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ČO NÁS ČAKÁ V RUŽINOVE V ROKU 2014?
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MOBILNÁ ĽADOVÁ PLOCHA
AREál HIER RADOSŤ štRKOVEC
január – marec 2014

PONDELOK - PIATOK
8:00 - 12:00

SOBOTA - NEDEĽA
8:00 - 9:30

Bezplatne pre MŠ a ZŠ
zriadené MČ Ružinov,
v prípade ich nezáujmu
pre verejnosŤ

Bezplatné verejné
korčuĺovanie

Bezplatné verejné korčuľovanie

Hokejové skupiny

12:30 - 17:00

18:00 - 22:00

Hokejové skupiny

10:00 - 17:00

18:00 - 22:00

Hokejové skupiny
V nepriaznivom počasÍ mimo prevádzky
Bližšie info www.ruzinovskysportovyklub.sk

RUŽINOVSKÉ
ˇ
ZABÍJACKOVÉ
SLÁVNOSTI
Ukážky
tradičnej zabíjačky
v Békešskej Čabe a Nových
Zámkoch

Bohatý
kultúrny program
Zabíjačkové špeciality
Ochutnávka

15.2.2014 sobota
10:00 - 18:00
AREÁL HIER RADOSŤ ŠTRKOVECKÉ JAZERO
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Máte doma staré fotografie Ružinova?
Ak 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.
Na fotografii je vidno rad panelákov na Azalkovej ulici, za nimi pôvodnú Rezedovú ulicu bez sídliska.
Popred domy na Azalkovej vedie Tomášikova ulica, vidieť aj budúcu Seberíniho ulicu.
Fotografia je pravdepodobne z obdobia medzi rokmi 1968-74. Venoval nám ju Rastislav Šic. Ďakujeme.

Aké sú plány v Ružinove v roku 2014?

Výmena povrchov ciest, oprava chodníkov, otvorenie nových tried pre škôlkarov, rekonštrukcia Parku Andreja
Hlinku, obnova ďalších školských športových areálov, rekonštrukcia detských ihrísk, to sú priority mestskej
časti Ružinov na rok 2014.

Vyplýva to z rozpočtu, ktorí v decembri schválili ružinovskí poslanci. „Ružinov bude mať vyrovnaný rozpočet
a bude hospodáriť so sumou vyše 27 miliónov eur. Schválenie rozpočtu nám umožňuje plynulo pokračovať v rozvoji
mestskej časti, o ktorý sa spolu s poslancami snažíme,“
zhodnotil starosta Ružinova Dušan Pekár (KDH). Samospráva tak pridá k minuloročným 17 cestám s novým
povrchom ďalšie, zamerať sa chce aj na rekonštrukciu
chodníkov. Všetky ružinovské materské a základné
školy už budú mať na budúci rok vymenené toalety aj
sprchy, mestská časť sa zameria aj na opravu starých
rozvodov elektriny v školských budovách. „Investujeme
aj do ďalšej rekonštrukcie zariadení pre seniorov,“ doplnil
zástupca starostu Vladimír Sloboda (SaS). Samospráva
chce takisto osádzať ďalšie smetné koše, minulý rok ich
do ulíc pridala sto. „Dobré hospodárenie nám umožnilo,

že v rezervnom fonde máme milión eur. Tie použijeme
na potrebné investície ako je obnova školských areálov,
oprava ciest a podobne,“ objasnil Ján Buocik, zástupca
starostu (SDKÚ-DS).
Otvorená zostáva revitalizácia okolia jazera Rohlík,
ktorá bola v pláne v minulom roku. Chýba totiž súhlas
Univerzitnej nemocnice, ktorej patria pozemky okolo
jazera. Takisto sa zatiaľ nepodarilo vybudovať parkovacie miesta na Medzilaboreckej ulici – primátor Milan
Ftáčnik (nezávislý, s podporou Smeru-SD) stále mestskej
časti Ružinov neudelil súhlas.

Plánované investície 2014

· Nové povrchy ciest
· Rekonštrukcia chodníkov
· Modernizácia detských ihrísk (Bachova, Nezábudková)

Do škôlok v Ružinove sa dostane viac detí
Približne o 80 detí viac by sa mohlo dostať od septembra 2014 do materských škôl v Ružinove. Mestská časť v tomto roku plánuje zvýšiť kapacitu v škôlkach.
Keďže v budovách škôlok, ktoré má v správe mestská časť
Ružinov, v súčasnosti nie je dostatok voľných priestorov
na zvýšenie ich kapacity, samospráva hľadá iné možnosti, ako vytvoriť viac miest. Po škôlkach je veľký dopyt a
ich kapacita je v celej Bratislave nedostačujúca.

rok dotáciu 56 400 eur pre cirkevnú Materskú školu sv.
Vincenta de Paul na Chlumeckého ulici. Peniaze sú zmluvou viazané na vytvorenie novej triedy pre maximálne 25
detí a jej zariadenie. Prevádzku už bude škôlka financovať
cez svojho zriaďovateľa, ktorým je Arcibiskupský školský
úrad. „Škôlka síce nepatrí mestskej časti, ale k 1. septembru
tohto roka musí prijať 75% detí s trvalým pobytom v Ružinove,“ povedal zástupca starostu Ján Buocik (SDKÚ-DS).

Sklenárova

Haburská

Prenájom sa končí súkromnej škôlke Včielka v časti
budovy materskej školy na Haburskej 4. Samospráva sa
rozhodla nájom nepredĺžiť, čím tu vznikne ďalšia trieda
Materskej školy Haburská 4 pre približne 20 detí.

Chlumeckého

Zároveň ružinovskí poslanci schválili v rozpočte na tento

V hre je ešte možnosť využiť voľné priestory v Strednej odbornej škole Samuela Jurkoviča na Sklenárovej
ulici. Škola takisto nepatrí mestskej časti Ružinov, ale
Bratislavskému samosprávnemu kraju. „Zo stretnutia
s riaditeľkou tejto školy vyplynula možnosť vytvoriť tu rekonštrukciou dve úplne nové triedy materskej školy, čím
by sa podarilo umiestniť sem ďalších približne 40 detí,“
vysvetľuje zámer starosta Ružinova Dušan Pekár (KDH).
Táto možnosť však ešte nie je definitívna. Treba preskúmať, ako priestor prerobiť tak, aby zodpovedal legislatívnym normám. V prípade, že tu bude možné urobiť škôlku,
peniaze sú na to v rozpočte mestskej časti pripravené už
na tento rok.
(mš)

· Dokončenie výmeny toaliet a spŕch v MŠ a ZŠ
· R evitalizácia športového areálu ZŠ Medzilaborecká,
ZŠ Kulíškova

· D otácia pre MŠ sv. Vincenta de Paul na vytvorenie
novej triedy

· P reverenie možnosti vybudovania tried pre škôlkarov
v budove SOŠ S. Jurkoviča na Sklenárovej ulici

· Otvorenie triedy pre škôlkarov na Haburskej 4
· V ýmena okien, toaliet, spŕch a vyregulovanie kúrenia
v MŠ Exnárova

· Revitalizácia Parku Andreja Hlinku
· Výmena rozvodov elektriny v školských budovách
· Vybudovanie ihriska pre psov
· M odernizácia pracoviska prvého kontaktu
na miestnom úrade

Miroslava Štrosová

Škôlka na Exnárovej
zostane na svojom
mieste

Materská škola Exnárova zostane v budove na
Exnárovej 6 aj naďalej. Mestské zastupiteľstvo
v decembri schválilo, aby magistrát zabezpečil
rozdelenie budovy na dva samostatné objekty
s vlastným súpisným číslom. V jednom bude fungovať MŠ Exnárova a v druhom Základná umelecká škola Exnárova. Škôlku má dostať do správy mestská časť Ružinov (od roku 2010 má celý objekt v správe
ZUŠ Exnárova). Rozdelenie budovy sa má zrealizovať
najneskôr vo februári, keďže v marci sa už podávajú prihlášky do materských škôl.
K schváleniu zámeru rozdelenia budov došlo v mestskom zastupiteľstve po tom, ako rodičia škôlkarov
odovzdali v septembri na magistrát petíciu s viac ako 3
tisíckami podpisov. Primátor totiž musí takúto petíciu
predložiť na rokovanie poslancom. Tí majú odporučiť,
ako petíciu vybaviť.
Ružinovská samospráva zároveň ponúkla základnej
umeleckej škole jedno poschodie v ZŠ Borodáčova, pričom je ochotná ho aj zrekonštruovať pre potreby umeleckého vyučovania. Ružinovskí poslanci na to vyčlenili
v rozpočte peniaze, rovnako ako na výmenu okien, toaliet, spŕch a vyregulovanie kúrenia v škôlke Exnárova.
(red)
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Stavebný zámer na Ostredkoch
zmobilizoval obyvateľov
Pár dní zverejnený zámer firmy Riston s názvom Revitalizácia sídliska Ostredky na internetovom
Enviroportáli vyvolal okamžité spustenie petície obyvateľov tohto sídliska. Za niekoľko dní zozbierali
takmer 4 tisíc podpisov. Petíciou chcú zabrániť plánovanej výstavbe a výrubu zelene.
Začiatkom decembra sa na webe www.enviroportal.sk objavil zámer „Revitalizácia sídliska Ostredky“. Firma Riston
ho podala na ministerstvo životného prostredia v rámci
tzv. zisťovacieho konania. V ňom sa zisťuje, či sa stavebný
zámer bude posudzovať v rámci EIA, teda posudzovania
vplyvov na životné prostredie.
Ide o zámer majiteľa veľkej časti pozemkov na Ostredkoch,
ktoré pôvodne vlastnila evanjelická cirkev a štát na nich
postavil sídlisko. Projekt spočíva vo výstavbe bytových domov, polyfunkčného objektu, námestia, kultúrneho pavilónu, garážových domov, parkovacích miest, nového dopravného riešenia na sídlisku. Počíta však aj s výrubom zelene.

Vizualizácia projektu v rámci
zisťovacieho konania na MŽP SR

Rýchla petícia

Obyvatelia Ostredkov sa okamžite zmobilizovali. Vytvorili
dve web stránky, na ktorých susedov informujú, aké kroky
treba podniknúť proti takejto výstavbe. Za niekoľko dní
zozbierali pod petíciu približne štyri tisícky podpisov. Vystúpiť prišli aj pred ružinovských poslancov na decembrové
miestne zastupiteľstvo. „Sme najzelenšie sídlisko, chcú nám
znehodnotiť prostredie na desať rokov, nič iné netreba pri

revitalizácii len zbúrať staré záchody a dať nový asfalt. Aby
sme nedopadli ako jama na mieste bytového domu Sputnik,“
predniesla pred poslancami iniciátorka petície Viera Hlavenková. „Verím, že projekt sa veľmi rýchlo zastaví a nebude
žiadne stretnutie s investorom. Žiadame zmeniť územný plán
na zeleň a žiadame územný plán zóny,“ vystúpil ďalší z obyvateľov Martin Patoprstý.

