (viď RE 1-2/2013, s. 6). 

Budúcnosť plánovaného obytného domu na 
ulici Na križovatkách, areálu bývalých jaslí na 
Pavlovičovej, otázky o tretej koľaji na železničnej 
trati medzi Ostredkami a Trnávkou, budúca po-
doba križovatky na Ribayovej ulici, kedy bude 

ulica Na križovatkách napojená na Galvaniho či 
nedostatok materských škôl.  To sú témy a prak-
tické otázky, ktoré od obyvateľov  zazneli na 
prezentácii výsledného návrhu územného plá-
nu zóny Trnávka-stred, napriek tomu, že tento 
regulačný dokument nerieši  realizácie stavieb  
a ich termíny. Prezentácie sa zúčastnili aj súk-
romní vlastníci niektorých pozemkov. 
Územný plán zóny Trnávka-stred vzniká už 
viac ako štyri roky.  Jeho úlohou je spres-
niť  pravidlá budúcej výstavby v tejto oblas-
ti a presne definovať funkcie jednotlivých 
území a výšku podlaží. Vychádza pritom  
z územného plánu mesta a Bratislavského sa-
mosprávneho kraja. 

Do 15. februára prišlo k výslednému návrhu 
územného plánu zóny vyše 40 pripomienok. 
Medzi nimi boli aj pripomienky od obyvateľov, 
Cyklokoalície a takisto od vlastníkov pozemkov. 
Pripomienky musí teraz vyhodnotiť odborne 
spôsobilá osoba pre obstarávanie územno-
plánovacích podkladov a územnoplánovacej         
dokumentácie a spracovateľ územného plánu 
zóny. Vyjadriť sa musí takisto magistrát hlavného 
mesta a správnosť celého procesu musí odobriť 
Krajský stavebný úrad v Bratislave. Územný plán 
zóny sa má schvaľovať aj v ružinovskom miest-
nom zastupiteľstve.

Miroslava Štrosová
Foto: autorka 

Budova na Exnárovej je od roku 2010 v správe Základnej umeleckej školy Exnárova a priestory materskej školy Exnárova chce 
využiť pre svoje potreby. Návrh riešenia, ktoré schválili poslanci hlavného mesta  spočíva v tom, aby k objektu na Exnárovej 
boli dostavané nové priestory pre základnú umeleckú školu. Návrh vzišiel z predchádzajúceho spoločného stretnutia staros-
tu Pekára, primátora Ftáčnika, zástupcov ZUšky, materskej školy aj rodičov. Na mestskom zastupiteľstve však proti tomuto 
riešeniu vystúpili pedagógovia a rodičia zo ZUŠky aj bývalý starosta Ružinova a súčasný mestský poslanec Slavomír Drozd 
(Smer-SD), ktorý je členom Rady ZUŠ Exnárova. Ten navrhol materskú školu Exnárova presťahovať do materského centra 
Hojdana na Haburskej. Takýmto krokom by sa musela škôlka na Exnárovej prebudovať na základnú umeleckú školu a ma-
terské centrum zasa na materskú školu. Ružinov ponúkol základnej umeleckej škole jedno poschodie na ZŠ Borodáčova so 
samostatným vchodom, vymenenými oknami, opravenými toaletami a vyregulovaným kúrením, ZUŠka však tieto priestory 
nechce, chce svoj vlastný jeden objekt.          (mš)

Verejná prezentácia zámeru
BC KERAMETAL – REKONŠTRUKCIA  

A DOSTAVBA
sa uskutočni

dňa 14.3. 2013 o 17:00 hod.
v priestoroch budovy Kerametalu

Cultus Ružinov a.s. prenajme tieto  
voľné priestory: 

SD NIVY, Súťažná 18: 
III. poschodie
Ateliér 180 m2  ( sú potrebné úpravy )

II. poschodie
m.č. 9/19,60 m2

m.č.8/21,30 m2

m.č. 7/16,8 m2

m.č.6/33,60 m2  tanečné štúdio
m.č.5/21,30 m2  šatňa tanečného štúdia
m.č.3/19,60 m2

m.č.11/19,60 m2

m.č.12/19,60 m2

m.č.16/39,60 m2  jazyková učebňa

I. poschodie
m.č.5/19,60 m2

DK Ružinov, Ružinovská 28: 
m.č.282 / cca 20 m2

krásna prerobená trojkancelária 68 m2

Kontakt: + 421 2 4342 7055
 sekretariat@cultus.sk

Mestskí poslanci schválili ďalší 
osud MŠ a ZUŠ Exnárova
Mestské zastupiteľstvo sa vo februári priklonilo k riešeniu, ktoré vedie 
k tomu, aby materská škola Exnárova zostala v budove, kde funguje od 
roku 1966. 

Aké riešenie schválili poslanci hlavného mesta? 
1.  Predĺžiť nájomnú zmluvu pre MŠ Exnárova do konca júna 2014  
2.  Vyčleniť 20–30 tisíc eur z rozpočtu hlavného mesta v roku 2013 na vypracovanie  projektovej štúdie 

/dokumentácie na vybudovanie prístavieb pre potreby ZUŠ (marec 2013) 
3.  Vypracovať projektovú štúdiu/dokumentáciu (priestorovú, energetickú, cenovú) na vybudovanie  

prístavieb so samostatnou kotolňou pre potreby ZUŠ (do septembra 2013) 
4.  Zabezpečiť finančné prostriedky na výstavbu prístavby v roku 2014  (z rozpočtu mesta aj Ružinova)  

v novembri 2013 
5. Vysporiadať pozemky pod budovami a v areáli Exnárovej 6 (apríl 2013)
6.   Po výstavbe prístavieb (alebo ešte pred  ňou) rozdeliť pozemky a budovy/pavilóny geometrickým plánom  

a následne zveriť príslušné časti budovy a pozemkov mestskej časti do správy/majetku mestskej časti  
Bratislava-Ružinov pre potreby materskej školy (september/december 2013) 

Hľadáte priestor 
na prenájom? 
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POSLANECKÉ STREDY
diskutujte so svojimi ružinovskými poslancami. 

K dispozícii sú občanom na miestnom úrade ružinov 
na mierovej 21 každú stredu od 15:30 do 16:30 

v zasadačke b2 na prízemí.
27. február 2013  ing. pavol šmilňák  (volebný obvod trnávka)     
6. marec 2013   mudr. vladimír Ferjenčík (volebný obvod nivy)  
13. marec 2013   ing.  Ľudmila bílá   (volebný obvod starý ružinov)
20. marec 2013   radovan struhár    (volebný obvod ružová dolina) 
27. marec 2013   mgr. viktória jančošeková  (volebný obvod trávniky) 
3. apríl 2013   ing. peter hrapko   (volebný obvod pošeň) 

STRETNUTIE SO STAROSTOM 
RUŽINOVA 

DUŠANOM PEKÁROM

12. marca 2013 
16:00-18:00 hod. 

sd prievoz, Kaštieľska 30

   
termíny nájdete aj na www.ruzinov.sk

Každý je vítaný
termíny nájdete aj na 

www.ruzinov.sk 

POZNAJTE SVOJHO POSLANCA
Ing. Tatiana Tomášková 
Tatiana Tomášková (46) patrí k viditeľnejším poslancom ružinovského 
miestneho zastupiteľstva, do ktorého ju obyvatelia prvýkrát zvolili v roku 2010. 
Vyštudovala technológiu dreva, celulózy a papiera na Chemicko-technologickej 
fakulte SVŠT. Pracovala vo výskumnom ústave, v obchodnej spoločnosti i v 
neziskovej organizácii. V súčasnosti pracuje ako správkyňa nadácie. V rámci 
miestneho zastupiteľstva pôsobí v Komisii územného plánovania,  životného 
prostredia a dopravy a v Grantovej komisii. Je rodená Bratislavčanka a už 
pätnásty rok býva v Ružinove. Do zastupiteľstva kandidovala za Štrkovec za 
stranu SDKÚ-DS. 

Prečo ste sa rozhodli skúsiť byť ružinovskou   
poslankyňou?
Som aktívny  človek a nie som ľahostajná k veciam, ktoré sa 
okolo mňa dejú. Politika ma  vždy zaujímala a komunálna 
politika je o to zaujímavejšia, že je veľmi blízko reálnemu a 
každodennému životu. Z pozície poslanca  mám možnosť 
spolupodieľať sa na mnohých rozhodnutiach, ktoré ovplyv-
ňujú kvalitu života v Ružinove. 

Dostali ste dôveru vašich voličov. Čo sú pre vás 
priority, ktorá presadzujete v zastupiteľstve? 
Postupné podrobnejšie územné spracovanie jednotlivých 
častí Ružinova a prijatie územných plánov zón,  ktoré by 
určili a sprísnili pravidlá výstavby a rozvoja mestskej časti. 
Zachovanie zeleného Ružinova v maximálnej možnej mie-
re, revitalizácia parkov a detských ihrísk. Zvýšenie  úrovne 
škôl a školských zariadení, revitalizácia školských areálov a 
ich sprístupnenie širokej verejnosti. Vytvorenie možností a 
podpora aktívneho spôsobu života Ružinovčanov. Zlepšenie 
dopravnej situácie a parkovacích možností, rekonštrukcia 
ciest a chodníkov,  výstavba cyklotrás. 

Je práca v zastupiteľstve taká, aká bola vaša 
predstava o nej?
Viac-menej áno, v  politickom prostredí sa pohybujem už 
niekoľko rokov,  takže, som vedela do čoho idem. 

Uplynuli už dva roky tohto volebného obdobia. Ktoré 
udalosti alebo výsledky, ktoré sa podarili v Ružinove 
urobiť,  sú z vášho pohľadu najdôležitejšie? 
Teší ma, že sa postupne darí  uskutočňovať niektoré  zo 
spomínaných priorít. Mestská časť pripravuje niekoľko 
územných plánov zón,  žiaľ, tento proces je veľmi zdĺhavý, čo 
ja, ako človek akčný a čiastočne netrpezlivý, ťažko nesiem. 
Postupná revitalizácia škôl a školských areálov je už dnes 
realitou. Postupne sa revitalizujú parky a zelené plochy a 
zmodernizovali sa,  či osadili  v nich nové lavičky.  Mimo-
riadne ma teší, ako sa rozbehol  a funguje grantový systém, 
ktorý sme v tomto volebnom období postavili na nových 
princípoch. Urobila sa pasportizácia bilbordov a postupne 
dáva mestská časť do poriadku ich nelegálne osadenia. Vy-
pracovala sa veľmi dôležitá štúdia  parkovania. Za dôležité 

považujem všetky veci, ktoré Ružinov pozitívne ovplyvňujú 
a sú v prospech jeho obyvateľov, i keď sa na prvý pohľad zdá, 
že  nie sú až tak zásadné či viditeľné. 

Čo ešte chcete mať v tabuľke „vybavené“ do konca 
volebného obdobia? 
Určite, aby sa stihli zrekonštruovať školské areály na Nevä-
dzovej, Vrútockej a Medzilaboreckej, na ktoré sme  schvá-
lili v rozpočte peniaze. Určite, aby sa opravilo čo najviac 
komunikácií, ktoré má Ružinov v správe a zvýšil sa podiel 
pridelených financií na ich rekonštrukciu. Určite, aby sme  
v zastupiteľstve konečne  schválili  niektoré z územných plá-
nov zón. Vybaveného by som videla najradšej čo najviac, ale 
aj v komunálnej politike by  sme mali prijímať rozhodnutia, 
ktoré  prinášajú perspektívne a trvalé riešenia a ich  prínos 
nie je vymedzený jedným volebným obdobím.  

Patríte medzi aktívnejších poslancov, intenzívne 
sa venujete práci v grantovej komisii. Zvyšuje sa 
záujem ľudí o to, aby zrealizovali svoje nápady  
v Ružinove? 
Áno, dôkazom toho je mimoriadny záujem a účasť na 
workshope, ktorý sme zorganizovali pre uchádzačov  o 
poskytnutie grantu začiatkom tohto roka. Práca v granto-

vej komisii je  dosť  časovo náročná,  ale aj veľmi radostná. 
Verím, že workshop pomohol k tomu, aby sme sa v granto-
vej komisii pri hodnotení potrápili a ťažko vyberali, pretože  
väčšina predložených projektov bude skutočne kreatívna, 
prinášajúca to, na čom nám veľmi záleží - zvýšiť záujem 
Ružinovčanov  o svoje okolie a komunitný život. 

Podporujete aj projekty architektov, ktorí vytvorili 
koncept regulácie farebnosti zatepľovaných fasád v 
Ružinove. Ako vidíte reálnosť uplatnenia v praxi, keď 
veľmi veľa domov je už zateplených V čom by sa moh-
la odzrkadliť snaha, aby sa spoločenstvá vlastníkov 
bytov a správcovia domov viac zamysleli nad tým, 
aký farebný dizajn vyberú pre svoj dom? 
Táto problematika ma dlhodobo zaujíma a som v nej aktívna 
od začiatku môjho poslaneckého pôsobenia. Architekti a di-
zajnéri vo svojich projektoch v prvom rade vytvorili koncept 
farebného riešenia niektorých častí Ružinova, ktorý vychá-
dza z určitých vzájomných  súvislostí susediacich domov. Už 
zateplené domy najbližšie roky nikto premaľovávať nebude 
a mestská časť nemá dnes legislatívne nástroje výber fa-
rebného riešenia regulovať. Uplatnenie  týchto projektov je 
momentálne možné vo vzájomnej komunikácii so staveb-
níkmi. Je dobré, že sme  o tejto téme začali intenzívne hovo-
riť, je skvelé že máme k dispozícii projekty, ktoré môžu byť 
určitým podkladovým materiálom. Som presvedčená, že sa 
postupne dopracujeme k zmenám v legislatíve i v myslení 
ľudí a ich vzťahu k spoločnému priestoru.  Výsledkom  budú  
originálne, farebné, koncepčné a pekné ružinovské sídliská.  

Čo považujete za najväčšie nedostatky v Ružinove? 
Nekoncepčný urbanizmus a  výstavbu, katastrofálny stav bý-
valého obchodného domu Ružinov, málo parkovacích miest, 
športových hál a kapacít v predškolských zariadeniach. 

Ktoré formy komunikácie s Ružinovčanmi využívate 
najviac? 
Asi najviac priamu komunikáciu. Keď sa dozvedia, že som 
poslancom, nestane sa, že by ma na niečo neupozornili ale-
bo neprejavili názor.  

Miroslava Štrosová
Foto: archív T.T. 

Som typ, ktorý ťažko necháva niečo nedokončené a 
robím veci poriadne. Rodine občas leziem na nervy  
s prílišnou poriadkumilovnosťou, ktorá sa prejavuje aj 
na dovolenkách, kedy ich nútim držať si na  hotelovej  
izbe poriadok. Mám veľa záľub  a  na mnohé nemám 
čas a teším sa na dôchodok, kedy všetko doženiem. 
Som športový fanúšik a snažím sa udržať si prehľad 
o dianí v športe. Rada cestujem,  mám rada „mestskú 
turistiku“, poznávanie rôznych miest  a nasatie ich 
atmosféry. Milujem hory, turistiku a lyžovanie. Za 
najkrajšie strávené dni považujem tie na túrach. Dáte 
zabrať telu a neskutočne sa vám prečistí hlava. Keby 
sme nebývali v byte, asi by som neodolala a nezostala 
len pri jednej mačke. Teda kocúrovi Rogerovi, ktorý je 
členom našej rodiny a domácim miláčikom.

Aj toto som ja

tomaskova.tatiana@gmail.com
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Najväčší slovenský maratón pôjde 
aj cez Ružinov 

Odvezte sa autom 
spoločne 

Najväčšie slovenské bežecké podujatie sa v Bratislave uskutoční vez víkend 23. až 24.3. 2013. Trasa 
ČSOB Bratislava Marathonu povedie aj cez Ružinov, treba tak rátať s dopravnými obmedzeniami. 
Očakávať možno sedem tisíc bežcov z vyše 40 krajín. 

Štart a cieľ všetkých behov a centrum celého podujatia bude v Eu-
rovei, kde sa bude konať aj sprievodný program.  Nedeľňajšia časť 
behu 24.3.2013 sa po niekoľkých rokoch vracia opäť do Ružinova.  
S dopravnými obmedzeniami je potrebné počítať na dotknutých 
uliciach (hlavne na Záhradníckej a Ružinovskej v celom profile  
a oboch jazdných smeroch) približne v čase od 10.30 do 14.00 hod., 
dopravu budú riadiť a koordinovať policajti. V rámci maratónu sa 
treba pripraviť aj na obmedzenia mestskej hromadnej dopravy. 
Na zastávkach MHD budú pomáhať verejnosti dobrovoľníci, ktorí 
poskytnú počas trvania obmedzenia informáciu o najbližšej funkč-
nej zastávke. Vjazd a výjazd do nemocnice na Ružinovskej bude  
z Tomášikovej ulice. 
Popri trati behu budú pripravené hudobné pódiá s koncertmi  
a DJom, ktorí budú motivovať bežcov a dotvoria atmosféru behu. 

„Pozývame všetkých obyvateľov Ružinova, aby prišli a povzbudili všet-
kých účastníkov a vytvorili pre nich úžasnú atmosféru, zároveň im  ďa-
kujeme za trpezlivosť pri dopravných obmedzeniach,“ hovorí riaditeľ 
pretekov Jozef Pukalovič. 
V rámci 8. ročníka ČSOB Bratislava Marathonu organizátori pripra-
vujú sedem disciplín - maratón, polmaratón, štafetový beh, desiat-
ka, hobby beh, detské behy a preteky lezúňov.

(mš)

bratislava bojuje s večným problémom parkovania a obrovské-
ho počtu áut. celú situáciu by mohol pomôcť zmierniť projekt 
tzv. carsharingu – zdieľania jedného auta viacerými osobami.  
v praxi to už začalo fungovať. odvoz si môžete nájsť cez internet. 

 „Podľa našich zistení až v každom šiestom vozidle je viac ako jeden človek,  
a toto je alarmujúce. Pre Bratislavu je to veľkým mínusom,“ vyjadrila sa Da-
niela Rodinová, hovorkyňa magistrátu Bratislavy.  
Na internete ale už funguje špeciálna webová stránka www.greenriders.sk.  
Ide o online službu zdieľania jazdy autom zadarmo. Ľudia, ktorí majú záu-
jem cestovať spoločne, prípadne potrebujú niekam zviezť, sa na túto we-
bovú stránku prihlásia. Po krátkej registrácii sa na nej môžete pohodlne 
pohybovať a komunikovať s ostatnými členmi. Prihlásenie do systému je 
bezplatné.  Na stránke je zaevidovaných vyše 5400 užívateľov. Ak teda 
napríklad viete, že každý deň cestujete z Ružinova do Devínskej Novej Vsi 
a máte v aute voľné sedadlá, môžete túto informáciu zverejniť na stránke. 
Stačí, ak poskytnete základné informácie o jazde. Napíšete typ ponuky, 
odkiaľ a kam cestujete, kedy a koľko voľných sedadiel v aute máte. Ľudia, 
ktorým trasa vyhovuje, sa prihlásia a je už len na vzájomnej dohode, či 
sa zvezú s vami. Existuje však aj opačný spôsob. Ak viete, že sa o dva dni 
potrebujete dostať z centra mesta do Petržalky, svoju žiadosť zverejníte 
na stránke. Ak sa nájde člen, ktorý by vás mohol do auta vziať, ozve sa. 
Takýto prístup užívateľov je šetrnejší k životnému prostrediu. Pomáha 
znížiť množstvo emisií oxidu uhličitého vytvorených individuálnou au-
tomobilovou dopravou. Do tejto chvíle sa vďaka stránke uskutočnilo už 
viac ako 12 tisíc jázd. Zatiaľ ide len o skúšobnú prevádzku, plná verzia má 
začať fungovať v marci. 

Veronika Vasilková

rganizácia

muskulárnych 

dystrofikov

v SR

BOCCIA
NÁBOR
PRIDAJ SA K NÁM!
Je to špecifický šport – paralympijská 

disciplína – vhodný pre ľudí pohybujúcich 

sa na mechanických alebo elektrických 

vozíkoch. Hrá sa v 4 kategóriách, ktoré 

sú rozdelené podľa stupňa zdravotného 

postihnutia a možnosti hodu a úchytu 

loptičky.

Tréningy: ŠZŠ Nevädzová 3, Bratislava 

utorok: 16.30 – 18.30, sobota: 10.00 – 13.00

Záujemcovia sa môžu hlásiť na: 

klubboccian@omdvsr.sk

0911 268 688 0948 529 976 

Tešíme sa na Teba!

viac info:  www.boccian.sk

www.omdvsr.sk

CHCEŠ HRAŤ 
BOCCIA?

trať maratónu, polmaratónu 
a štafetového behu: 
Eurovea - Pribinova ul., Olejkárska ul., Landererova ul., Prístav-
ná ul., Plynárenská ul., Mlynské nivy, Votrubova ul., Prístavná 
ul., Landererova ul., Karadžičova ul., Záhradnícka ul., Ružinov-
ská ul. až na koniec a tam otočka späť, Ružinovská ul., Záhrad-
nícka ul., Americké nám., Špitálska ul., Nám. SNP, Michalská ul., 
Ventúrska ul., Panská ul., Laurinská ul., Štúrova ul., Šafárikovo 
nám., Vajanského nábrežie, Rázusovo nábrežie, Nábrežie arm. 
gen. Ludvíka Svobodu, medzi River Park a PKO prebeh na 
Dvořákovo nábrežie, Dvořákovo nábrežie, Rázusovo nábrežie 
– chodník, Vajanského nábrežie, Šafárikovo nám., Pribinova ul 
– Eurovea
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Idete zatepľovať? Inšpirujte sa ako. 

Sprejeri sa zahrávajú 

Po návrhu koncepcie farebnosti fasád zatepľovaných 
domov na sídlisku 500 bytov vzniká ďalší koncept. 
Tento raz iní architekti vytvorili návrh, ako riešiť 
fasády bytových domov na štyroch sídliskách -Tráv-
niky, Ostredky, Štrkovec a Pošeň. Ich projekt bol opäť 
podporený formou grantu z mestskej časti Ružinov. 