Rušno na zastupiteľstve

Investor totiž plánoval stretnutie s obyvateľmi, aby im projekt predstavil a diskutoval s nimi o návrhu pre Ostredky.
Jeho zverejnenie na Enviroportáli však všetko predbehlo a
spustilo vlnu negatívnych reakcií. Plánovaný postup prišiel
ľuďom na zastupiteľstvo vysvetliť aj zástupca firmy Riston
Roman Lukáč. Ľudia ho však počúvať nechceli. Argumentovali zahustením sídliska, úbytkom zelene, zhoršením
dopravnej situácie a podľa nich nepotrebujú ani nové
parkovacie miesta. Na stranu obyvateľov sa postavili aj
ružinovskí poslanci. „Príďte vystúpiť aj na mestské zastupiteľstvo,“ nabádal ľudí poslanec Robert Müller (Most-Híd).
„Navrhujem, aby sa začal obstarávať územný plán zóny na
Ostredkoch,“ vystúpil poslanec Peter Hrapko (Smer-SD).
„Je otázka, či máme ísť robiť územný plán zóny, pretože keď
územný plán mesta tu umožňuje stavať, územný plán zóny
nezabráni výstavbe,“ rozvinul debatu zástupca starostu
Ján Buocik (SDKÚ-DS). Problémom totiž je hlavne to, že
územný plán mesta nedefinuje existujúcu zelenú plochu
popri ulici V. Clementisa, o ktorú sa ľudia boja, ako zeleň.
Preto sa následne poslanci za Ostredky J. Buocik, R. Müller
a E. Ižová stretli s obyvateľmi, aby navrhhli ďalší postup.
Zastupiteľstvo schválilo uznesenie, v ktorom žiadajú mest-

skú časť Ružinov, aby začala obstarávať územný plán zóny
v tej časti Ostredkov, ktorej sa týka projekt revitalizácie.
„Primátora Ftáčnika sme zároveň požiadali, aby mesto urýchlene začalo obstarávať zmeny a doplnky územného plánu
Bratislavy, ktoré sa týkajú Ostredkov,“ informoval starosta
Ružinova Dušan Pekár (KDH) o ďalšom kroku ružinovskej
samosprávy. S rovnakou požiadavkou vystúpili aj obyvatelia na decembrovom mestskom zastupiteľstve. Ružinov totiž už dávnejšie zaslal na magistrát 20 podnetov na zmeny
v územnom pláne mesta. Medzi nimi sú aj tri, ktoré sa
týkajú Ostredkov. Jeden z nich je zadefinovať v územnom
pláne Bratislavy zeleň pozdĺž ulice Vl. Clementisa. Práve
do tohto priestoru by totiž mali zasahovať dostavby k bytovým domom na Mesačnej. Primátor Ftáčnik (nezávislý,
s podporou Smeru-SD) prisľúbil, že na najbližšom zasadnutí
mestského zastupiteľstva sa budú zaoberať zmenami a doplnkami územného plánu Bratislavy, ktoré sa týkajú práve
Ostredkov.
Miroslava Štrosová
Foto: autorka, Vizualizácia: www.enviroportal.sk

Najnovšie z Enviroportálu
Dostavba a prístavba administratívnej budovy LIDL

Zámerom je dostavba a prístavba administratívnej budovy Lidlu na Ružinovskej ulici o
dve podlažia a rozšírenie parkoviska o 25 miest, čím sa počet parkovacích miest zvýši na
131. Navrhovateľom zámeru je spoločnosť Lidl Slovenská republika.

Revitalizácia sídliska Ostredky

Spoločnosť Riston predložila na Ministerstvo životného prostredia SR zámer Revitalizácie sídliska Ostredky. Podľa navrhovateľa je účelom modernizácia časti sídliska, ktorá
spočíva v návrhu na zlepšenie existujúcej dopravnej situácie, statickej dopravy v dotknutom území a v návrhu jeho urbanisticko-architektonického dotvorenia umiestnením nových bytových a polyfunkčných domov, vytvorením námestia, doplnenia parku a
obohatenie územia o kultúrny objekt. Navrhovaný zámer urbanisticky rieši časť obytné-

STRETNUTIE SO STAROSTOM
RUŽINOVA
DUŠANOM PEKÁROM
11. február 2014
16:00-18:00 hod.
Spoločenský dom Prievoz,
Kaštieľska 30

ho súboru, ktorá je vyčlenená Trnavskou cestou, komunikáciou Maximiliána Hella, Sputnikovou ulicou, Drieňovou a Ostredkovou ulicou. Ide o plochu väčšiu ako 17 hektárov,
pričom pozemky sú v súkromnom vlastníctve. Celý zámer navrhuje nasledujúce objekty:
úprava komunikácií a doplnenie parkovacích miest na jednotlivých uliciach, parkovacie
domy na Trnavskej ceste, vytvorenie námestia s kruhovou fontánou v dotyku ulice V.
Clementisa s Trnavskou cestou, prepojenie Stálicovej a Zimnej, garážový dom na Zimnej,
polyfunkčný dom na Meteorovej vedľa nového námestia, bytový dom Zimná (prístavba
k štítovej stene bytového domu), nové napojenie Mesačnej na Trnavskú cestu, garážový dom na Mesačnej so strešným ihriskom a fitnes centrom, polyfunkčný dom Trnavská
(pred Kozmosom), dva bytové domy na Mesačnej (prístavby k štítovým stenám), bytový
dom Sputnikova (prístavba k štítovej stene), kultúrny pavilón na mieste nefunkčných
WC na ulici V. Clementisa.

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.
15. január 2014 		
Ing. Ján Junas
(volebný obvod Prievoz)
22. január 2014		
Ing. Katarína Otčenášová
(volebný obvod Štrkovec)
29. január 2014		
Robert Müller
(volebný obvod Ostredky)
5. február 2014		
Ing. Pavol Šmilňák 
(volebný obvod Trnávka)
12. február 2014		
PhDr. Patrik Guldan
(volebný obvod Nivy)
19. február 2014		
Ing. Ľudmila Bílá 	
(volebný obvod Starý Ružinov)
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Bol by som rád, keby si ľudia v Ružinove prihlásili trvalý
pobyt a stali sa naozaj jeho obyvateľmi
Starosta Dušan Pekár (49) má za sebou tri roky „starostovania“. Uplynulý rok považuje v Ružinove za
najdynamickejší, najbohatší na udalosti. Bude taký aj rok 2014?
sa po rokoch akejsi apatie začínajú zapájať do toho, aby si
skrášlili svoje okolie. Či už formou získavania grantov alebo
inak. Mnohí už zistili, že pozitívna aktivita prináša príjemnejšie bývanie a spolunažívanie so susedmi.

Čo považujete za najväčšie úspechy uplynulého
roka?
Bol to náročný rok nielen pre mňa, ale aj pre mojich kolegov z miestneho úradu, pretože sa nám toho podarilo
urobiť naozaj veľa. Týmto sa im chcem poďakovať za prácu,
ktorú odviedli. Veľmi ma teší, že sa nám podarilo vymeniť
povrch na 17 cestách, čo je zatiaľ najviac v histórii Ružinova
v jednom roku. Dokonca nám telefonovali z inej mestskej
časti, že ako to robíme ☺. Som rád, že si túto zmenu ľudia
všimli a pozitívne ohodnotili. Niekedy sa pýtajú, prečo sme
neopravili napríklad Hraničnú ulicu alebo inú veľkú cestu,
po ktorej jazdí MHD, ale keďže ide o cesty, ktoré sú v správe
magistrátu, tak ich nemôže opravovať naša mestská časť.
Mám radosť aj z toho, že sa mi podarilo presvedčiť viacerých súkromných investorov, aby investovali do verejných
priestorov v Ružinove. Vďaka tomu sme tak minulý rok
opravili napríklad Kašmírsku, Spoločenskú, Železnú ulicu
a ďalšie. Súkromné zdroje nám zaplatili aj rekonštrukciu
chodníkov na Slowackého, detského ihriska na Líščích nivách, získali sme peniaze na obnovu Parku Andreja Hlinku.
Mnohé zjazdy z chodníkov sme upravili na bezbariérové a
som nadšený, ako po rekonštrukcii ožilo veľké detské ihrisko na Svidníckej. Pohli sme sa v príprave územných plánov
zón okolo Štrkoveckého jazera. Veľmi ma potešilo, že ľudia

Čo naopak, v Ružinove nevyšlo?
Za neúspech považujem veľmi dlhú prípravu spoločnej
parkovacej politiky v Bratislave. Narazila na legislatívne
prekážky a jej návrh by v Ružinove spôsobil úplný chaos,
ktorý by bol ešte horší ako súčasný stav. Zároveň ma veľmi
mrzí, že ľudia začínajú byť agresívni kvôli tomu, že nemajú
kde zaparkovať a prejavuje sa nevraživosť medzi Bratislavčanmi a tými, ktorí sem dochádzajú za prácou. Dokonca si
ľudia začínajú poškodzovať navzájom autá, čo je choré.
Hnevá ma stav bývalého obchodného domu Ružinov, ktorý
jeho majiteľ necháva ako memento neúspešného podnikania. Trvalo približne tri roky, kým Najvyšší súd rozhodol, že
pokuta 60 tisíc eur, ktorú mestská časť investorovi uložila
v roku 2009, bola oprávnená. Investor ju nezaplatil, preto
sme sa minulý rok obrátili na exekútora a peniaze vymáhame touto cestou.
V celej Bratislave, Ružinov nevynímajúc, je nedostatok škôlok. Podľa priorít ružinovského rozpočtu na
tento rok to vyzerá, že sa podarí v ďalšom školskom
roku umiestniť do škôlok viac detí.
V prvom rade musím povedať, že aj vďaka aktivite rodičov
detí z MŠ Exnárova sa podarilo dosiahnuť v mestskom zastupiteľstve to, aby škôlka, ktorá tu funguje od 60. rokov
minulého storočia, zostala na svojom mieste, pretože to
má logiku. To nám zachránilo stovku miest. Z čísel tohto
školského roka nám vyšlo, že do našich škôlok sa nepodarilo
umiestniť do 50 detí, ktoré majú trvalé bydlisko v Ružinove
a sú staršie ako tri roky. To je aj priorita, aby boli umiestnené takéto deti. Od septembra chceme zriadiť novú triedu
v škôlke na Haburskej 4, odkiaľ sa vysťahuje súkromná
škôlka, poskytneme dotáciu cirkevnej škôlke na Chlumeckého ulici na otvorenie ďalšej triedy, pričom sem budú
musieť od septembra prijať 75% detí s trvalým pobytom
v Ružinove. Okrem toho analyzujeme možnosti, ako vytvoriť dve triedy pre škôlkarov v budove strednej školy na
Sklenárovej ulici. Ak sa toto všetko podarí, pribudne nám