Členovia občianskeho združenia  Open Design Studio  vy-
tvorili koncept, ktorý ma Ružinovčanom pomôcť riešiť 
farebnosť fasád domov v ich okolí. Pomáha  uľahčiť a zorien-
tovať sa v celej problematike. Špeciálnu pozornosť by mu 
mali venovať práve tí, ktorí zatiaľ len uvažujú nad tým, akú 

farbu bytového domu si jeho zateplením zvolia. Práve preto  
architekti vytvorili špeciálnu webovú stránku – www.pro-
jektfasady.sk  Tá ponúka bytovým domom na Trávnikoch, 
Ostredkoch, Štrkovci a Pošni možnosti rôznych farebných 
kombinácií. Názorne si môžete pozrieť aj to, ako ľahko sa 
dá spraviť fasáda domu zaujímavejšou aj bez toho, aby ste 
ju museli premaľovať celú. Ide najmä o vhodnú farebnosť 
prvkov domu.  „Z našich sídlisk sa vytratil pocit komunitného 
spôsobu života. Žijeme jeden vedľa druhého bez povšimnutia 
a s istou dávkou arogancie. Divoko zateplené fasády sú toho 
dôkazom,“ vyjadrila sa Katarína Lukić Balažíkova z OZ Open 
Design Studio . Východisko vidia v návrate k susedstvám, čo 
by vyjadrovala aj farba. Ak by sa obyvatelia sídliska cítili ako 
jednotná komunita, viac by spolu komunikovali, mohli robiť 
kompromisy.  Tak by sa predišlo vizuálnemu chaosu. „Náš 
projekt je inšpiráciou pre tých, ktorí momentálne zatepľujú 
alebo sa len k tomuto kroku chystajú. Fasády majú len určitú 
životnosť, preto raz tento problém budú musieť riešiť všetci. 
My im ukazujeme, ako na to,“  dopĺňa architekt Martin Uhrík. 
V praxi by potom zatepľovanie domov malo presne určené 
kroky. Prvým by bola spoločne navrhnutá farba, aj v závis-

losti od dohody so susedmi. Druhým krokom by boli farebné 
prvky domov, ktoré by mali byť doladené k farbe susedné-
ho domu. Architekti ďalej ponúkajú aj možnosti toho, ako 
výrazne oddeliť farbu vchodu alebo mobiliár. Všetky tieto 
návrhy sú vizuálne spracované na webovej stránke. 

Veronika Vasilková

Grafitti - pre niekoho prejav umenia, pre iného van-
dalizmus prvej triedy. Nech sa prejdete po akejkoľvek 
časti Bratislavy, takmer všade narazíte na výsledky 
„pouličného umenia“. Niekde je to len menší nápis, 
inde si sprejeri dajú záležať a rôznymi motívmi poma-
ľujú obrovské plochy. Sprejeri „úspešne“ značkujú aj 
budovy v Ružinove. Zakročiť proti nim nie je jednodu-
ché. Sprejeri sa takmer vždy realizujú v noci a preto keď 
na druhý deň vstanete, nie je nič výnimočné, ak pod 
oknami nájdete nanovo pomaľovanú stenu. 
Graffitmi sú popísané paneláky aj školské budovy, múriky, la-
vičky, prakticky čokoľvek. Nejde pritom o obyčajný prehrešok, 
ale trestný čin. Koho prichytia, má na krku obvinenie z trestné-
ho činu poškodzovania cudzej veci. „Kto poškodí cudziu vec tým, 
že ju postrieka, pomaľuje, popíše farbou alebo inou látkou, po-
trestá sa odňatím slobody na 1 rok. Samozrejme,  trestná sadzba 
sa zvyšuje v závislosti od výšky spôsobenej škody,“ vysvetľuje  
František Peczár, hovorca Krajského riaditeľstva Policajného 
zboru v Bratislave. Ak je spôsobená škoda veľkého rozsahu, tak 
páchateľovi hrozí väzenie až na dobu 7-10 rokov.
 V Ružinove sa v minulosti vyskytlo hneď niekoľko takýchto 
prípadov. „Riešili sme prípady, keď títo graffiťáci postriekali 
protihlukovú stenu na diaľničnom obchvate, v spolupráci s prí-
slušníkmi policajného zboru sme tieto osoby zadržali. Mali sme 
aj prípad pod Prístavným mostom, tam sa zasa realizovali na 
vodných zdrojoch a trafostaniciach, tam sme páchateľov tiež za-
držali,“ vyjadril sa zástupca veliteľa mestskej polície v Ružinove 
Milorad Bosiok. 

Sprejmi proti sprejerom 
Pred pár dňami graffiťáci „skrášlili“ nové oplotenie materskej 
školy na Haburskej ulici. „Nevydržalo nám ani mesiac,“ posťa-
žovala sa riaditeľka materskej školy Katarína Malovcová. „Už 
aj múrik je celý pokreslený, popísaný a tak je to až doteraz. Mo-
mentálne nemáme financie na to, aby sme túto škodu odstránili,“ 
dodala Malovcová. Aby sa vyhli takýmto škodám, využili ume-
nie sprejerov pozitívnym spôsobom, a to v škôlke na Stálicovej. 
Veľký betónový múr pôsobil neesteticky, nezaujímavo a ruši-
vo. Graffiťákov si preto cielene zavolali, aby múr dostal novú, 
farebnú podobu. „Krásne nám to nastriekali rozprávkovými po-
stavičkami. Takto nám skrášlili aj spojovací múr medzi pavilónom 
a veľkou budovou. Vďaka tomu máme prostredie hneď krajšie,“ 
prezradila Katarína Malovcová.
Podobnú skúsenosť majú aj na Základnej škole Kulíškova. 
Problémy s pribúdajúcimi grafitmi vedenie školy vyriešilo tak, 
že sprejerom nechalo voľnú ruku. „Na škole sme vyhlásili súťaž, 
kto vie podať najlepší návrh na graffiti na budovu školy. Návrh 
musel súvisieť s poslaním školy. Ten víťazný nakoniec žiaci na-

striekali na stenu,“  povedala Antónia Snehotová, riaditeľka ZŠ 
Kulíškova. Tak sa na budove školy objavil veľký nápis „Fair play“ 
a postavy športovcov. Odvtedy na škole so sprejermi problémy 
nie sú. „Z týchto našich skúseností vyplýva, že medzi týmito pou-
ličnými umelcami existuje akási súdržnosť. Jeden sprejer nezničí 
dielo druhého, nedopíše tam nič, ani ho inak neznehodnotí. Na 
našej škôlke máme tieto cielené graffiti dva roky a stále máme 
pokoj,“ konštatuje stav v areáli MŠ Stálicová riaditeľka Katarína 
Malovcová.

Riešenie aj pre bytovky 
Keďže sprejerom je často jedno, že sprejovaním po budovách 
poškodzujú majetok druhých a často neváhajú zničiť čerstvo 
zateplený dom, do úvahy prichádza aj v prípade bytoviek sna-
ha o ochranu majetku. Jednou z možností ako zabrániť tomu, 
aby na vašom dome stále pribúdali nové kresby, je cielene si 
najať graffiťákov. Podobne túto situáciu riešili aj obyvatelia 
bytového domu na Kladnianskej ulici. Spodné časti fasády tu 
mali dočarbané a panelák pôsobil celkovo neesteticky. Po tom, 
ako ho vzali do „parády“ najatí sprejeri, už s týmto problémy 
nemajú. Po dohode s obyvateľmi na fasáde tohto domu pribu-
dol obrovský graffitový nápis označujúci ulicu a číslo bytového 
domu. Takto vyzdobených domov je v Ružinove viac. Podobný 
príklad nájdete aj na Kozmonautickej ulici. Celý pás domov 
zdobí obrovský nápis označujúci meno ulice a ako bonus tu 
nájdete aj symbolicky dokresleného kozmonauta. 

Veronika Vasilková

move your body and feel your energy

PRIPRAVTE SI SVOJE TELO UŽ 
TERAZ NA LETO, PRÍĎTE 

SI ZACVIČIŤ. 

Kaštieľská 4, Bratislava 821 05 - facebook.com/reloadfi tness.sk - www.reloadfi tness.sk

182x67,5mm_reloadfitness_2013febr.indd   1 2013.02.08.   14:18:22

Susedstvá sú navrhnuté tak, aby v rámci nich obyvate-
lia mohli účinne a otvorene komunikovať a spolupra-
covať na dosiahnutí spoločných cieľov v rámci svojho 
dvora. Rozhodovanie o opravách, úpravy verejných 
priestorov, spoločný mobiliár alebo úprava zelene 
sú témy, o ktorých by mala vzniknúť diskusia v rámci 
dvora. Je to priestor, kde žijeme, a preto je dôležité, aby 
sme o ňom rozhodovali spoločne. Táto zodpovednosť 
znamená lepšie susedské vzťahy a tým aj príjemnejší 
život. A o to nám všetkým ide.

www.projektfasady.sk

inzercia

Cielené graffiti na Kozmonautickej



7

Prijímanie detí do materských škôl v školskom 
roku 2013/2014  
Deti do materských škôl sa prijímajú na základe žiadosti zákonného zástupcu. Vzor žiadosti nájdete na 
webových sídlach materských škôl a aj na webovom sídle zriaďovateľa. Žiadosť obsahuje len tie údaje, 
ktoré sú pre rozhodovanie riaditeľa o prijatí/neprijatí dieťaťa dôležité a nie sú v rozpore so zákonom  
o ochrane osobných údajov.
O prijatí detí do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ 
Bratislava–Ružinov pre školský rok 2013/2014 rozhoduje riaditeľka školy 
na základe podmienok prerokovaných so zriaďovateľom. Riaditeľka určí 
miesto, termín a podmienky prijímania a zverejní ich na budove školy, 
inom verejne dostupnom miesta a webovej stránke školy v čase od 
15.februára 2013 do 15.marca 2013.

Miestom prijímania žiadostí  je subjekt materskej školy. Žiadateľ vo svo-
jej žiadosti uvedie, do ktorej elokovanej školy chce dieťa umiestniť.
  
termín prijímania žiadostí : 
od 1.marca 2013 do 15.marca 2013 v čase určenom riaditeľkou školy. 
Termín platí jednotne pre všetky materské školy v zriaďovateľskej pô-
sobnosti mestskej časti Bratislava- Ružinov.

KritÉria pre prijatie detí:
-  dieťa vo veku 3 – 6 rokov, ktoré má osvojené základné hygienické 

návyky a samoobslužné činnosti 
- dieťa spĺňajúce kritérium veku s trvalým pobytom v Ružinove, 
-  prednostne prijímané deti predškolského veku s trvalým pobytom 

v Ružinove, alebo preukázateľne tu žijúcich zákonných zástupcov 
dieťaťa,

-  prednostne prijímané deti s odloženou povinnou školskou              
dochádzkou,

-  dieťa s trvalým pobytom v Ružinove, ktorého súrodenec už  materskú 
školu navštevuje, 

- dieťa, ktorého zákonný zástupca je samoživiteľ (preukázateľne),
-  dieťa, o ktorého umiestnenie požiada Úrad práce, sociálnych vecí  

a rodiny SR alebo súd,
-  prijímať deti mladšie ako 3 roky zrejme nebude možné vzhľadom na 

kapacitu materských škôl.

súčasť žiadosti:
-  potvrdenie pediatra, že dieťa je spôsobilé navštevovať materskú školu
-  rodič predloží k nahliadnutiu rodný list dieťaťa a podľa občianskeho 

preukazu zdokladuje adresu bydliska

prijímanie dieťaťa so špeciálnymi 
výchovno-vzdelávacími potrebami:
-  okrem vyššie uvedených dokladov rodič predloží (môže aj doložiť) 

vyjadrenie príslušnej pedagogicko-psychologickej poradne 
-  pre Ružinov je príslušné Centrum pedagogicko-psychologického 

poradenstva a prevencie na Drieňovej 36
-  u dieťaťa so zmyslovým a telesným postihnutím sa vyžaduje aj vyjad-

renie odborného lekára

Materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ Bratislava – Ružinov:

1.  Materská škola : Bancíkovej 2 
Elokované triedy : Exnárova 6

2.  Materská škola : Miletičova 37 
Elokované triedy : Gemerská 4

3.  Materská škola : Piesočná 2 
Elokované triedy : Západná 2, Rádiová 52

4.  Materská škola : Prešovská 28 
Elokované triedy : Palkovičova 11/A   (sídlo riaditeľstva MŠ)

5.  Materská škola : Pivoňková  
Elokované triedy : Astrová 5, Nevädzová 12, Šalviová 5

6.  Materská škola : Stálicová 2 
Elokované triedy : Haburská 6 (sídlo riaditeľstva MŠ)

7. Materská škola : Šťastná 26

8.  Materská škola : Medzilaborecká 4 
Elokované triedy : Haburská 4

9.  Materská škola :    Velehradská 24 
Elokované triedy : Budovateľská 10, Tekovská 7 - 9

inzercia



Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 
(ÚRSO) každoročne schvaľuje na základe 
cenových návrhov teplárenských spoloč-
ností ceny tepla pre jednotlivé subjekty. 
Celý proces stanovovania cien a ich regu-
lácia podlieha Zákonu č. 276/2001, §12 
a § 14 o regulácii v sieťových odvetviach.
Bratislavská teplárenská, a. s., ako spo-
ločnosť s dlhoročnou tradíciou sa snažila 
v rámci poskytovania svojich služieb 
- kvalitnej dodávky tepla a teplej vody 
a zvyšovania spokojnosti zákazníkov 
zabezpečiť čo najnižšiu cenu. Aj napriek 
negatívnym faktorom, ktoré vstupujú do 
ceny a majú výrazný vplyv na jej výšku.
Na rok 2013 schválil ÚRSO Bratislavskej 
teplárenskej spoločnosti cenu tepla pre 
domácnosti vo výške 21,0818 €/GJ. 
V prepočte na kWh to je 0,0759 €/ kWh.
  Variabilná zložka ceny tepla

0,0423 €/kWh
  Fixná zložka ceny tepla

178,0505 €/kWh
V porovnaní s ostatnými subjektmi posky-
tujúcimi služby v oblasti tepelnej energe-
tiky môžeme konštatovať, že Bratislavská 
teplárenská, a. s., má aj naďalej jednu 
z najnižších cien pre svojich odberateľov.
Pri stanovovaní a výpočte cien tepla je 
dobré vedieť, že cena sa skladá z dvoch 
zložiek, a to z variabilnej a � xnej.

FIXNÁ ZLOŽKA CENY TEPLA
Platba za � xnú zložku ceny tepla nie je 
závislá od reálneho odberu v danom roku. 
Inými slovami, cena � xnej zložky nezávisí 
od toho, či je rok teplejší alebo chladnejší, 
platby sú rovnaké. Ide o náklady, ktoré 
musí výrobca 
vynaložiť na to, 
aby bol schop-
ný dodávať 
odberateľovi 
teplo a musí 
ich vynaložiť 
bez ohľadu na 
objem dodá-
vok. Sú to ná-
klady súvisiace 
s prevádzkou 
tepelnotechnických zariadení, distribúcie 
tepla, opráv...
Na určenie výšky a platby � xnej zložky 
stanovil ÚRSO parameter, ktorý sa volá re-
gulačný príkon. Každý zmluvný odberateľ 

tepla má určený vlastný regulačný príkon, 
ktorý je stanovený v kW (kilowattoch). 
Stanovuje sa na základe jeho odberov 
tepla a je nemenný počas celého roka. 
K úprave vypočítanej hodnoty regulačné-
ho príkonu môže dôjsť na základe doho-
dy odberateľa a dodávateľa pred začatím 
ďalšieho regulačného roka z dôvodu 
zásadného zníženia spotreby tepla (napr. 
zateplenie, vyregulovanie objektu a pod.).

VARIABILNÁ ZLOŽKA CENY TEPLA
Variabilná zložka ceny je tvorená náklad-
mi, ktoré sú vynaložené na palivo (v prípa-
de BAT, a.s., je to zemný plyn) a elektrickú 
energiu spotrebovanú na výrobu daného 
množstva tepla. Odberateľ platí za skutoč-
ne odobraté množstvo tepla.
Podľa platných merných jednotiek množ-
stvo odobratého tepla už nie je GJ, ale 
kWh (kilowatthodina). Platí prepočet 1000 
kWh = 3,6 GJ alebo 1 GJ = 277,7778 kWh.

CELKOVÁ CENA TEPLA
V predchádzajúcich obdobiach boli odbe-
ratelia zvyknutí sčítavať variabilnú a � xnú 
zložku ceny tepla, aby získali celkovú 
cenu. Na základe tohto kroku si ju jedno-
ducho vedeli porovnať s cenou z pred-
chádzajúceho roka, prípadne s cenou 
iných dodávateľov. Bolo to jednoduché, 
pretože obe zložky ceny tepla boli stano-
vené v rovnakých jednotkách (v €/GJ).
V súčasnosti nie je možné urobiť takýto 
jednoduchý prepočet, lebo každá zo 
zložiek ceny tepla je stanovená v iných 
jednotkách. Fixná zložka ceny tepla je sta-
novená v EUR/kW regulačného príkonu 

a variabilná zložka ceny tepla v EUR/kWh 
odobratého tepla.

ODBERATEĽ V CENE TEPLA NEPLATÍ
  Straty na rozvodoch: Výrobca tepla 

môže do svojich nákladov započítať 
iba minimálnu stratu na rozvodoch, 
ktorú mu určí energetická inšpekcia 
ako oprávnený orgán. Všetky ostatné 
straty (tzv. nadnormatívne) nie sú 
zahrnuté v cene tepla a odberateľ ich 
neplatí.

  Neprimeraný zisk: Mnoho odbera-
teľov si myslí, že dodávatelia tepla 
dosahujú vysoké neprimerané zisky. 
Táto predstava vychádza z neustáleho 
rastu cien tepla v posledných rokoch. 
Nie je však pravdivá. Rast ceny tepla 
je spôsobený rastom variabilných 
nákladov. Zisk dodávateľa tepla je 
regulovaný. Jeho výška sa za po-
sledných 5 rokov zásadne nemenila. 
Zisk je regulovanou položkou a je 
stanovený Výnosom ÚRSO, výrobca si 
nemôže stanoviť jeho výšku ľubovoľ-
ne. Rovnako nemôže do nákladov na 
výrobu tepla započítať nadštandardné 
pôžitky, ako sú napríklad odmeny šta-

tutárnym 
orgánom, 
dary, prí-
spevky na 
rekreácie, 
rekondičné 
a ozdravné 
pobyty, 
sponzoring 
a podobne.
Snahou 
a cieľom 

spoločnosti Bratislavská teplárenská, a. s., 
je prozákaznícky prístup ku všetkým svo-
jim odberateľom, chcú im zabezpečovať 
bezporuchovú a kvalitnú dodávku tepla 
a teplej vody.

Ceny tepla v roku 2013

Bajk alsk á 21/A   |    829 05 Brat is lava   |    Tel . :  +421 2  57 37 21 11   |    w w w.batas.sk
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RUŽINOVSKÁ EKOLOGICKÁ FOTOGRAFIA

UZÁVIERKA SÚŤAŽE: 5. mája 2013

VERNISÁŽ VÝSTAVY: jún 2013

SÚŤAŽNÁ KATEGÓRIA: dokumentárna fotogra�a

VEKOVÉ KATEGÓRIE: 1. kategória - deti do 16 rokov

                                           2. kategória - mládež od 16 do 21 rokov

                                           3. kategória - dospelí nad 21 rokov

CENY: v každej kategórii budú udelené ceny podľa                      
             odporúčania odbornej poroty

OSOBITNÁ CENA: fotogra�a zobrazujúca prostredie mestskej  
                         časti Bratislava - Ružinov

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - RUŽINOV

VYHLASUJE

8. ROČNÍK FOTOGRAFICKEJ SÚŤAŽE

2013

TÉMA SÚŤAŽE: životné prostredie v Bratislave a jej okolí

súčasná podoba mesta a jeho okolia

vzťah obyvateľov k verejnému priestoru

PRIHLÁSENIE:

INFORMÁCIE:

Súťaže sa môžu zúčastniť občania s čiernobielymi a farebnými fotogra�ami 
minimálneho formátu 24x18 cm. Prihlásiť je možné max. 3 fotogra�e alebo 
jednu kolekciu /max. 5 fotogra�í/. Každá fotogra�a musí obsahovať: meno a 
priezvisko, vek, adresu, názov fotogra�e. Fotogra�e možno zaslať aj v elek-
tronickej forme, na CD vo formáte JPG, v rozlíšení min. 200 DPI. Fotogra�e 
zaradené na výstavu budú vytlačené bez ďalšej gra�ckej úpravy vo veľkosti 
28x20 cm.

Práce treba doručiť do 5. mája  2013 na adresu: Spoločenský dom  Prievoz, 
Kaštieľska 30, 821 05 Bratislava.

Najlepšie práce autorov budú ocenené cenami na vernisáži a sprístupnené 
verejnosti

Vyhradzujeme si právo bezplatného použitia fotogra�í  pre vlastné 
propagačné účely /so zachovaním autorstva fotogra�e/.

0905/578460

JARNÉ UPRATOVANIE 
2013   

formou triedeného zberu objemného odpadu
v zberových dvoroch   

pre každú obytnú časť zvlášť

dňa 9.3.2013 – sobota
od 9.00 do 17.00 hod.

OSTREDKY -  parkovisko pozdĺž Vrakunskej cesty,  
zastávka autobusov     č.39 

ŠTRKOVEC  - Komárnická – roh Herlianska ul. 
  – parkovisko  
TRNÁVKA  - Banšelova ul. – parkovisko pri Autobazáre

dňa 16.3.2013 – sobota
od 9.00 do 17.00 hod.

PRIEVOZ -  parkovisko Staré záhrady  
oproti cintorínu 

  - koniec Hraničnej ul.
POŠEŇ  - parkovisko pred nákupným centrom Kocka
TRÁVNIKY           -  parkovisko Rezedová výjazd 

na Ďatelinovú ul.

dňa 23.3.2013 – sobota
od 9.00 do 17.00 hod.