okolo 80 miest pre škôlkarov.
V tomto roku Ružinov investuje opäť množstvo peňazí hlavne do rekonštrukcií. Ktoré ďalšie investície
považujete za najvýznamnejšie?
Je veľa oblastí, ktoré potrebujeme udržiavať v dobrom stave alebo ich zlepšovať. Každopádne sa veľmi teším, že podporu v zastupiteľstve našla nielen výmena povrchov ciest,
ale aj oprava chodníkov, ktoré sa na mnohých miestach už
rozpadávajú. Treba myslieť nielen na motoristov, ale aj na
chodcov. Po chodníkoch denne prejde množstvo ľudí a ich
dobrý stav ocenia hlavne starší ľudia a mamičky s kočíkmi,
či zdravotne postihnutí. Začneme chodníkmi, ktoré sú frekventované a v zlom stave. Verím, že po revitalizácii športových areálov ZŠ Nevädzová a Vrútocká deti a verejnosť
ocenia aj vynovené športovisko pri ZŠ Medzilaborecká a
chceme sa pustiť aj do areálu ZŠ Kulíškova. Bol by som rád,
keby sa nám podarilo presvedčiť ľudí, ktorí v Ružinove žijú,
aby sa tu prihlásili aj na trvalý pobyt. Tak sa nám podarí
získať viac peňazí do rozpočtu a tým aj viac investovať do
rozvoja Ružinova. Je veľa obyvateľov, ktorí sa sem priťahovali, ale ich dane putujú do ich pôvodných miest a obcí a
to je škoda.
Aký bol váš najzaujímavejší zážitok s občanmi v roku
2013?
Zážitkov a stretnutí s ľuďmi bolo naozaj veľa. Veľmi mi
ale utkvel v pamäti jeden podvečer, kedy ma obyvatelia z
domu na Krížnej ulici vedľa Centrálu pozvali na otvorenie
ich zrevitalizovaného dvora, na čo dostali peniaze z grantového programu. Začalo pršať a tak sme sa všetci schovali do
malej chodby pri výťahu. Vládla tam skvelá susedská atmosféra a ľudia sa vďaka práci na dvore viac spoznali. Priniesli
si aj občerstvenie. Zrazu prešla okolo jedna z obyvateliek
domu v dôchodkovom veku, ktorá išla vyniesť smeti. Keď
zbadala susedov na chodbe aj s chlebíčkami, tak sa o chvíľu
vrátila a priniesla plnú misu koložvárskej kapusty a povedala, že za celý život niečo takéto medzi susedmi nezažila.
Bol to skvelý zážitok aj pre mňa, pretože takéto dobré vzťahy medzi ľuďmi sú kľúčom k riešeniu mnohých problémov.
(red)

Ako to vidia poslanci?
Ružinovské zastupiteľstvo sa dostalo do posledného roku súčasného volebného obdobia. Na rok 2014
opäť naplánovalo veľa investícií. Čo Ružinovčanov ešte čaká? Aj na to sme sa opýtali niektorých ružinovských poslancov.
1. Rok 2013 bol v Ružinove veľmi aktívnym rokom. Podarilo sa urobiť
toho naozaj veľa. Čo bola pre vás najväčšia udalosť roka v Ružinove?
2. Ružinov má schválený rozpočet na rok 2014. Ktorej plánovanej
investícii, či aktivite sa tešíte najviac?
3. Veľa ľudí už prekročilo pasivitu, ktorá na Slovensku dlhé roky vládla.
Pochopili, že aj oni sami sú zodpovední za to, ako napríklad spolunažívajú v bytovom dome, ako vyzerá okolie pri ich dome alebo ak
vyhadzujú na zem odpadky, tak si sami ničia svoje mesto, svoju mestskú
časť. Ako z vášho pohľadu môžu ľudia prispieť k tomu, aby sa v Ružinove
cítili lepšie a aby bol naozaj ich domovom?
4. Čo vy ako Ružinovčan a ako poslanec robíte pre to, aby bol Ružinov
obľúbeným miestom na bývanie, aby sa riešenie problémov posúvalo
dopredu?

Ján Buocik, zástupca starostu (SDKÚ-DS)
1. Pre mňa sú to dve udalosti. Teším sa, že aj na môj podnet
sa začalo s opravou ciest 3. a 4. triedy. V Ružinove cesty už
neplátame, ale opravujeme tak, aby vydržali ďalších aspoň
20 rokov. Od roku 2009 sa poslanecký klub SDKÚ-DS snažil
presadiť revitalizácie športových areálov. Prvý na Nevädzovej je už realitou, pokračovať budeme na Vrútockej, Medzilaboreckej a Kulíškovej. Som
zodpovedný za ružinovské financie, preto mi nedá nespomenúť rozumné nakladanie
s verejnými prostriedkami. Rozpočet roku 2013 sme skončili s prebytkom viac ako milión
eur.
2. Na návrh nášho poslaneckého klubu začneme opravovať rozpadnuté chodníky. Aj
touto formou vyzývam Ružinovčanov, aby svojim poslancom dali vedieť, ktoré chodníky
potrebujú opraviť. Podarilo sa mi presvedčiť poslancov, aby sme vyčlenili financie na vybudovanie dvoch tried v cirkevnej MŠ na Chlumeckého ulici. Obecné škôlky už praskajú
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vo švíkoch, na Chlumeckého mali voľný pavilón, ale nemali peniaze na jeho rekonštrukciu. Keď sa chce, riešenie sa nájde.
3. Som spoluautorom ružinovského grantového programu. Od roku 2011 Ružinov prispel
na občianske aktivity sumou viac ako 330 tisíc eur. Aj to je cesta, ako zlepšiť prostredie,
ktoré nás obklopuje. Žiadosť o podporu dobrých nápadov do sumy 5000 eur je možné podať
aj tento rok do 28. 2. 2014.
4. Som rodič dvoch malých detí, učím ich zdvihnúť papier zo zeme, nerobiť okolo seba neporiadok, neničiť prostredie, ktoré nás obklopuje. Ako zástupca starostu sa denne snažím,
aby bol Ružinov lepším miestom pre život. Komunálni politici môžu urobiť veľa. Skutočný
nástroj však majú v rukách občania svojou neľahostajnosťou. Petície proti výstavbe na
Ostredkoch a za zachovanie škôlky na Exnárovej sú toho dôkazom. Ružinovčanom prajem
úspešný rok 2014!
Vladimír Sloboda, zástupca starostu (SaS)
1. Pre mňa boli dve. Prvou bola Ružinovská promenáda, ktorá
zahájila Kultúrne leto v Ružinove. Touto skvelou akciou sme,
myslím, veľmi úspešne ukázali, že Park Andreja Hlinku môže
byť v budúcnosti tým správnym miestom na konanie hlavných
ružinovských podujatí. Chcem sa za túto akciu poďakovať zamestnancom Cultusu, ale najmä jeho riaditeľke Eve Filanovej. Druhou bola oprava povrchu ulice Maximiliána Hella. Síce
zatiaľ bez rozšírenia o odbočovacie pruhy, ale verím, že aj to sa nám podarí.
2. Teším sa každej jednej. Pretože som si istý, že využívame peniaze z rozpočtu rozumne a
len na zmysluplné projekty. Či už sa týkajú materských alebo základných škôl, ciest, detských ihrísk alebo parkov. To, čo ma možno teší najviac je, že sme začali riešiť aj náš skrytý
dlh v kultúrnych zariadeniach. Bolo nevyhnutné oddeliť financie na udržiavanie budov a na
realizovanie kultúrnych podujatí.
3. Musíme si v prvom rade uvedomiť, že to my, obyvatelia, tvoríme spolu mestskú časť. To
my dávame do spoločného mešca peniaze, ktoré samospráva vynakladá. Je preto na nás,
aby sme si chránili nielen vlastný majetok, ale aj náš spoločný majetok mestskej časti. Čím
viac bude tých aktívnych a uvedomelých z nás, o to menej bude tých, kvôli ktorým musíme
vynakladať peniaze, ktoré by sme vedeli použiť na niečo pozitívne, nie na odstránenie škôd
alebo odpadu.
4. Chodím s otvorenými očami. Vnímam problémy, ktoré vidím okolo seba alebo o nich počujem. Niečo sa dá riešiť ako obyvateľ, niečo ako zástupca starostu. Veľkou výhodou sa stávajú prechádzky po okolí so synom. Rozpadnutý obrubník či chodník, konáre nízko visiace
nad chodníkom či pokazená preliezka na ihrisku. To všetko je možné riešiť aj ako obyvateľ
aj ako poslanec. Je na nás na úrade nastaviť pravidlá na riešenie zistených nedostatkov tak,
aby sa na žiadny nezabudlo a bol vyriešený.
Günther Furin, poslanec MZ MČ Ružinov (SDKÚ-DS)
1. Ťažko označiť jednu vec za udalosť roka. Som rád, že sa nám
darí udržiavať finančnú stabilitu Ružinova. Z konkrétnych akcií - otvorenie prvého zrekonštruovaného školského areálu na
Nevädzovej ulici pre verejnosť.
2. Teším sa, že popri peniazoch na ďalšie rekonštrukcie školských areálov a ciest, ktoré sú v správe mestskej časti, sa po dlhých rokoch podarilo zabezpečiť zdroje aj na opravu chodníkov v Ružinove.
3. Obávam sa, že takých občanov je stále výrazná menšina. O verejné veci sa zaujímajú až
vtedy, keď im pred oknami rastie nová stavba. Preto je nutné, aby mestská časť podporovala také aktivity obyvateľov, ktoré pomáhajú vytvárať pocit, že ich panelák, ulica, štvrť je
ich domovom.
4. Ako poslanec a predseda komisie, ktorá ma na starosti financie sa snažím, aby každá koruna, ktorú mestská časť vynaloží, bola na prospech Ružinovčanov. Ako obyvateľ sa snažím
nebyť ľahostajný k svojmu okoliu.
Patrik Guldan, poslanec MZ MČ Ružinov (nezávislý)
1. Vždy sa teším, keď sa v Ružinove zrevitalizuje niektorý
z vnútroblokových priestorov bytových domov. V roku 2013
sa v mojom volebnom obvode Nivy upravili dva vnútrobloky na Azovskej a Revúckej ulici. V uplynulom roku miestne
zastupiteľstvo schválilo rekonštrukciu športového areálu
základnej školy Nevädzová na Trávnikoch, ktorý bude slúžiť verejnosti. Významným
počinom bolo dokončenie modernizácie školských kuchýň, jedální a WC v materských
a základných školách.
2. Usilujem sa podporovať také zámery, ciele a veci, ktoré slúžia konkrétnym občanom
i podnikateľom. Podľa miery ich prospešnosti a najmä toho, ako slúžia verejnému záujmu,
sa zasadzujem za ich presa denie. Žiaľ, ani v minulom roku sa nepodarilo prijať a schváliť
žiadny koncepčný (regulačný) územnoplánovací dokument pre Ružinov. Potešilo ma, že
poslanci schválili návrh rozpočtu na tento rok na prvý raz, bez prieťahov. To je dobrý signál.
3. Všímam si, že do Ružinova prichádza veľa ľudí, ktorí nie sú obyvateľmi mesta, nekomu-