STARÝ RUŽINOV - garážové parkovisko ul. Priekopy  
RUŽOVÁ DOLINA –  pred Základnou školou  

Ružová dolina 27
NIVY   -  pri Zdravotnom stredisku na  

ul. Kvačalova

POKUTA 33€ !
Exnárova

Priemyselná

TAKTO NIE!

TAKTO ÁNO!

✓

→→
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Ples Ružinovčanov zabavil 
aj pomohol

Od Ružinovských zabíjačkových 
slávností neodradil ani dážď 

Ekumenické služby Božie 
v kostole v Prievoze

Televízia 
Ružinov 
na gymnáziách

2. ročník Plesu Ružinovčanov záujmom verejnosti tromfol svoju minuloročnú premiéru. Záujem o 
vstupenky s priaznivou cenou 25 eur výustil do zvýšenia kapacity. Na ples v štýle filmových hviezd 
prišlo 26. januára 2013 vyše 400 ľudí. 

inzercia

Foto: M. Valovčín, R. Hoblík, M. Štrosová

1. Speváckou hviezdou večera bola Katarína Hasprová

2. Tanečný parket bol stále plný 

3. Moderátorskej úlohy sa zhostili Karin Majtánová a 
Roman Pomajbo 

4. Na plese v štýle filmových hviezd nechýbali filmové 
postavičky 

5. Návštevníci plesu využili „ateliérové“ fotografovanie

6. Výťažok z tomboly v hodnote 1 490 eur odovzdal 
starosta D. Pekár klientom DSS a chránenej dielne 
Prima na Trnávke

Ani daždivé počasie v sobotu 2. feb-
ruára 2013 neodlákalo záujemcov od 
možnosti zažiť zabíjačkové slávnos-
ti pri Štrkoveckom jazere. Bezplatná 
ochutnávka zabíjačkovej kapustnice 
prilákala množstvo ľudí. Kapustnicu va-
rili tímy starostu Ružinova Dušana Pe-
kára, zástupcov starostu Jána Buocika, 
Vladimíra Slobodu a Televízie Ružinov. 
Tím folklórneho súboru Karpaty pri-
pravoval oškvarky. Množstvo záujem-
cov „obsadilo“ aj vyhrievaný stan, kde 
čerstvé klobásky pripravovali majstri  
z Békešskej Csaby a a Nových Zámkov. 
Predajcovia jaterníc, krvavníc, slaniny  
a klobások nemali núdzu o zákazníkov. 
Pred stánkami sa tvorili dlhé rady.

Evanjelický a. v. kostol v Prievoze sa 
v nedeľu 20. januára stal miestom 
stretnutia zástupcov kresťanských 
cirkví – členov Ekumenickej rady 
cirkví v Slovenskej republike. V tento 
deň sa konali Ekumenické služby Bo-
žie, ktoré každoročne ukončujú Týž-
deň modlitieb za jednotu kresťanov. 
Hostí i domácich v chráme Božom 

privítali miestny zborový farár Norbert Hajský a správca Rímskokatolíckej farnosti Bra-
tislava - Prievoz Augustín Slaninka. Programom ekumenických služieb Božích postupne 
previedli zástupcovia jednotlivých cirkví. Priamy prenos z bohoslužby odvysielala verej-
noprávna televízia RTVS. 

Foto: Farnosť ECAV Prievoz 

Premýšľate nad výberom strednej 
školy? Vaša Televízia Ružinov roz-
behla projekt, ktorý predstavuje 
ružinovské gymnáziá. Každý mesiac 
vám prinesieme týždeň s jedným 
gymnáziom. Ukážeme vám, v čom 
je dobré, v čom je iné a ako škola žije 
aj mimoškolskými aktivitami. Ak sa 
chcete pozrieť, kam dáte vaše dieťa, 
alebo len tak nakuknúť, ako žijú vaši 
kamaráti, sledujte Televíziu Ružinov 
– televíziu vašich príbehov. Nájde-
te nás na UPC digital - kanál 83, TV 
Magio - kanál 313 a Orange Fiber TV 
– kanál 47. Ak ste nestihli vysielanie, 
môžete si všetky naše relácie pozrieť 
v archíve na www.tvr.sk.

1 . 2 .
6 .

4 . 5 . 3 .



Škola na Tokajíckej (vľavo) v čase nového sídliska Štrkovec 

Areál na Vietnamskej v jeho školských časoch
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Stavby architekta Dedečka v Ružinove II.
Po druhej svetovej vojne sa na Slovensku začala masívna obnova zničených miest a dedín. 
Architekt  Dedeček, ako jeden z prvých povojnových absolventov bratislavskej fakulty 
architektúry, bol tiež rýchlo zapojený do tohto procesu. V päťdesiatych rokoch nastúpil do 
bratislavského Stavoprojektu, do ateliéru špecializovaného na navrhovanie škôl.  Ateliér vedený 
architektom českého pôvodu Rudolfom Miňovským  mal za úlohu produkovať  typové  projekty 
základných a stredných škôl, ktorými by bolo možné vyriešiť čo najrýchlejšie akútny nedostatok 
škôl v mestách, ale aj na vidieku celého Slovenska. 

Švajčiarsky experiment 

Nevďačnú úloha navrhovať univerzálne stav-
by vhodné ako pre mesto, tak aj pre vidiek, 
však architekti úspešne zvládli, takzvaná 
škola bratislavského typu bola realizovaná až 
na 50 miestach Slovenska a projekt ako taký 
bol ocenený ako najlepší typ školy pre vidiek  
v Československu. Dedeček však s projektom 
nebol spokojný, romantická poloha sedlových 
striešok a zdobených fasád, ktoré mali tieto 
školy, neboli blízke jeho naturelu. Architekt 
sám vravel, že sa mu projekt zdal príliš neflexi-
bilný, nevhodný pre novú modernú výučbu a 
ani pre mestské prostredie. Začal teda praco-
vať na ďalšom projekte typovej školy ktorý bol 
určený predovšetkým pre mestské prostredie, 
pre novo budované sídliská v Bratislave. 
V spolupráci s Miňovským zrealizovali práve 
v Ružinove na Bajkalskej ulici prvý prototyp 
tejto školy. Budova dnešného súkromného 
gymnázia, dokončená v roku 1958, ilustruje, 
ako sa menili predstavy architektov o tom, 
ako by mali správne školy vyzerať. Architektov 
už nezaujímal až tak vonkajší výzor škôl, ako 
to, koľko prirodzeného slnečného svetla bude 
vchádzať do jednotlivých tried, či aké sú ich 
ideálne rozmery a tvary, aby každý žiak videl a 
počul, čo sa deje pri tabuli. V škole na Bajkals- 
kej, aj vďaka okliešteným normám, nemohli 
architekti použiť návrhy moderných štvorco-
vých tried, kde sa malo pri vyučovaní sedieť  
v kruhu podobne, ako je to zaužívané v ame-
rických školách. 

 bezchodbová škola v zeleni 

Dedečkove školské inovácie, ktoré nielen na-
vrhoval, ale boli aj témou jeho doktorands- 
kého výskumu, smerovali k vytvoreniu školy, 
ktorá by bola nie jedným veľkým objektom, 
ale súborom menších budov umiestnených 
v zeleni, v parku. Takto rozmýšľalo v tomto-

období viacero architektov aj v zahraničí. 
Predovšetkým švajčiarski architekti päťdesia-
tych a šesťdesiatych rokov minulého storočia 
experimentovali s možnosťou maximálneho 
prepojenia tried s vonkajšou prírodou. Akiste 
aj pod vplyvom týchto prác vznikol projekt 
takzvanej Pavilónovej školy bratislavského 
typu. Je to škola vytvorená zo štyroch samos- 
tatných typov budov, ktoré mohli byť kom-
binované podľa veľkosti školy a mohli byť 
ľubovoľne rozložené na školskom pozemku.  
Tento experiment z roku 1958 architekt 
aplikoval na viacerých miestach v Bratisla-
ve - prvýkrát na Trnávke na Vietnamskej 
ulici, kde v časti budov dnes sídli polícia.  

Neskôr bol tento typ školy postavený na 
novom sídlisku Ružinov, kde dodnes školy 
fungujú. Je to dnešná Obchodná akadémia 
a Špeciálna základná škola na Nevädzovej 
ulici, ďalej Spojená škola na Tokajíckej ulici a 
nakoniec neďaleko stojaca Základná škola na 
Medzilaboreckej ulici.  Všetky tieto tri školy sú 
postavené na základe rovnakého projektu,  
avšak každá z nich má svoj vlastný urbaniz-
mus, svoje vlastné originálne rozloženie jed-
notlivých pavilónov v zeleni školských dvorov. 
Architektovi sa v týchto projektoch podarilo 
zrealizovať experiment školy bez chodby  
s pozdĺžnymi triedami presvetlenými z dvoch 
svetových strán orientovanými len okolo na 

stred umiestnených schodísk. Triedy s tabu-
ľou neobvykle umiestnenou na širšej stene 
mali podnecovať k „americkému“ polkruho-
vému rozloženiu lavíc. A pre tento účel boli 
pôvodne, architektom Jaroslavom Nemcom 
navrhnuté aj špeciálne jednomiestne lavice, 
ktoré boli mobilnejšie a bolo z nich možné vy-
tvárať rôzne zoskupenia sedenia. 

 pavilóny ako spôsob pohybu 
 na vzduchu

K pavilónom takzvaných „kmeňových učební“, 
ďalej patril pavilón špeciálnych učební, ktorý 
bol tvorený triedami laboratórneho typu, urče-
nými pre vyučovanie fyziky a chémie. Boli na-
vrhnuté pre menší počet žiakov, ktorí tu mohli 
na špeciálnom zariadení robiť praktické poku-
sy. Samozrejme, školám nechýbal ani pavilón  
s jedálňou a pavilón telocvične. 
Neobvyklosť riešenia týchto škôl prinášal aj 
trochu iný spôsob vyučovania, alebo, lepšie 
povedané, iný spôsob dozoru nad žiakmi. Deti 
už neboli uzavreté v jednom veľkom objekte, 
a nepohybovali sa po dlhých školských chod-
bách, ale museli prechádzať medzi jednotlivý-
mi pavilónmi po vonku na čerstvom vzduchu, 
čo bolo jedným z hlavných zámerov architekta 
pri navrhovaní týchto škôl. A práve tento bez-
chodbový experiment, ona väčšia sloboda   
a mobilita žiakov sa stala hlavným kameňom 
úrazu ďalšieho stavania takýchto škôl. Ministers- 
tvo školstva totiž už pár rokov po prvých rea-
lizáciách týchto škôl upravilo normy školských 
stavieb, pričom pre základné školy preferova-
lo monoblokové riešenia, teda tradičné školy  
v jednom dome, v ktorých sa dali žiaci lepšie 
ustrážiť. Samostatnosť a určitá zodpovednosť 
malých žiačikov, ktorá fungovala v Švajčiarsku, 
sa u nás, bohužiaľ, neujala, no dodnes z jej at-
mosféry čosi  cítiť na zelených školských dvo-
roch ružinovských pavilónových škôl.
 

Peter Szalay 
Foto: Archív architektúry 20. storočia 

ÚSTARCH SAV, R. Hoblík 

Súčasný areál ZŠ Medzilaborecká
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DOTAZNÍK TELEVÍZIE RUŽINOV

Dobrý deň,
už viac ako 15 rokov je Televízia Ružinov pevnou súčasťou života mestskej časti Bratislava - Ružinov. Neustále sa snažíme skvalitňovať naše vysielanie a prinášať našim divákom práve to, čo ich najviac 
zaujíma. Aby sme však mohli byť ešte lepší, potrebujeme poznať práve Váš názor.
Budeme Vám veľmi vďační, ak odpoviete na nasledujúce otázky a pomôžete nám v tom, aby sme sa mohli stať televíziou s takým programom, ktorý Vám možno inde chýba.
A navyše, ak nám venujete zopár minút Vášho drahocenného času a vyplníte tento dotazník, zapojíme Vás do žrebovania o skvelé ceny! 

 1. Poznáte TV Ružinov?
● Áno   ● Nie

 2. Máte naladené vysielanie TV Ružinov?
● Nemám, lebo nemám v ponuke TV kanálov
● Neviem
● Nemám, aj keď mám v ponuke TV kanálov
● Mám naladenú

 3. TV vysielanie mi zabezpečuje:
● UPC Slovensko
● TV Magio (Telekom)
● Orange Fiber TV
● Iný operátor*  ..............................................................
* (uveďte prosím názov operátora)

 4. Sledujete TV Ružinov?
● Áno   ● Nie

 5. Ako často sledujete TV Ružinov?
● Denne
● Často /niekoľko krát za týždeň/
● Menej často /niekoľko krát za mesiac/
●Zriedka
● Nesledujem

 6. Uveďte akú reláciu/ie vysielanéTV Ružinov poznáte:

.................................................................................. 
 7. Aký program sledujete vo vysielaní TV Ružinov:
● Spravodajstvo - Ružinovské správy, Šport, 
    Týždeň v obraze
● Publicistiku - Svet Ružinova, 
    Na slovíčko Ružinovčania
● Aréna, Debata (diskusné relácie)
● Relax (víkendový magazín)
● Garde (vyhradené pre ženy)
● Klub seniorov (program pre seniorov)
● Na okraj (showbiz magazín)
● Kingkong vo vani (zábavná talkshow)
● Maťo z Ružinova (detský program)
● Labku na to (program pre chovateľov)
● Menučko (program o varení)
● Nevidené príbehy (dokumentárne filmy 
o ľuďoch z Ružinova) 
● Hi English (televízny kurz angličtiny)
● Poznáte ich? (televízny profil poslancov)

 8. Čo by mala TV Ružinov podľa Vás vysielať?
● Spravodajstvo, publicistiku, diskusné relácie
● Infoservis o pripravovaných akciách v Bratislave
● Programy o kultúre a umení

● Programy o histórii a pamiatkach
● Regionálny šport
● Dokumentárne filmy
● Iné* ......................................................... 

*(uveďte typ, žáner, tému programu)

 9. Pohlavie:
● žena   ● muž

 10. Vek: 
● 8-29 rokov
● 30-44 rokov
● 45-59 rokov
● 60 a viac 

 11. Vzdelanie:
● Základné
● Stredoškolské s maturitou
● Vysokoškolské

 12. Bydlisko
● MČ Ružinov
● Iná mestská časť *....................................... 

*(uveďte, prosím, názov MČ)

Televízia Ružinov
Televízia vašich príbehov 

Vaše odpovede označte X. Označte vždy jednu odpoveď s výnimkou otázok 7 a 8, kde môžete označiť viac možností. 

http://www.tvr.sk
E-mail: reklama@tvr.sk

Ako si nás naladíte: UPC Slovensko – digital kanál 83, TV Magio – kanál 313, Orange Fiber TV – kanál 47 
KONTAKT: TVR a RE, s.r.o., Mierová 21, 827 05 Bratislava, Mobil: +421 918 391 725, +421 918 428 793

Vaše kontaktné údaje:
Meno a priezvisko: ..........................................................  Adresa: ................................................................
E-mail: .............................................................................  Telefón: ...............................................................

Vyplnený dotazník zašlite do 30. marca 2013 na adresu 
Televízia Ružinov,Mierová 21, 827 05 Bratislava 2

Ako poďakovanie za to, že ste nám pomohli a vyplnili náš dotazník, sme pre Vás pripravili možnosť získať super odmenu.  
Stačí dopísať svoje kontaktné údaje a budete zaradený do žrebovania o skvelé ceny.

1. cena - LCD TV
venuje TVR

9 až 11: lístky do 
pivných kúpeľov 

4 až 8: poukážky na nákup v sieti 
predajní Lidl v hodnote 40 Eur

12 až 14: listky na predstavenie 
Slovenského národného divadla

3.cena - darčeková poukážka do 
RETRO Sport and Wellness v hodnote 150 €

15 až 20: knihy  
z vydavateľstva IKAR

Prehlásenie: 
V súlade s ustanovením §§ 7 a 9 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných úwdajov v znení neskorších predpisov udeľujem týmto prevádzkovateľovi vysielania Televízie Ružinov, spoločnosti TVR a RE spol. s r.o., so 
sídlom Mierová 21, 827 05 Bratislava dobrovoľne súhlas so spracovaním osobných údajov vo vyššie uvedenom rozsahu a na účel v tomto dotazníku uvedený, po dobu nevyhnutnú k spracovaniu týchto osobných údajov.

Žrebovanie prebehne priamo vo vysielaní Televízie Ružinov 12. apríla 2013 o 17.00 hod. v premiére populárneho magazínu Relax. Výsledky tiež budú uverejnené na portáli 
www.ruzinovonline.sk a v májovom vydaní mesačníka Ružinovské Echo.

2. cena - bicykel od spoločnosti 
GREENBIKE v hodnote 349 €
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V hudobnom svete sa pohybuje osem rokov, odvtedy, ako sa stal 
finalistom prvej série televíznej súťaže talentov Slovensko hľadá 
Superstar. Už vtedy upútal nielen členov poroty, ale aj tisícky 
fanúšikov populárnej hudby. Jeho príjemne zafarbený mäkký 
hlas neunikol ani pozornosti hudobných redaktorov v rádiách 
a keďže počas jeho kariéry vzniklo viacero zaujímavých piesní, 
mnohé z nich zaznievajú z rádioprijímačov takmer denne. Medzi 
nahranejšie hity patrí Čierny dážď, Na dne mora, Tlaková níž, 
Šamanka, Na pokraji síl, Jednu šancu mi daj. Nedávno vydal 
svoj štvrtý album so žičlivým názvom Všetko najlepšie. Spevák a 
textár, no aj ľudomil MIRO JAROŠ (1978).

debutový album exoterika z roku 2005 
patrí z tých doterajších troch, ktoré 
ste nahrali, k najúspešnejším. získali 
ste platinovú platňu za predaj viac ako  
10 tisíc hudobných nosičov. tomu sa 
povie vydarený štart. ako dlho ste preň 
hľadali inšpiráciu a vytvárali optimálne 
podmienky?
Bol som tvrdohlavý a album som nahral  
v Izraeli, s tamojším producentom. Bol pres-
ne taký, aký som ho chcel mať. Veselý bez 
hlbokých myšlienok. Pri jeho tvorbe mi po-
máhal s textami Dano Hevier. Keď sa začal 
predávať, boli sme nadšení z toho, ako rých-
lo mizol z pultov, dokonca tomu nechcelo 
veriť ani vydavateľstvo. Nikto nerátal s tým, 
že takýto odvážny album, v ktorom sme 
spájali etno so slovenskými textami, môže 
ľudí tak zaujať. Väčšina pesničiek vznikla za 
pochodu, pár z nich som mal napísaných 
už dopredu. Vedel som presne, aký album 
chcem robiť. Takú muziku som sa naučil po-
čúvať, keď som žil v Izraeli. Pre rádiá to bolo 
niečo cudzie a len málokto nabral odvahu 
zaradiť tie veci do playlistu.

tomuto albumu predchádzal váš „výlet“ 
do svätej zeme - izraela. prečo práve tam 
a ako vám tamojší pobyt pomohol? 
Odišiel som tam preto, aby som zarobil pe-
niaze na svoj album. Mali sme dohodnuté 
skvelé podmienky, aj peniaze. Realita však 
bola úplne iná. Už na hraniciach nás chytili a 
uväznili. Agentúra nám nevybavila potreb-
né papiere. Po dlhých naťahovačkách som 
sa do krajiny predsa len dostal, no na farme 
som dlho nepracoval. Ušiel som odtiaľ a na-
šiel som si inú prácu v Tel Avive. To mesto 
som si zamiloval a zostal som tam takmer 
štyri roky. Robil som trochu modeling, za-
hral som si mini rolu v oskarovom filme, ob-
čas som naspieval nejaký vokál do reklamy. 
Takto som sa zoznámil s Gerrym Wlodaw-
skym, ktorý sa neskôr stal producentom 
môjho prvého albumu Exoterika. 

mali ste sedemnásť rokov, keď ste sa 
prvýkrát vybrali do sveta. váš návrh 

odísť z rodnej tepličky nad váhom do 
anglicka prijali rodičia hladko, bez prob-
lémov? 
Mama nebola vôbec nadšená, no ja som bol 
tvrdohlavý. Vždy som bol taký. Keď som nie-
čo chcel, robil som všetko preto, aby som to 
dosiahol. Mal som sedemnásť a ocitol som 
sa v Londýne, vtedy to nebolo také bežné 
ako teraz. Pracoval som v rodine ako au pair 
a opatroval som štyroch malých chalanov, 
ku ktorým neskôr pribudli ďalší dvaja. Nešlo 
mi to zo začiatku, ale mnohému o deťoch 
som sa priučil. Okrem toho, že som sa učil 
angličtinu, usiloval som sa nahrať nejaké 
skladby pre rádiá. Nikto nemal o ne záujem. 
Po návrate na Slovensko som založil hudob-
nú skupinu On the way. Robili sme disko 
a vystupovali na diskotékach. Odvysielali 
nám aj zopár hitov v žilinskom rádiu. Potom 
som založil chlapčenskú zostavu R.A.Y.S., 
ale nenašiel som v nej rovnaké nasadenie 
u chalanov. Vždy som chcel viac a venoval 
som tomu celý svoj voľný čas. Potom som sa 
naštval, že to nejde podľa mojich predstáv 
a odišiel som do Izraela zarobiť peniaze na 
dobrého producenta. 