nikujú, ich svet je za prahom ich dverí, nie sú Bratislavčanmi ani Ružinovčanmi, nemajú
k nemu vzťah a sú tu len preto, aby dokázali z neho vyťažiť všetko, čo sa im doma z akýchkoľvek príčin nedarilo. To samo o sebe nie je nič zlé, ale my, ktorí poznáme mestský spôsob
života a k mestu máme vzťah, mali by sme týchto ľudí vťahovať do takých aktivít, ktoré
majú charakter verejného záujmu. Otvárať pre nich témy, ktoré doma nepoznali a najmä
pomáhať im poznávať Ružinov. Až potom možno očakávať, že sa naučia bývať vo veľkých
domoch a vo veľkom meste.
4. Žijem medzi Ružinovčanmi, stretávam sa s nimi, usilujem sa sprostredkovať im poznatky
a pravdu o témach, ktorými sa ako poslanec zaoberám. Všade, kde viem a môžem, rád
pomôžem. Akúkoľvek tému, ktorá sa otvorí na rokovaniach komisie a miestneho zastupiteľstva analyzujem a vyhodnocujem predovšetkým z hľadiska, ako bude slúžiť verejnému
záujmu. Chválim a kritizujem to, čo si pochvalu a kritiku zaslúži.
Robert Müller, predseda poslaneckého klubu Most-Híd
1. Asi revitalizácia areálu Nevädzová a oprava ciest, hlavne
ulice Maximiliána Hella.
2. Určite ďalším opravám ciest a hlavne chodníkov, takisto
pokračovaniu revitalizácie športových areálov škôl.
3. Trochu lepšia komunikácia medzi ľuďmi by tomu určite
napomohla.
4. Momentálne ma ako poslanca aj ako obyvateľa najviac trápi plánovaná výstavba na
Ostredkoch a preto ako poslanec Ružinova aktívne na našich zasadnutiach miestneho zastupiteľstva vystupujem proti tejto výstavbe. Ako občan som vystúpil aj na pôde mestského zastupiteľstva proti tejto výstavbe.
Peter Hrapko, poslanec MZ MČ Ružinov (Smer-SD)
1. Pre mňa by bola najväčšia udalosť, keby bol odsúhlasený aspoň jeden územný plán zóny. Žiaľ, za sedem rokov, od kedy sa
schválili prvé zadania na územné plány zón nebol do dnešného
dňa schválený ani jeden.
2. Som rád, že sa budú tak, ako v minulom roku opravovať ucelené povrchy ciest a nebudeme ich len „plátať“ tak, ako predtým. V roku 2014 začneme
takýmto spôsobom opravovať už aj chodníky.
3. Napríklad aj tým, že sa budú naďalej brániť proti necitlivému zahusťovaniu sídlisk, ako
napríklad na Peterskej, Seberíniho alebo proti takzvanej „revitalizácii“ Ostredkov.
4. Som hlavne Ružinovčan a práve preto, že mám záujem, aby bol Ružinov aj naďalej príjemným miestom na bývanie pre všetkých Ružinovčanov, som sa stal poslancom.
Už sedem rokov reagujem na každý podnet od občanov, snažím sa zastupovať ich záujmy
a systematicky sa snažím presadzovať stavebnú reguláciu v prospech občanov. Napríklad
z najnovších mojich aktivít som veľmi rád, že môj návrh na riešenie problému materskej
škôlky a umeleckej školy na Exnárovej mesto zrealizovalo, čím prestali byť stresovaní rodičia aj deti. Ďalšie kroky sú už len na pleciach našej mestskej časti a mesta.
Pavol Šmilňák, poslanec MZ MČ Ružinov (KDH)
1. Záchrana MŠ Exnárova, keďže som členom komisie, ktorá
bola zriadená na jej záchranu. Hlavne vďaka aktívnym rodičom
a podpore starostu Dušana Pekára je trvalá záchrana škôlky na
najlepšej ceste. Zaplátali sme výtlky, obnovili viacero povrchov
ciest a niektorých chodníkov. Zrekonštruovali sme škôlky
a školy, nové viacúčelové športoviská pri ZŠ Nevädzová a ZŠ
Vrútocká. Teším sa, že sa mi podarilo presvedčiť kolegov poslancov pre podporu rekonštrukcie športového ihriska na „mojej“ Trnávke.
2. Viackrát som neúspešne prosil o podporu pre škôlky a školy v zriaďovateľskej pôsobnosti
iných subjektov. Teším sa, že v rozpočte na rok 2014 už je dotácia pre vznik novej triedy
v škôlke na Chlumeckého, peniaze na rekonštrukciu zachránenej MŠ Exnárova a tiež na pokračujúce rekonštrukcie športových areálov pri školách, rekonštrukcie ciest a chodníkov. Na
diskusiu k prioritám som si priniesol aj bezpečné prechody na cestách a výbehy pre psov. Aj
v roku 2014 pokračujeme v rozširovaní kapacít škôlok pre ružinovské deti.
3. Ľudia majú možnosť sledovať, ako a na čo používame peniaze z rozpočtu. V rámci grantovej výzvy môžu Ružinovčania zabojovať o podporu pre projekt až do výšky 5 000 eur. Každý z nás môže pomôcť aj tak, že po sebe nenecháme vonku odpadky, psičkári poupratujú
po svojich miláčikoch, šoféri budú tolerantne jazdiť a parkovať.
4. V zastupiteľstve pracujem v komisii školstva kultúru a športu ako predseda a ako člen
grantovej komisie. Takže mojimi prioritami sú hlavne školstvo, šport a trošku v úzadí kultúra. V rámci grantovej komisie spoločne posudzujeme projekty, ktoré zlepšujú životné
prostredie, šport, kultúru, vzdelávanie , ale aj sociálnu oblasť. Snažím sa počúvať ľudí okolo
seba a reagovať na ich podnety. Tie často prichádzajú na poslaneckých stredách alebo na
stretnutiach starostu s občanmi. V rámci možností podporujem zaujímavé občianske aktivity – aktuálne napríklad petíciu proti nepochopiteľnému stavebnému zámeru v zeleni
na Ostredkoch.
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Aké zmeny žiada Ružinov v územnom pláne mesta?
Zachovanie zelenej plochy v parku na Palkovičovej, pri jazere Rohlík či vo vnútrobloku
Chlumeckého-Štefunkova-Exnárova. To je príklad z 20 návrhov na zmeny územného plánu Bratislavy,
ktoré mestská časť Ružinov zaslala magistrátu ešte v závere roka 2012.
„Súčasný územný plán prakticky umožňuje na mnohých zelených plochách
stavať. Preto chceme do územného plánu Bratislavy dostať, aby boli striktne
zaregulované ako parky a zelené plochy,“ zdôvodňuje podané podnety
na zmenu územného plánu mesta starosta Ružinov Dušan Pekár (KDH).
Ružinovská samospráva chce dostať do územného plánu aj cyklotrasy
a ochrániť pred výstavbou svoje školské areály. „Výstavbou môžu byť
ohrozené aj areály niektorých ružinovských základných škôl, preto sme
navrhli ich zachovanie pre funkciu základnej školskej vybavenosti“ doplnil
zástupca starostu Ján Buocik (SDKÚ-DS). Aby sa nestalo napríklad to,
čo v minulosti, keď v areáli ZŠ Borodáčova vyrástol bytový dom. Príkladom schválenej pozitívnej zmeny územného plánu Bratislavy, ktorú sa
do neho podarilo v predchádzajúcich rokoch dostať, je zaregulovanie
zelenej plochy v parku medzi Tomášikovou a Ružinovskou ulicou pred
Paneurópskou vysokou školou. Minulý mesiac požiadala mestská časť
Ružinov spolu s obyvateľmi primátora Milana Ftáčnika (nezávislý, s podporou Smer-SD), aby magistrát začal urýchlene obstarávať zmeny územného plánu týkajúce sa Ostredkov. Reagovali tak na zámer „Revitalizácie
sídliska Ostredky“ zverejnený na internetovej stránke www.enviroportal.
sk (viac na str.3).
Zoznam zaslaných podnetov na zmeny a doplnky územného
plánu mesta za mestskú časť Ružinov:
1. Trávniky (sídliskový útvar) okolie Ružinovského jazera
(Rohlík) - zmena na funkčnú plochu 1110
2. Ostredky, v dotyku so školským areálom Rovníkova - Ostredková zmena na funkčnú plochu 1110
3. Pošeň, medzi Chlumeckého ul., Štefunkovou ul. a Exnárova ul. - zmena na funkčnú plochu 1110
4. Pošeň, medzi ul. Ivana Horvátha, Exnárova a Čmelíkova - zmena na
funkčnú plochu 1110
5. Jégeho ul., medzi ul. Jégeho, Palkovičova a Záhradnícka - zmena na
funkčnú plochu 1110
6. kúpalisko Delfín, medzi ul. Miletičova a Ružová dolina - zmena na
funkčnú plochu 1110
7. Svätoplukova ul., medzi ul. Svätoplukova a Kvačalova ul. - zmena na
funkčnú plochu 1110

Kancelárie na Miletičovej
sa zmenia na byty

Súkromný majiteľ administratívnej budovy na Miletičovej ulici Profinex Holding plánuje jej rekonštrukciu. Kancelárske priestory premení na polyfunkčný objekt s bytmi a obchodnými priestormi. Budovu
chce nadstavať o dve ustúpené podlažia a pristavia parkovací dom.
Vznikne tu 152 jedno a dvojizbových bytov. V parkovacom dome a
na prízemí budovy vytvorí 133 nových parkovacích miest.