Kvôli relácii slovensko hľadá superstar 
ste opustili celkom vhodné zázemie  
v izraeli. neoľutovali ste tento krok, hoci 
ste napokon v súťaži skončili ako šiesty?
Nikdy som to neoľutoval, aj keď dodnes mi 
je smutno za životom, ktorý som tam mal. 
Chýbajú mi ulice, ľudia, park, námestia, ob-
chody s izraelskou hudbou, ale najviac mi 
chýba energia, ktorá sála z ľudí, čo tam žijú. 
U nás je to úplne iné, tu sa všetci mračia, zá-
vidia si, sused nemá pekného slova na suse-
da. To, že som skončil šiesty ma nemrzí, na-
hral som album - a to som chcel dosiahnuť.

potom ste to rozbehli. po úspešnom 
albume exoterika ste po troch rokoch 
nahrali tlakovú níž a v roku 2010 tráva 
musí rásť. K mnohým z nich ste si napísali 
text a hlavnou témou v nich je láska. čo 
tento citový vzťah pre vás znamená?
Najdôležitejšiu vec na svete. Každý ju hľadá 

bez toho, aby si to uvedomoval. Nepíšem 
však iba o láske. Snažím sa však, aby tie 
skladby mali nejaké posolstvá, nech to nie 
je len pár pekných slov o ničom.

lásku ale človek nemusí cítiť iba k svojim 
blízkym. altruizmus ste prejavili už viac-
krát na benefičných koncertoch, dokon-
ca honorár za videoklip k piesni čierny 
dážď ste venovali úplne neznámej rodi-
ne z nižnej myšle, ktorá prišla pri povod-
niach o strechu nad hlavou. nebolo vám 
ľúto peňazí, ktoré ste si mohli užiť pre 
seba?
Nie, nebolo. Ja som tie peniaze ani nevidel. 
Zbierka bola urobená tak, že peniaze išli 
priamo na účet rodiny. Nedávno ma pozvali 
k nim na návštevu a konečne sme sa zozná-
mili. Už majú nový dom a mne ostal dobrý 
pocit.

K vašim predchádzajúcim trom al-
bumom pribudol nedávno štvrtý s ná-
zvom všetko najlepšie. čo v ňom nájdu 
vaši priaznivci? 
Je to výberovka mojich najznámejších 
skladieb, ktoré majú medzi ľuďmi najväčší 
úspech. Zaradil som do neho 13 pesničiek, 
z toho dve sú úplné novinky.

zakúsili ste viacero podnájmov po ce-
lej bratislave. prečo ste sa usadili práve  
v ružinove? 
Mám to tu rád. Všetko mám blízko, z kuchy-
ne vidím zeleň, pri káve sledujem z okna 
pri raňajkách ľudí a kričím na nich z okna. 
Je zábavné sledovať ich reakcie, keď sa 
obzerajú a nikoho nevidia. Niekedy mám 
také ráno, že sa chcem baviť, inokedy ma z 
postele nikto nedostane. Mám v sebe stále 
kus malého galgana. Tento výraz pochádza 
od nás zo Žiliny a znamená to niečo ako 
nespratník alebo darebák. Po ňom som na-
zval aj vydavateľstvo, ktoré som si nedávno 
otvoril.

Anna Sláviková 
Foto: Archív M.J. 

Mám v sebe stále kus 
malého galgana
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súťažte o knihu poklady slovenskej kuchyne (bratislava, záhorie, podunajsko) od silvie pilkovej, ktorú jednému z úspešných riešite-
ľov krížovky venuje vydavateľstvo IKAR. Pošlite správne znenie tajničky do 10.3. 2013 emailom na adresu echo@ruzinov.sk alebo poštou na 
adresu Ružinovské ECHO, Mierová 21, 827 05 Bratislava. Uveďte aj svoj telefonický kontakt. Jeden z vás sa stane majiteľom tejto novej knižnej 
publikácie. Výhercu zverejníme v Ružinovskom ECHU 4/2013. Správne znenie tajničky z RE 1-2/2013 je: Osudom nazývame súhrn životných 
omylov. Knihu Dámy, koniec trapasom z vydavateľstva IKAR vyhráva Miroslava Grešková z Gemerskej ulice. Blahoželáme!

Rande po tridsiatich rokoch 
Fašiangovú sezónu nevynechali ani v Ružinovskom domove seniorov. Zabávali sa do neskorých 
nočných hodín. Aj keď tanečníkov už tradične bolo veľmi málo. 

Občianska inzercia:
Zabezpečíme u vás doma kaderníka, nákupy, 
upratovanie, masáž, prechádzky a osobitnú 
starostlivosť v  Bratislave-Ružinove. 

Kontakt: 0903 521 827 

Žiadna palička, bolesti, či  choroby. Seniori na všetko v tento večer za-
budli.  Dôkazom toho bol plný tanečný parket na fašiangovom plese. 
Tanec, spev, vínko, šišky a hlavne dobrá nálada nechýbali ani tento 
rok. „Ja som si tu vyhliadol jednu dámu. Kedysi, asi pred tridsiatimi rokmi 
sme spolu randili. A teraz, keďže už som sám, idem sa o túto dámu po-
kúsiť znova. Ale samozrejme, trošku sa pred tým musím osmeliť, tak ešte 
dve- tri deci vínka a idem na to,“ prezradil svoje plány pán Michal, jeden 
z plesajúcich obyvateľov domova seniorov na Sklenárovej. 
Fašiangovú zábavu ale jednoznačne prevalcovali šarmantné dámy. 
No a samozrejme, ani teraz sa ples nezaobišiel bez starého známeho 
problému, na ktorý obyvateľky Ružinovského domova seniorov upo-

zorňujú pravidelne na každom podujatí. Hanbliví, „drevení“ chlapi. 
Aspoň tak sa posťažovali šarmantné plesajúce dámy, ktoré pre ďalšie 
pokojné nažívanie v Ružinovskom domove seniorov zostanú v ano-
nymite. „Nemáme s kým tancovať, to je strašné. Aj sme sa vyfintili, pekne 
obliekli, namaľovali, navoňavkovali, usmievame sa stále a nič. Nikto pre 
nás nepríde a nezatancuje si s nami.  Nie je tu jeden normálny schopný 
chlap! Všetci sú tak drevení, ako hádam nikde. Pozeráme, hľadáme a nič 
súce nevidíme,“ prezradili dámy nespokojné s mužským osadenstvom 
na plese. Vysedávať tak nemal nárok ružinovský starosta Dušan Pe-
kár, ktorý nepatrí medzi parketových levov. Na fašiangovom plese  
v Ružinovskom domove seniorov však nemal inú možnosť. „Ružinov 
je známy tým, že má veľmi aktívnych seniorov, ktorí sa  vedia veľmi dob-
re zabávať. Ja si dnešný večer užívam. Páčil sa mi aj program, ktorý ples 
odštartoval. Mám obuté tanečné topánky, čiže môžeme tancovať aj do 
rána,“ povedal s úsmevom starosta.  No a najmä seniorky ho vzali za 
slovo. Niektoré sa totiž zabávali až do neskorých nočných hodín. 

Katarína Kostková
Foto: R. Hoblík 
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Ružinovčanka Mária Čermáková dlhé roky venuje svoj čas ostatným seniorom. Za svoju prácu pre 
seniorské organizácie si v októbri minulého roka odniesla uznanie od Úradu vlády SR. Na konte však má 
napríklad aj vyznamenanie prvého a druhého stupňa od Jednoty dôchodcov Slovenska. 

Mária Čermáková: Seniorov som chcela 
hlavne vzdelávať  

Mária Čermáková pôsobí v Jednote dôchod-
cov Slovenska už 20 rokov a vykonávala tu 
rôzne funkcie, donedávna bola aj v Rade 
bratislavských seniorov. Dnes je „už len“ 
čestnou predsedníčkou  Jednoty dôchod-
cov na Slovensku v Ružinove. „Mám už 80 
rokov a, žiaľ, postihla ma choroba typická pre 
seniorov. Stále vidím horšie a horšie. Na ľavé 
oko na 4 % a na pravé na 10. Nejaké poznám-
ky si síce  odkážem robiť, ale ich už  neprečítam. 
Nechcem, aby za mňa niečo robili druhí a moje 
meno by tam len figurovalo. Na takýto štýl 

práce ja nie som,“ objasnila dôvody menšej pracovnej vyťaženosti Mária 
Čermáková, ktorá svoje skúsenosti stále odovzdáva ďalej. 

dôraz na nové vedomosti 
Počas doterajších dvadsiatich rokov svojej práce pre Jednotu dôchodcov 
sa snažila najmä o vzdelávanie seniorov. Sama sa pričinila aj o vznik ru-
žinovskej Akadémie tretieho veku, v rámci ktorej seniorom prednášajú 
lekári a učia ich starostlivosti o svoje zdravie. Snahu o rozdávanie vedo-
mostí seniorom Mária Čermáková ešte rozšírila. Podieľala sa na vzniku 
pravidelných vedomostných súťaží pre ružinovských seniorov v Európ-
skom informačnom centre na Palisádach. „Hľadali sme spôsob, ako uká-
zať, že seniori ešte nie sú na odloženie, vedia rozmýšľať a sú múdri. Napadlo 
nám v predsedníctve, že sa pokúsime urobiť vedomostnú súťaž so zamera-
ním na  štáty Európskej únie,“ objasnila vznik tejto myšlienky Čermáková. 
Súťaže majú úspech, svedčí o tom poctivá príprava seniorov. „Oni si hľa-
dajú informácie na veľvyslanectvách, internete či v tlači. Zaujímavé je, že keď 
sme robili Belgicko, tak tam zabodovali na plnej čiare a pri Slovensku sa im už 
tak nedarilo. Viac sa orientovali na štúdium o cudzej krajine, ktorú ešte nepo-
znali,“ vraví Čermáková. Sama považuje tieto aktivity za veľmi významné, 

pretože zviditeľňujú v zahraničí nielen seniorov, ale aj samotný Ružinov. 
Minulý rok bola Mária Čermáková v Rade bratislavských seniorov, kde 
pripomienkovali aj vtedy pripravovaný zákon o zvýšení poplatkov  
v zariadeniach sociálnych služieb. V tejto oblasti sa jej podarilo presadiť, 
aby zákon bral ohľad na seniorov s nízkymi dôchodkami  a neurčoval jed-
nu stabilnú sumu za pobyt v takomto zariadení.

odmlada ju všetko zaujímalo
Mária Čermáková je príkladom ženy, ktorá s odchodom do dôchodku 
nemala problém. Hneď po odchode z aktívnej ekonomickej činnosti išla 
do klubu dôchodcov a tak sa vyhla nude. „Snažila som sa pomôcť ľuďom 
vždy, keď niečo potrebovali. V klube dôchodcov som  sa skamarátila s jed-
nou pani, ktorá bola odo mňa staršia. Veľmi sme si navzájom prirástli k srd-
cu a ona sa na mňa obrátila s nezvyčajnou žiadosťou, aby som jej napísala 
rozlúčkovú reč,“ zaspomínala si na pomoc kamarátke Mária Čermáková, 
ktorá býva v Ružinove už 40 rokov a stretnúť ju môžete na mnohých pod-
ujatiach. Nechýbala ani na Ružinovských zabíjačkových slávnostiach. 
Pritiahli ju tam nielen dobroty, ale aj známi a synovec. Ten totiž viedol 
zabíjačkových majstrov z Békešskej Čaby. Tam pani Čermáková vyrastala 
do svojich štrnástich rokov, no doma sa rozprávali len po slovensky. Cho-
dila aj do slovenskej školy, kým ju nezrušili. „Mala som ťažké detstvo, lebo 
sme žili vo veľmi skromných pomeroch, no zároveň bolo aj veľmi šťastné. 
Učenie mi išlo veľmi dobre, dokonca som musela učiť aj druhých. Pán učiteľ 
mi to nakázal, aby som nebehala po ulici,“ zaspomínala si pani Čermáková.  
Chuť pomáhať druhým zostala pani Čermákovej dodnes. Aj keď už nie je 
predsedníčkou základnej organizácie Jednoty dôchodcov v Ružinove, stále  
k nej chodia seniori domov po radu. Ako sama hovorí, práca so seniormi 
je  krásna a úspešná robota.

Marianna Šebová
Foto: autorka

Mestská časť Bratislava-Ružinov
organizuje

ZÁJAZD
do veľkonočnej Viedne v Rakúsku

25. marca 2013 
program:
- návšteva  Čokoládovne v rakúskom meste Kittsee 
- návšteva veľkonočných   trhov v areáli zámku Schönbrunn
- prehliadka historickej časti mesta Viedeň                                      
- príchod do SR vo večerných hodinách

odchod:
8.00 hod. z parkoviska Miestneho úradu, Mierová 21
Účastník zájazdu v autobuse hradí  5 €

prihlasovanie:
- na Miestnom úrade Mierová 21, Bratislava – Ružinov
   do 15. marca 2013

podmienky účasti :
- nepracujúci senior s trvalým pobytom 
   v mestskej časti Ružinov
- potvrdenie o výške dôchodku do 500 €/osoba
- platný OP iba vo forme identifikačnej karty 
   alebo platný cestovný pas
- európsky preukaz zdravotného poistenia
V prípade vyššieho záujmu, ako je plánovaný počet účastníkov 

zájazdu, sa uskutoční losovanie prihlásených seniorov  
spĺňajúcich podmienky účasti.

V prípade otázok kontaktujte referát sociálnych služieb
na tel. č. : 02/48 284 285



9.3.  20:00  voda na vode / elledanse tanečné predstavenie

10.3. 20:00  sKin / KTT VŠMU  Študenti Katedry tanečnej tvorby  
    predstavia choreografiu, ktorú pre  
    nich pripravil Davide Sportelli 
    z Talianska. 

17.3. 20:00  epic / Debris Company pohybové predstavenie

22.3.  20:00  dancinG puzzle a improjam / elledanse

23.3.  21:30  orchester jeana valjeana / koncert 

26.3. 20:00  dlhá noc / elledanse činoherno-tanečné predstavenie 

28.3. 20:00 jablKo / elledanse tanečné predstavenie

Súťažte s elledanse! 
Súťažte o 2x 2 vstupenky na nové predstavenie Dlhá noc  (26.3. o 20:00 hod. ) 
a Jablko (28.3. o 20:00 hod.) v Divadle elledanse na Miletičovej 17/B. Pošlite do 
15.3. 2013 email na echo@ruzinov.sk s heslom SÚŤAŽ  ELLEDANSE, nezabudnite 
uviesť svoje meno, adresu a  telefonický kontakt. Vyžrebovaní budú dvaja 
výhercovia, ktorí dostanú po dve vstupenky. 

3. 3., 10.3., 17.3., 24.3.    
 nedeľa   9.30 h čas pre božie slovo 
   Stretnutie kresťanov otvorené pre všetkých
10. 3.   nedeľa   19.00 h Koncert orchestra bratislava 
   hot serenaders 
13. 3.  streda   13.30 h beseda so spisovateľom 
   mgr. art. silvestrom lavríkom -pre deti ZŠ 
   pri príležitosti Mesiaca knihy , ZŠ Košická
20. 3.   streda  14.15 h superKvíz -IV. ročník vedomostnej súťaže 
   o Putovnú trofej pre deti ZŠ
26. 3.    utorok   14.00 h veselÉ veĽKonočnÉ vajíčKa
   Tvorivé výtvarné popoludnie pre deti
27. 3.    streda   14.15 h FilmovÉ premietanie pre žiakov 
   školských klubov detí 

    

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

1. 3. piatok  17.00 h ružinovsKá  tančiareŇ 
   Zábavné  tanečné stretnutie staršej 
   a strednej generácie 
3. 3. nedeľa  10.30 h nedeĽnÉ rozprávKovÉ dopoludnie
   EUSTACH A HMYZ, hrá Helena ŠKOVIEROVÁ
6. 3. streda  19.00 h marc camoletti: Kto zhasol svetlo ?
   Hriešna komédia. Účinkujú: Z. Tlučková, 
   M. Kráľovičová, K. Svarinská, J. Koleník,  
   B. Deák
   Réžia: Peter MIKULÍK - predpremiéra 
7. 3. štvrtok  17.00 h ružinovsKá  tančiareŇ 
8. 3. piatok  19.00 h marc camoletti: Kto zhasol svetlo ?
   Hriešna komédia. Účinkujú: Z. Tlučková, 
   M. Kráľovičová, K. Svarinská, J. Koleník,  
   B. Deák
   Réžia: Peter MIKULÍK - premiéra 
10. 3. nedeľa  10.30 h nedeĽnÉ rozprávKovÉ dopoludnie
   ČERT A KÁČA, 
   hrá Drevené divadlo
12.3.  utorok 15.00 h hudobnÉ randevú szuš mierová 
   a jej hosťa petra batthyanyho
   Koncert pre seniorov. Vstup voľný. 
13. 3. streda  13.00 h dialÓGy
   Protidrogové fórum pre žiakov ZŠ
13. 3. streda  14.30 h aKadÉmia tretieho veKu 
   Krv je vzácna tekutina 
   MUDr. D. Jankovičová, hematologička
14. 3. štvrtok  17.00 h ružinovsKá  tančiareŇ 
16. 3. –  sobota od 8.00 h 
17. 3. nedeľa  medzinárodná výstava mačieK 
17. 3. nedeľa  10.30 h nedeĽnÉ rozprávKovÉ dopoludnie
   HUGO, FRIGO, BUBLINA, 
   hrá Divadlo LUDUS
20. 3. –  streda  od 14.00 h Knižná revue
22. 3. piatok  Podujatie o literatúre, ilustráciách a čítaní
22.3.   piatok  11.00 h. Stretnutie s Toňou Revajovou a jej knižkou
   Johanka v Zapadáčiku. 
   Podujatie Knižnice Ružinov
21. 3. štvrtok  17.00 h ružinovsKá  tančiareŇ 
21. 3. štvrtok  18.00 h Koncert žiaKov zuš eXnárova 
23. 3. – sobota od 9.00 h bratislavsKÉ mineraloGicKÉ dni
24. 3. nedeľa  Medzinárodná výstava minerálov, 
   drahých kameňov a fosílií
24. 3. nedeľa  10.30 h nedeĽnÉ rozprávKovÉ dopoludnie
   DANKA A JANKA, 
   hrá Divadlo NELINE
27. 3. streda  13.00 h dialÓGy
   Protidrogové fórum pre žiakov ZŠ
28. 3. štvrtok  9.00 h tajovsKy ruulezz ! 
   Slovenská klasika hraná v anglickom jazyku

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

15. februára – 16. marca nordFest 2013 
(6. ročník medzinárodnej prehliadky severského filmu)

1.3./18:00 avalon, Axel Petersen, Švéd., 2011
1.3./19:30 le havre, Aki Kaurismäki, Fín./Fr., 2011
2.3./17:30 Kríž cti, Petter Naess, Nór./Švéd., 2012, 2D,
2.3./19:30 jeden musí z Kola von, Tomas Alfredson, Brit./Fr., 2011, 2D 
6.3./19:30 siGur rÓs – heima, Dean DeBlois, Island, 2007
7.3./19:30 neviditeĽní, Erik Poppe, Nór./Švéd., 2008, 
8.3./18:00 iron sKy, Timo Vuorensola, Fín./Nem., 2012, 90 min., 2D
8.3./19:30 po svadbe, Susanne Bier, Dán./Švéd., 2006
13.3./19:30 lovci hláv, Morten Tyldum, Nór./Dán., 2011
14.3./19:30 marie Kroyer, Bille August, Dán./Švéd., 2012, 2D
15.3./18:00 dobrý syn, Zaida Bergroth, Fín., 2011, 87 min., 2D
15.3./19:30 zvuK hluKu, Ola Simonsson a Johannes Stjärne Nilsson, Švéd./Dán., 
2010, 102 min., 2D
16.3./18:00 hon, Thomas Vinterberg, Dán., 2012, 2D 
16.3./20:15 adamove jablKá, Anders Thomas Jensen, Dán., 2005

FK NOSTALGIA SD Nivy, Súťažná 18 

20. 3. streda 9.30 h rozprávKový svet
   Beseda so spisovateľom Romanom BRATOM, na  
   ktorej sa deti dozvedia ako vznikajú a ako sa píšu  
   rozprávky a spoznajú rozprávkových hrdinov.
22.3.  piatok 17.30 h prievozsKá detsKá čitáreŇ 
   Rozprávkové popoludnie pre detičky. Čítanie  
   rozprávok slovenských aj zahraničných autorov 
   v podaní herečky Anny Okapcovej-Tyralovej 
27. 3. streda 17.00 h veĽKonočnÉ tvorivÉ dielničKy
   Príprava veľkonočných kraslíc, vencov a dekorácií
dFs trávniček – folklórny súbor pre deti a mládež
 pondelok 15:00 – 19:00, štvrtok 15:00 – 19:00
cvičenie s marikou – zdravotné cvičenia na chrbticu 
pondelok 19:30 – 20:30, streda 18:00 – 20:30, štvrtok 19:30 – 20:30
Flowin – cvičenie bez zaťažovania kĺbov 
pondelok 18:00 – 20:00, streda 18:00 – 20:00
orientálne tance  utorok 18:00 – 21:00
Quigong,taijiquan – naučte sa pracovať so svojou energiou a uvoľniť svoju myseľ 
utorok 17:30 – 19:00
spoločne bez rozdielov – výtvarné dielničky pre deti aj dospelých 
pondelok 16:00 – 17:30, utorok 16:00 – 18:00, streda 14:00 – 15:00 štvrtok 15:00 – 18:00
dielničky pre šikovné detičky štvrtok 17:00 – 18:00
cvičenie pre seniorov štvrtok 14:30 – 16:30
joga piatok 17:30 – 19:00
zumba pondelok 18:30 – 19:00

SD PRIEVOZ
Kaštieľska 30, 02/43 63 02 30

Alternatívne divadlo elledanse, 
Tanečná škola elledanse, dom T&D
Miletičova 17/B

v čase jarných prázdnin od 4.3. do 8.3. 2013 je hojdana zatvorená.
11.3. o 10.30 Kto naučí loptu skákať. Divadielko pre najmenších.   
  Vstupenky v predaji na recepcii.
14.3. o 10.30, 16.30 marec – mesiac knihy s anglickými knižkami
19.3. o 16.00 veľkonočné dielničky pre deti i mamičky
26.3. o 12.30 začína Kurz masáží bábätiek.
6.4. o 10.00 jarná burza. Príďte si výhodne nakúpiť pre svoje deti  
  oblečenie, hračky, športové potreby...

Materské centrum Hojdana
Haburská 2, 02/ 43 63 45 07