8. Ostredky, medzi ul. Maximiliána Hella a Sputnikovou - zmena na
funkčnú plochu 1110
9. Návrh na doplnenie trasovania hlavnej cyklistickej trasy – Ružinovská
trasa – radiála, lokalita: Ružinovská ul. - verejné dopravné vybavenie –
hlavné cyklotrasy
10. Návrh na hlavnú cyklistickú trasu, lokalita: Bajkalská - verejné dopravné vybavenie – hlavné cyklotrasy
11. Návrh na hlavnú cyklistickú trasu, lokalita: Trnavská cesta - verejné
dopravné vybavenie – hlavné cyklotrasy
12. Návrh na zmenu trasovania hlavnej cyklistickej trasy – Ružinovská
tangenta, lokalita: Tomášikova ul. - verejné dopravné vybavenie – hlavné cyklotrasy
13. Návrh na hlavnú cyklistickú trasu, lokalita: Drieňová ul. - verejné
dopravné vybavenie – hlavné cyklotrasy
14. Návrh na hlavnú cyklistickú trasu - súčasť cyklotrasy spájajúcej MČ
Vajnory s Trnavským mýtom - lokalita: Trnavská cesta- verejné dopravné
vybavenie – hlavné cyklotrasy
15. Pošeň, medzi Chlumeckého ul. a Ivana Horvátha - zmena na funkčnú plochu 1110
16. Ostredky, areál ZŠ Ostredková 14 - zmena na funkčnú plochu 202
17. Trávniky, Areál ZŠ Nevädzová 2 - zmena na funkčnú plochu 202
18. Pošeň, medzi Bachovou a Štefunkovou ul. a južne ul. Andreja Mráza
- zmena na funkčnú plochu 1110
19. Ružová dolina, areál ZŠ Ružová dolina 29 - zmena na funkčnú plochu
202
20. Trnávka, areál ZŠ Vrútocká - zmena na funkčnú plochu 202
Funkčná plocha 1110 v podaných návrhoch znamená parky,
sadovnícke a lesoparkové úpravy, stabilizované územie.
Funkčná plocha 202 v podaných návrhoch znamená stabilizáciu funkcie občianska vybavenosť lokálneho významu resp.
zachovanie základnej školskej vybavenosti.
Magistrát chce navrhované zmeny a doplnky územného plánu mesta,
ktoré doručili jednotlivé mestské časti Bratislavy, obstarávať vo viacerých
etapách.
(mš)

Pribudli zrekonštruované chodníky
Opravené chodníky na Kozmonautickej ulici na Ostredkoch a
ďalšom úseku Slowackého ulice na Trnávke pribudli v závere
uplynulého roka.
Chodníky majú nový povrch aj
obrubníky. Chodník Kozmonautická popri detskom ihrisku zrekonštruovala mestská časť Ružinov zo
svojho rozpočtu. Dva chodníky na
Slowackého v úseku Na križovatkách-Staničná zaplatila súkromná
spoločnosť Airport Park formou
zmluvy o spolupráci s mestskou
časťou Ružinov. Okrem toho ružinovská samospráva koncom roka
2014 prebudovala zjazdy na 40
chodníkoch na bezbariérové. V
rekonštrukcii chodníkov chce Ružinov intenzívnejšie pokračovať v
tomto roku, poslanci na to vyčlenili
peniaze v rozpočte.
(mš)

Zreko
chodník na Koz

Zrekonštruovaný
chodník na Kozmonautickej
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Blíži sa zápis prváčikov
Ak máte dieťa, ktoré k 1.9. 2014 dovŕší 6 rokov veku a bude spôsobilé na školskú dochádzku, ste
povinný zapísať ho o pár týždňov do prvého ročníka základnej školy pre školský rok 2014/2015.
Prinášame vám prehľad škôl, ktoré sa nachádzajú v Ružinove.

Zriaďovateľ MČ Bratislava-Ružinov:
ZÁPIS: 7. 2. 2014 od 14.30 h do 18.00 h,
8. 2.2014 od 8.00 h do 12.00 h
ZŠ Borodáčova 2
ZŠ Drieňová 16
ZŠ Kulíškova 8 (má aj špecializované
triedy pre deti s poruchami reči)
ZŠ Medzilaborecká 11
ZŠ Mierová 46
ZŠ Nevädzová 2

ZŠ Ostredková 14
ZŠ Ružová dolina 29
ZŠ Vrútocká 58
Zriaďovateľ Arcibiskupský školský úrad:
Spojená škola sv. Vincenta de Paul,
Bachova 4
ZÁPIS: 7. 2. 2014 od 14:00 do 18:00 h,
8. 2. 2014 od 8:00 do 12:00 h.
Zriaďovateľ Bratislavský samosprávny kraj:
Spojená škola Novohradská – ZŠ
Košická, Gymnázium Jura Hronca
Vyučovanie podľa medzinárodného

Čo by ste mali vedieť o zápise

Pri zápise do základných škôl, ktorých zriaďovateľom je mestská časť Ružinov, treba venovať pozornosť, do ktorého školského obvodu spadá adresa, na ktorej budúci prvák
býva. Presnú informáciu o školských obvodoch nájdete na web stránke www.ruzinov.sk,
vo VZN č. 34/2013.
Riaditeľ spádovej školy je povinný prednostne prijať na plnenie povinnej školskej dochádzky žiakov, ktorí majú v školskom obvode spádovej školy trvalé bydlisko.
Ak sa zákonný zástupca rozhodne zapísať dieťa mimo školského obvodu, odporúča sa
pri výbere inej školy informovať pred zápisom o tomto kroku riaditeľa školy v školskom
obvode. Teda ak vaša ulica patrí napr. do školského obvodu ZŠ Nevädzová, ale chcete dieťa
zapísať na ZŠ Mierová, príďte o tom informovať ešte pred zápisom riaditeľa ZŠ Nevädzová.
Rovnako informujte riaditeľa vašej spádovej školy, ak vaše dieťa bude chodiť do školy
v zahraničí.
Na zápis nezabudnite priniesť rodný list dieťaťa a svoj občiansky preukaz.
Ak dieťa nedosiahlo požadovanú školskú spôsobilosť, riaditeľ školy môže rozhodnúť o odklade začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky o jeden školský rok, a to vždy na
žiadosť zákonného zástupcu. K žiadosti je nutné doložiť odporučenie všeobecného lekára
pre deti a dorast a odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

Ak dieťa neprihlásite na povinnú školskú dochádzku, dopúšťate sa priestupku, za ktorý vám
hrozí pokuta.
onštruovaný
Zaujímavosť: Do školského obvodu ZŠ Borodáčova 2 patrí okrem príslušných ružinovských
zmonautickej
ulíc prvýkrát obec Miloslavov. V obci majú totiž nedostatok škôl.

V areáli Nevädzová pribudli prvky na cvičenie
V čerstvo zrevitalizovanom
športovom areáli ZŠ Nevädzová 2 pribudla koncom
novembra dm šport zóna.
Tri prvky na rozvičovanie hlavne pre bežcov sú darom od
firiem Be Cool a dm drogerie
markt, ktoré venovali výťažok
Otvorenie dm
z druhého ročníka dm ženskéšportovej zóny na Nevädzovej
ho behu na vybudovanie tejto
športovej zóny. Ružinovská je v poradí druhou v Bratislave, prvá je na Fedinovej ulici v Petržalke. „V ďalších etapách pribudnú ďalšie pevné pomôcky na športovanie. Urobíme všetko pre
to, aby tento areál bol miestom, ktoré Ružinovčania – a nie iba oni – budú veľmi radi využívať
na športovanie, oddych, relax, na trávenie voľného času,“ povedal Peter Pukalovič z Be Cool.
Podľa vedúcej oddelenia reklamy dm drogerie markt Nicol Nosekovej ich firma vytvorila
projekt dm šport zóny, aby podporila aktívne trávenie voľného času detí a mladých ľudí.
Školský športový areál Nevädzová rekonštruovala mestská časť Ružinov od augusta do októbra minulého roka. Najväčšou zmenou je nová bežecká dráha z tartanu, ktorá nahradila
pôvodný antukový ovál.
(red

programu v SJ alebo AJ.
Prihlášky do anglickej triedy do 14.2. 2014,
výberové konanie 14.3. 2014
Prihlášky do slovenskej triedy do 5.5.2014,
výberové konanie 6.6. 2014
Súkromná ZŠ pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním
Bajkalská 20
Doručenie prihlášky do 30.1. 2014.
Odporúčanie Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
v mieste bydliska, resp. škôlky.
ZÁPIS: 14.2. 2014

Paneurópska súkromná základná
škola, Ružová dolina 29
ZÁPIS: 17.1.2014 od 14.00 do 18.00,
18.1.2014 od 9.00 do 13.00
7.2.2014 od 14.00 do 18.00, 8.2.2014 od
14.00 do 18.00
Škola prijíma žiakov počas celého roka.
Zriaďovateľ Obvodný úrad Bratislava:
Špeciálna ZŠ Nevädzová 3
Pre žiakov s mentálnym a kombinovaným
telesným postihnutím. Vyučovanie v
slovenskom aj maďarskom jazyku.
Škola prijíma žiakov počas celého roka.

Viac ako 68 tisíc eur išlo do
ružinovských rodín s deťmi
Rodinám s novorodencami a prváčikmi tento rok
finančne pomohla mestská časť Ružinov sumou
vyše 68 tisíc eur. „Mladé rodiny z Ružinova sme
takto podporili príspevkom pri narodení dieťaťa
a príspevkom pri prvom vstupe dieťaťa do školy,“
povedal starosta Ružinova Dušan Pekár (KDH).
Peniaze od ružinovskej samosprávy putovali 761
novorodencom a 423 prváčikom. Príspevok pri narodení dieťaťa je v Ružinove 70 eur a príspevok pre prváka 35 eur. Samospráva aj takýmto
spôsobom podporuje rodiny, ktoré majú trvalé bydlisko v Ružinove.
(mš)

Deti čarovali z odpadkov

Zatiaľ čo niektorí dospelí netrafia vreckom s odpadkami ani do smetného koša,
mnohé bratislavské deti majú k odpadu iný vzťah. Môže za to aj projekt OLOart,
ktorý opäť odštartovala spoločnosť OLO. Zapojilo sa doň aj sedem ružinovských
škôl a škôlok.

Do OLOartu sa zapojili stovky detí

Lampy z plastových fliaš

Projekt OLOart vznikol z jednoduchého dôvodu. Vychovať novú generáciu, ktorá pochopí
význam toho, že separovať papier, plasty či sklo má zmysel. „Aby sme nemuseli robiť akcie
kvôli tomu aby sa separovalo, ale aby to bola bežná súčasť každodenného života,“ spresnil
Roman Achimský, generálny riaditeľ spoločnosti OLO.
Počas „smetiarskeho“ podujatia sa deti na chvíľu premenili na dizajnérov. Na vlastnej koži
si vyskúšali, aké je tvoriť z odpadkov nové predmety. Priamo na mieste mali možnosť spoločne si vytvoriť lampu. A to pomocou vyhodených plastových fliaš. „Je to veľmi jednoduchá a relatívne rýchla práca. Potrebujeme len jednu bandasku, do ktorej zavedieme elektrinu.
Pripravíme si rôzne tvary povystrihované z plastových fliaš, trošku ich zatavíme nad sviečkou,
naskrutkujeme priamo na bandasku a lampa je hotová,“ popisuje postup
práce slovenský
Otvorenie dm
dizajnér Juraj Výboh. Pri práci mu asistovala obľúbená moderátorka
Adela
Banášová, ktorá
športovej zóny
na Nevädzovej
je najnovším prírastkom do OLO rodiny. „Verím, že deti sa dajú ešte vychovať k tomu, aby
separovali. Je dôležité to podporiť lebo sa to týka aj nás,“ odpovedala na otázku, prečo sa
stala súčasťou tímu OLO.
Netradičnú lampu si vyrobili napríklad deti zo ZŠ Ostredková. „Naša lampa bude celá farebná a budú tam samé kruhy. Nazvali sme ju ružová kvetinka,“, priblížila triedny výtvor prváčka
Zuzka. Ani deti zo ZŠ Nevädzová nezaostávali. „U nás v triede sa každý volá pirátskym menom. Ja som napríklad Zábudlivá chobotnica a naša lampa je Perla“, prezradil Jakub, prvák
zo ZŠ Nevädzová.
OLOart je súčasťou dlhodobej súťaže Olompiáda, ktorá učí deti hravou formou mať správny
vzťah k odpadu a učí ich byť zaň zodpovednými.
Veronika Vasilková, Foto: R. Hoblík, OLO
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Kúpili ste byt, postavili garáž alebo urobili nadstavbu?
Na daňové priznanie máte už len pár dní.
Do 31. januára 2014 musíte podať daňové priznanie k dani z nehnuteľností, ak vám k 1. januáru 2014 vznikla daňová povinnosť. To znamená, že ste napríklad minulý rok kúpili byt,
dom, záhradu, pozemok, postavili si garáž,
urobili prístavbu či nadstavbu, zmenili vlastnícky podiel. Keď máte nehnuteľnosť v Bratislave, daňové priznanie podávate na oddelenia miestnych daní a poplatkov Magistrátu
hlavného mesta. Nachádza sa v Petržalke na
Blagoevovej ulici 9 oproti Ekonomickej univerzite. Sadzby daní sa oproti minulému roku
nemenili. Ak s vašou nehnuteľnosťou žiadna
zmena nenastala, daňové priznanie nepodávate, ale počkáte na daňový výmer, ktorý vám
magistrát pošle poštou.

Niektoré sadzby dane z nehnuteľností
v Ružinove za m2:
Byt 0,39 €
Stavba na bývanie
(napr. rodinný dom) 0,40 €

Príplatok za podlažie (domu) 0,17 €
Nebytové priestory v bytovom dome 1,15 €
Rekreačná a záhradkárska chata
alebo domček 1,43 €
Garáž 1,5 €
Príplatok za podlažie (chatky alebo garáže) okrem prvého nadzemného 0,33 €
(sadzby platia za každý začatý m2)
Pozemky
záhrady, stavebné pozemky 1 %
zastavané plochy a nádvoria, ostatné
plochy 1,15 %
stavebné pozemky 1%
Základom dane z pozemkov pre záhrady,
zastavané plochy, nádvoria a ostatné plochy
je hodnota pozemku určená vynásobením
výmery pozemku v m2 a hodnoty pozemku
za 1 m2 stanovenej pre Bratislavu vo výške
5,97 €/m2.
Základom dane z pozemkov pre stavebné
pozemky je hodnota pozemku určená vyná-

Na trhu Miletičova sú nové stánky
Na trhovisku Miletičova pribudlo 19
nových drevených stánkov. Súčasťou
novej zóny je aj terasa určená na letné
posedenie. Nové stánky tu otestovali
počas zabíjačkových hodov, ktoré sa
konali počas troch decembrových sobôt. Ich vybudovanie je súčasťou snahy
o zvýšenie hygieny na trhovisku. „Devätnásť stánkov je už v prevádzke, plánujeme ešte ďalších 15. Navyše upravíme
cestu medzi nimi tak, aby nebola deravá
a hrboľatá. Pri renovácii sme mysleli aj na
to, aby sa medzi stánky zmestilo čistiace auto,” povedal riaditeľ Ružinovského podniku verejno-prospešných služieb Attila Horváth, ktorý je správcom trhoviska.
(red)

Petíciu proti herni podpísalo
vyše 200 ľudí
Vyše 200 podpisov má zatiaľ internetová petícia za zrušenie herne Merkúr, ktorú majú čoskoro otvoriť v bývalej predajni automobilov na Gagarinovej ulici,
hneď vedľa Centra pre liečbu drogových
závislostí. Petíciu spustili obyvatelia Ružinova. Adresovali ju primátorovi Bratislavy Milanovi Ftáčnikovi. Žiadajú zrušiť
povolenie na túto herňu. Licenciu totiž
vydal magistrát hlavného mesta. Podľa
primátora Ftáčnika však licenciu vydať
mesto muselo, pretože žiadateľ splnil
všetky podmienky zákona o hazardných
hrách na vydanie licencie. Riaditeľ Centra pre liečbu drogových závislostí Ľubomír Okruhlica sa pre Rádio Regina RTVS vyjadril, že v umiestnení herne až taký problém nevidí, pretože
rozhodujúci je záujem pacienta vyliečiť sa. Zákon o hazardných hrách umožňuje zakázať
herne v Bratislave, ale len celoplošne. Podmienkou však je, aby takýto zákaz petíciou žiadalo minimálne 30 % obyvateľov mesta nad 18 rokov.
(red)

sobením výmery pozemku v m2 a hodnoty
pozemku za 1 m2 stanovenej pre Bratislavu vo
výške 71,69 €/m2
Podrobnosti o sadzbách daní a kontakty
nájdete na web stránke www.bratislava.sk

Oddelenie miestnych daní
a poplatkov magistrátu
Telefón: +421 2 593 569 00
+421 2 593 569 01
+421 2 593 569 54
Adresa: Magistrát hlavného mesta SR
Bratislavy
Oddelenie miestnych daní
a poplatkov
Blagoevova ulica č. 9
P.O.BOX 76
850 05 Bratislava 55

Na Bajkalskej
vysadili takmer
stovku stromov

Koncom minulého roka vysadil bratislavský
magistrát desiatky stromov do stredového
deliaceho pásu na rušnej Bajkalskej ulici. Pribudlo tu 96 stromov.

Kam by ste
chceli vysadiť
stromy?
Máte tip, kde v Ružinove by sa zišlo vysadiť
nové stromy? Pošlite svoj tip emailom na
adresu zuzana.pallaghyova@ruzinov.sk.
Ružinovský miestny úrad privíta vaše
nápady, kde by bolo možné realizovať
náhradnú výsadbu za vyrúbané dreviny.
Následne preverí vlastníctvo pozemkov,
ochranné pásma inžinierskych sietí a ostatné podmienky výsadby. Ak sa ukáže,
že výsadba v navrhnutej lokalite je možná, mestská časť ju v rámci náhradných
výsadieb zrealizuje.

Ružinovský Slovník Náučný
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rečo vôbec triedime odpad z domácností?
Správnym vyseparovaním papiera, plastu a skla umožníme ich ďalšie spracovanie a z odpadu tak znova
vznikne výrobok, ktorý môžeme opäť použiť. Napríklad z recyklovaných viečok z plastových fliaš sú v Ružinove
vyrobené lavičky na Palkovičovej ulici.
Separovaním odpadu prispejeme k ochrane životného prostredia, ktoré potrebujeme zachovať aj pre naše deti,
vnúčatá a ich deti... Zároveň vytriedením odpadu znížime množstvo zmiešaného odpadu v kontajneroch, čím
znížime frekvenciu jeho vývozu alebo počet kontajnerov, za ktorých vyprázdňovanie každý mesiac platíme.
v zálohových platbách za byt. Ušetríme tak peniaze.
☺ Do MODRÝCH nádob na PAPIER vhadzujeme:
Noviny, časopisy, kancelársky papier, reklamné letáky, knihy, zošity, škatule, lepenku, kartón a pod. Škatule zložíme, postriháme, potrháme, aby
sa zmenšil ich objem a kontajner sme zbytočne nezaplnili, ale efektívne
využili jeho kapacitu. Kontajner slúži viacerým, nielen nám.
☹ Nevhadzujeme: mokrý, mastný alebo inak znečistený papier, uhlový
a voskovaný papier, použité plienky a hygienické potreby ani žiadny iný
odpad.
☺ Do ŽLTÝCH nádob na PLASTY vhadzujeme:
Plastové fľaše od nápojov (nezabudnite stlačiť, zošliapnuť), plastové
obaly z domácej chémie, fólie, igelitové vrecká, plastové tašky, tégliky,
viacvrstvové obaly z nápojov (džúsy, mlieko), hliníkové plechovky z
nápojov.
☹ Nevhadzujeme: plastové obaly znečistené olejom (domácim alebo
motorovým), farbami a inými chemikáliami, použité plienky a hygienické potreby ani žiadny iný odpad.
☺ Do ZELENÝCH nádob na SKLO vhadzujeme:
Nápojové obaly zo skla, nádoby zo skla, sklenené črepy, tabuľové sklo
☹ Nevhadzujeme: keramiku, porcelán, zrkadlá, autosklo, drôtené a
lepené sklo ani žiadny iný odpad.

Namiesto plastov a papiera ľudia
„separujú” odpadky a murivo

Namiesto separovania
tu ľudia vyrobili smetisko

Zberné hniezdo
vydrží vyčistené len pár dní.

Zberné hniezdo na separovanie plastu, papiera a skla niektorí ľudia chápu ako odkladač odpadu! Kontajnery na Hrachovej ulici majú pritom slúžiť obyvateľom rodinných
domov v Prievoze, aby vytriedili tieto suroviny, ktoré sa dajú ďalej zhodnocovať. Zároveň sa
tak má znižovať množstvo zmiešaného domového odpadu.
Výsledok je však úplné iný! Namiesto toho, aby sem ľudia nosili vytriedené papierové
škatule, plastové či tetrapakové obaly alebo sklené fľaše, do kontajnerov pravidelne hádžu
stavebný odpad alebo ku kontajnerom donesú vrecia s iným odpadom či zvyšky nábytku alebo pokosenú trávu. Dôsledkom toho je rozhádzané množstvo odpadkov po okolí,
keďže plné vrecia a iný odpad položené pri kontajneroch sú lákadlom pre bezdomovcov.
Okrem toho papier alebo plast, ktorý je už zmiešaný s tehlami, murivom, či bežnými odpadkami, nie je možné zhodnotiť ako vyseparovanú komoditu.
Mestská časť Ružinov spolu s firmou OLO preto uvažujú, že zberné hniezdo zrušia. Ignorantským prístupom niektorých ľudí totiž stratilo zmysel. Pre tých, ktorí majú naozaj záujem
triediť plasty, papier a sklo, skúsi ružinovská samospráva nájsť inú možnosť, ktorá bude mať
aj význam.
Bratislavčania majú pritom po celý rok zbaviť sa zadarmo odpadu na zbernom dvore firmy
OLO na Starej Ivánskej ceste, ktorý je otvorený každý deň okrem nedele. Stačí len prekonať
vlastnú lenivosť a bezohľadnosť.

☹ Odpad v žiadnom prípade
neukladáme vedľa kontajnerov,
aj keď sú plné. Inak strácame
nárok sťažovať sa, že v susednom
Rakúsku majú čisto a my nie.
Ďalší separovaný odpad, ako sú
batérie a akumulátory, žiarivky,
elektroodpad, pneumatiky, železný
šrot môžete odovzdať v zberných
dvoroch. Okrem týchto separovaných komodít môžete na zbernom
dvore odovzdať aj odpad zo záhrad,
objemný odpad a drobný stavebný odpad. Zberný dvor OLO je v
Ružinove na Starej Ivánskej ceste 2.
Otvorené je od pondelka do soboty
od 8:00 do 18:00. Prevádzkový poriadok nájdete na www.olo.sk.

Skôr než vyhodíte
vianočný stromček,
poriadne ho
odzdobte
Od 13. januára
do 28. februára
2014 zabezpečí
spoločnosť OLO
bezplatný zber
a odvoz vianočných stromčekov.
Stačí
ho nechať pri
kontajnerovom
stojisku z vonkajšej
strany.
Obyvatelia rodinných domov môžu priviezť
stromčeky okrem zberného hniezda na separovaný odpad k najbližšiemu stojisku
kontajnerov bytovému domu, prípadne do
zberného dvora OLO a.s., na Starej Ivánskej
ceste 2. Stromček však nezabudnite poriadne odzdobiť! Odvezú ho ako biologicky rozložiteľný odpad na zhodnotenie kompostovaním. Zber vianočných stromčekov
končí 28. februára 2014. Po tomto termíne
skončia ako zmesový komunálny odpad,
preto ho radšej vyhoďte už pred týmto termínom. Venujete tak vianočný darček aj životnému prostrediu.
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GRANTOVÝ PROGRAM/ Výzva pre rok 2014
Zvyšovanie kvality života obyvateľov mestskej časti, rozvoj komunitného života, plnenie
potrieb mestskej časti Bratislava-Ružinov, podpora aktivity jej občanov.
Oblasti, v ktorých je možné požiadať o pridelenie dotácie / grantu:
Výzva: KULTÚRA, ŠPORT, ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, VZDELÁVANIE A SOCIÁLNA
OBLASŤ
Lehota na predloženie žiadostí o pridelenie dotácie / grantu: 28. február 2014
Minimálna a maximálna výška dotácie / grantu:
minimálna výška dotácie / grantu 500 EUR
maximálne výška dotácie / grantu 5 000 EUR
Kritéria výberu úspešných žiadateľov o dotáciu / grant:
kompletné vypísanie tlačiva „Žiadosť o grant“, obsahová kvalita, zrozumiteľnosť,

konkrétnosť podporenej aktivity,
jasná formulácia kvantitatívnych cieľov a výsledkov podporenej aktivity (počty zapojených, počty aktivít) a spôsob ich hodnotenia,
jasná formulácia kvalitatívnych cieľov a výsledkov podporenej aktivity (prínos pre
zapojených) a spôsob ich hodnotenia,
explicitné vymenovanie plánovaných aktivít,
jasný časový harmonogram realizačných fáz a aktivít,
efektivita vynaložených prostriedkov, primeranosť k navrhovaným aktivitám a výsledkom.
Potrebujete poradiť o grantoch? Spýtajte sa Grantovej komisie:
20.1.2014 – 15:30 -16:30 hod.
17.2.2014 – 15:30 – 16:30 hod.
Na miestnom úrade MČ Bratislava-Ružinov, Mierová 21
Viac informácií nájdete na www.ruzinov.sk.

Karpaty oslávili 15 rokov novým Vedeli ste?
premiérovým programom
Folklórny súbor Karpaty, ktorého domovom je Ružinov, oslávil v závere minulého roka 15 rokov svojej existencie. Pri tejto príležitosti sa tanečníci, muzikanti
a speváci predstavili divákom v Dome kultúry Ružinov v novom premiérovom
programe.

Spoločenský dom Nivy na Súťažnej ulici sa odel do nostalgického štýlu. Už pár mesiacov
má opravenú fasádu, z ktorej opadávala omietka, nové sú aj vchodové dvere. Vestibul dýcha vďaka kinu Nostalgia filmovou atmosférou. Pizzeria sa zmenila na štýlovú kaviareň
v nostalgickom dizajne. Každý mesiac tu koncertujú Bratislava Hot Serenaders s hudbou
20. a 30. rokov.

Premiérový program je prierezom tvorby súboru a fanúšikov folklóru prevedie regiónmi nielen Slovenska. „Do programu sú zakomponované napríklad tance a spevy z Raslavíc a Víťaza, Jelky, Kozároviec, Liptovských Sliačov, ale aj zo Szászcsávásu v Rumunsku, či goralské tance a spevy
z Bukoviny v Poľsku,“ objasnil umelecký vedúci Karpát Miroslav Kapasný, ktorý stál pri zrode
súboru.
Za 15 rokov sa Karpaty predstavili na viac ako 30 festivaloch v 20 krajinách sveta. „Najsilnejšie však na mňa zapôsobili a stále rezonujú vystúpenia v Mexiku v roku 2001 a Indii
a Nepále v roku 2002. Možno preto, že súbor bol ešte veľmi mladý a už sa prezentoval pre nás
v tak vzdialených krajinách, kde sme mali možnosť vidieť aztécke pyramídy v Teotihuacane,
či 8 000 metrov vysokú Annapurnu,“ hovorí Miroslav Kapasný. Najväčšiu prezentáciu však
Karpaty zažili v roku 2012 na svetovej folkloriáde v Južnej Kórei. Zišlo sa na nej okolo
1 400 účinkujúcich zo 43 krajín sveta. „Areál v ktorom sa odohrávala táto celosvetová prezentácia folklóru budovali Kórejci šesť rokov. Zahŕňal šesť rôznych pódií, na ktorých sa neustále
striedali účinkujúci a musím povedať, že vystúpenia Karpát patrili medzi najnavštevovanejšie.
Kuriozitou je, že sa nám podarilo zúčastniť sa folkloriády aj napriek tomu, že Slovensko nie je
členom CIOFF (Medzinárodná rada organizátorov folklórnych festivalov a ľudového umenia,
pozn. red.). Dostali sme výnimku a organizátori boli s našou účasťou veľmi spokojní,“ dopĺňa
umelecký vedúci súboru.
Karpaty majú v súčasnosti 65 tanečníkov, hudobníkov a spevákov vo veku od 16 do 30 rokov. Trénujú v Dome kultúry Ružinov.
Miroslava Štrosová, Foto: autorka

Bezbariérová kúpeľňa na
Pažítkovej bodovala

Mestská časť Ružinov získala čestné uznanie v projekte Samospráva a Slovensko bez bariér.
Výsledky vyhlásili v závere minulého roka. Ružinov do projektu prihlásil Domov dôchodcov
na Pažítkovej ulici so svojou čerstvo zrekonštruovanou kúpeľňou, ktorá je po úprave bezbariérová a moderná. Výrazne zvýšila komfort hygieny ťažko pohyblivých klientov domova
dôchodcov. Projekt Samospráva a Slovensko bezbariérovej motivuje hlavne obce a mestá,
aby prispievali k zlepšeniu podmienok pre ľudí s telesným postihnutím. Organizátorom
súťaže sú Asociácia organizácií zdravotne postihnutých občanov Slovenska, Únia miest
Slovenska a OZ Gemma ´93.
inzercia

11

Ludwigov mlyn na Metodovej ulici
Mlyn založil v roku 1882 podnikateľ Gottfried Ludwig. Nachádza sa na Metodovej ulici,
neďaleko stanice prvej konskej železnice.
Prvý mlyn so žiarovkami
Ludwigov mlyn nebol zďaleka jediným
mlynom nachádzajúcim sa na danom
území. Do histórie priemyslu v Bratislave
sa však zapísal nielen tým, že bol najväčší,
ale aj tým, že v ňom zažiarili v roku 1884
prvé elektrické žiarovky v meste, pre ktoré
vyrobilo elektrickú energiu vlastné dynamo.
Okrem toho, že na konci 2. svetovej vojny bol
zasiahnutý mlyn a palác bombardovaním,
v období po vojne sa podobne ako
s
inými
podnikateľskými
rodinami
pôsobiacimi v meste, aj s Ludwigovcami
osud zahral veľmi kruto. Dokonca kaplnka
na Blumentálskom cintoríne, patriaca
rodine, padla za obeť výstavbe parku na
Račianskom mýte a namiesto nej sa dlhé
roky týčila socha milicionára ako symbol
totalitného režimu.
Súčasný pohľad na Ludwigov mlyn z Metodovej ulice.
Gottfried Ludwig bol český podnikateľ,
obchodník so sviňami. V roku 1850 sa natrvalo
usadil v Bratislave. Svine choval práve na
mieste, kde neskôr postavil mlyn, ktorý
popri múke produkoval i otruby vhodné
na vykrmovanie svíň. Tie potom posielal
na bitúnok na dnešnej Miletičovej ulici.
Približne v rovnakom čase, ako Ludwigovci
postavili mlyn, postavili na nároží Krížnej
a Karadžičovej ulice jednoposchodový
palác, z ktorého sa dodnes zachoval iba
malý neorenesančný pavilón zmenený
dodatočnými stavebnými zásahmi.

Príbeh múky

Dnes už nefunkčný mlyn pôvodne pracoval
na parný pohon. Parné kotly vykurovali
výlučne ostravským uhlím. Technologické
zariadenie bolo naprojektované tak, aby
vyrobilo šesť vagónov múky denne. Mlyn

mal modernú čistiacu linku. Po očistení
suroviny obilie zomleli na valcových
stoliciach. Mlyn vybavili v dobe vzniku
najmodernejšou technológiou, s ktorou
uhorské mlyny pracovali. Ludwig nevyrábal
múku iba pre domáci trh, ale aj pre zahraničie,
najmä Nemecko. Mlyn vyrábal deväť
druhov múky. Zrušením obratu z mletia
sa dostal do ekonomických problémov
a Ludwig sa rozhodol predávať múku aj
v malom, v skladoch, ktoré sa nachádzali
na Radlinského ulici, na Rybnom námestí,
na námestí SNP a na ďalších miestach. To
však pôvodné zisky nenahradilo. Z podniku
vznikla akciová spoločnosť, okolo ktorej sa
združovala miestna podnikateľská smotánka.
V závere prevádzky sa výroba v mlyne
preorientovala na šrotovanie jačmeňa,
aby vyrovnali straty z predaja pšeničných
výrobkov.

Pohľadnica z prelomu 19. a 20. storočia.
Areál mlyna vpravo, vľavo je budova konskej
železnice.
Bolo by dobré, keby slávnu históriu
Ludwigovho mlyna v blízkej budúcnosti
oživila jeho revitalizácia a konverzia, ktorá
by priniesla nový život na toto významné
miesto.
Katarína Haberlandová
Autorka pracuje v Ústave architektúry SAV
Foto: archív redakcie, MÚOP

Ružinovčan Miro Bílik sa stal
filantropom roka 2013

Pomoc onkologicky chorým malým pacientom po celom Slovensku. Projekty, ktoré za
päť rokov pomohli stovkám detí. Zakladateľ
OZ Deťom pre život, Ružinovčan Miroslav Bílik
si za svoje charitatívne aktivity odniesol titul
Filantrop roka 2013.
Ocenenie prebral z rúk minuloročného laureáta, katolíckeho kňaza Antona Strholca. „Je
to pre mňa veľká česť. Chcem poďakovať všetkým, ktorí mi pomáhajú. Toto ocenenie patrí aj
im, je to náš spoločný úspech. Verím, že naďalej budeme pomáhať malým bojovníkom. Toto
je akoby signál, ktorý vám napovie, že asi to, čo robíme má zmysel a poháňa vás to dopredu,“
povedal Miroslav Bílik. Charitatívnu činnosť u neho naštartovala choroba jeho mladšieho
syna, ktorý nad zákernou rakovinou zvíťazil. Ružinovčania ho môžu poznať napríklad aj ako
organizátora Ružinovskej hodovej časovky a z iných cyklistických podujatí, z ktorých vždy
časť štartovného putuje na charitatívne účely.
Katarína Kostková
Foto: archív M.B.
inzercia

Televízia Ružinov
Televízia vašich príbehov
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Deťom treba ukázať, čo by sa im mohlo páčiť
Aký je dnešný detský divák a čo mu ponúkajú televízie. O tom sme sa porozprávali s Martinom
Vanekom, moderátorom relácie Maťo z Ružinova, ktorú vysiela TVR.

Pred pár rokmi mali takmer všetky televízie vlastné
detské relácie. Dnes deťom na víkendové rána pustia kreslené rozprávky. Prečo prestali mať záujem
o detského diváka?
Lebo je to v každom prípade jednoduchšie. Televízie majú
množstvo rozprávok, tak ich púšťajú a ak sa pozrieme na
divákov, tak napriek tomu, že sa hovorí, že deti sú nároční
diváci, pozerajú všetko, čo sa v televízii vysiela. Televíziam
stačí, že sa pozerá ich stanica, deti nesedia pri píplmetroch,
deti nie sú zadávači reklamného času v televíziach a vlastne
pozerajú to, čo pozerajú rodičia. Vo svete však vedia, že to
je krátkozraká politika, v Nemecku, Francúzsku, v Čechách,
všade jestvujú aj špeciálne stanice s detským vysielaním.
Deťom je treba aj ukázať, čo by mali, mohli pozerať, čo by
sa im malo alebo mohlo páčiť.
Vy ste sa po rokoch vrátili k tvorbe pre deti a robíte Maťa z Ružinova v TVR. Aká je vaša relácia? Sú
dnešné deti iné ako pred rokmi?
Snažím sa, aby hlavnú úlohu v relácii hrali deti, ich reakcie,

odpovede, nápady a tvorivosť na danú tému. Deti sa menia, samozrejme, najväčšiu zmenu sme si všimli v deväťdesiatych rokoch. Tam boli zmeny badateľné z roka na rok a
veľmi výrazné. Deti sa stávali odvážnejšie, nebáli sa povedať, čo si myslia, boli aj drzejšie a tvrdšie v odpovediach.
Zmenou sú napríklad aj výrazy, alebo slová, ktoré deti
nepoznajú - gramofón, telegram, alebo slovo ponosovať sa
vôbec nepoznajú!

spoluprácu s operou SND, ktorá si tiež uvedomila, že keď
neoslovia deti a mladých ľudí teraz, tak o pár rokov budú
tieto kultúrne inštitúcie poloprázdne, a rozbehli sme projekt, kde zoznamujem poslucháčov s operou. Opera je zábava, tak sa volá projekt, a naozaj sa snažíme, aby ňou aj
bola. Deti a ich rodičia sa dozvedia, prečo sa v opere spieva,
ako počúvať operu, ako prijať jazyk tohto druhu umenia
a vedieť ho prečítať. A určite to nie je určené len deťom!

Ako vnímate ,,malú“ regionálnu televíziu, ktorá je
dnes aj vaším domovom?
Správne je v otázke slovo malá v úvodzovkách, lebo televízia nie je malá. Malá môže byť počtom ľudí, alebo má malú
budovu, ale v súčasnosti, keď sa môže signál šíriť hocikam,
tak o malosti by som nehovoril. Televízia Ružinov má výbornú štruktúru a miesto si našla aj relácia pre deti, čo iné,
aj „veľké” televízie nemajú ! Výhodou regionálnej televízie
je skoro okamžitá spätná väzba , blízky dosah na divákov.

Hoci si vás mnohí diváci pamätajú ako jedného
z „kakaovníkov“, čerstvejší je váš obraz večne opitého doktora z Mafstory. Nemáte problém s tým, že
si vás zamieňajú s vašou postavou? Nenútia vás na
spoločenských podujatiach piť?
Samozrejme, že k podobným situáciám prichádza pomerne
často a viem už, že žiadne vysvetľovanie o tom, že s mojím
pitím je to biedne a veľmi by som sklamal skalných fanúšikov svojim výkonom, nepomôže. Ale je to vlastne rovnaká
situácia, ako keď sme robili Kakao. Ľudia dokázali aj v pohostinstve veľmi nízkej kategórie odniekiaľ vyloviť pohár
kakaa a veselo sa pilo. Tu som nemusel nič vysvetľovať. Aj
keď sa divím, prečo si ma stotožňujú s alkoholikom a nie
s lekárom! Veď ja by som vedel pomáhať ľuďom, som vyučený vojenský zdravotník! Ale ešte som sa nestretol s tým,
aby ma oslovila krásna mladá slečna, či by som ju nemohol
vyšetriť! Vždy len ten štamperlík!
(sm)

Váš umelecký záber je však oveľa širší, pre detského
diváka netvoríte len v Televízii Ružinov...
Už dlhé roky spolupracujem so Slovenskou filharmóniou
na príprave a realizácii hudobných akadémií a rodinných
koncertov. Hudba je pre mňa dôležitou súčasťou života a
snažím sa spolu s dramaturgiou v Redute, aby deti a mladí
ľudia boli schopní počúvať a akceptovať takzvanú vážnu
alebo klasickú hudbu. Tento rok sa mi podarilo nadviazať

TVR chce vysielať aj
cez Satro

Varíme s TVR

Televíziu Ružinov chcú pozerať aj ľudia, ktorí nemajú káblovú televíziu. Na televíziu,
aj priamo na niektorých miestnych poslancov sa v poslednom čase začali obracať
ľudia, ktorí prijímajú televízny signál vzduchom cez mikrovlnný prenos. V snahe
vyhovieť týmto požiadavkám vstúpila televízia do rokovaní so spoločnosťou Satro,
ktorá tento signál šíri. ,,Hoci nejde o masovú záležitosť, chceme urobiť všetko pre to,
aby sme aj týmto obyvateľom Ružinova umožnili sledovať programy našej televízie. Už
to, že sú ochotní bojovať o túto možnosť, je pre nás zaväzujúce. Zároveň to vnímame
ako signál, že TVR sa vydala po správnej ceste a jej dobré meno sa medzi ľuďmi stále
rozširuje,“ hovorí riaditeľ televízie Igor Adamec.
V súčasnosti môžu TVR sledovať prostredníctvom UPC digital všetci obyvatelia Bratislavy na kanáli 126, alebo na analógovom SE 08. Ružinovská televízia však figuruje
aj v celoslovenskej ponuke ďalších dvoch operátorov Magio, kanál 609 a Fiber TV,
kanál 58. ,,Veľmi nás tešia pozitívne ohlasy divákov, napríklad z Ružomberka či ďalších
miest na Slovensku na naše programy,“ povedal Adamec. Podľa neho sa ukazuje, že aj
regionálna televízia si na dnešnom digitalizovanom trhu môže nájsť svoje miesto,
ako dopĺňať kvalitným programom ponuku celoštátnych televízií.
(sm)

Čo potrebujeme: 250g špaldová celozrnná múka, 80g trstinový cukor, 100g maslo, 2
biele jogurty Klasik (cca 250g), 2 vajcia, 3 ČJ prášku do pečiva, 1 ČJ mletej škorice, štipka
soli, 100g horkej čokolády, 60g vlašských orechov, papierové košíčky.
Postup:
V jednej miske si roztopíme maslo a necháme vychladnúť. Pridáme jogurt a vajcia.
Dobre vymiešame. V druhej miske zmiešame múku, cukor, škoricu, prášok do pečiva a
posekanú čokoládu. Za hrsť čokolády odložíme bokom. Celú túto suchú zmes vmiešame
do tekutej zmesi v prvej miske a zamiešame. Nakoniec pridáme orechy, ktoré si na troške
oleja do chrumkava opražíme. Všetko nakoniec zľahka zamiešame. Naplníme papierové
košíčky asi tak do 3/4, keďže nám v rúre ešte „vyskočia“ a tie vkladáme do muffinovej
formy (špeciálny plech na muffiny). Vo finále každý jeden košíček posypeme zvyškami
nasekanej čokolády, ktorú sme si odložili bokom.
Vložíme do rúry na 180°C a pečieme cca 25 minút.
Dobrú chuť vám želá Katarína Kostková. Tento aj ďalšie zaujímavé recepty z relácie
Menučko nájdete na www.tvr.sk

Katkine špaldové diétne muffiny

Na Zimnom štadióne V. Dzurillu sa hrá
Európska univerzitná liga
V roku 2013 odštartovala Európska univerzitná hokejová liga
(EUHL). V jej prvom ročníku hrá šesť tímov, z toho tri sú z Bratislavy.
Svoje mužstvo má v súťaži Paneurópska vysoká škola, Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy a Slovenská technická univerzita. Okrem
nich v lige pôsobia ešte City University Trenčín, Univerzita Tomáša Baťu Zlín
a Univerzita Karlova.
Financovanie takejto súťaže nie je jednoduché. Nakoniec však EUHL našla
podporu v bývalom slovenskom reprezentantovi – Ľubomírovi Sekerášovi.
Ten túto sezónu hradí z vlastného vrecka. „Sme veľmi spokojní ako sa to rozbehlo. Úroveň hokeja je vysoká. Jediné,
čo nás trošku mrzí je, že zatiaľ chodí svoje tímy povzbudzovať málo študentov,“ povedal Sekeráš.
Aj Ružinovčania majú možnosť prísť sa pozrieť na zápasy EUHL. Zimný štadión Vladimíra Dzurillu už hostil
niekoľko stretnutí. Termíny zápasov nájdete na web stránke www.euhl.eu. V prvej sezóne ligu hrajú síce iba
mužstvá zo Slovenska a Čiech, no už teraz je jasné, že to je úspešný projekt a je oň veľký záujem. „Po spustení
projektu sa začali hlásiť ďalšie univerzity. Graz, Banská Bystrica, Viedeň, Brno a dokonca Oxford. Záujem je vysoký,
čo nás veľmi teší, verím že sa podarí nájsť aj ďalších partnerov,“ povedal Jaroslav Straka, prezident EUHL.
Daniel Súkup

HC Bratislava RiverBlades
zachytáva talentovaných hokejistov
po dvadsiatke
Pred touto sezónou vznikol v Bratislave nový hokejový klub HC
Bratislava RiverBlades. Pôsobí v II. Slovenskej hokejovej lige
a rozhodne nie je len do počtu.
Pri dobrej forme si tím HC Bratislava RiverBlades trúfa zabojovať o najvyššie priečky v II. Slovenskej hokejovej lige. „Keď budeme podávať také
dobré výkony, ako na začiatku sezóny, tak môžeme zabojovať aj druhé,
či prvé miesto,“ povedal Oliver Derčalík, manažér klubu.Pred vznikom
RiverBlades chýbal v Bratislave mužský klub, ktorý by hral niektorú zo
súťaží SZĽH. Mnohí juniori, ktorí sa potom neuplatnili v Slovane, či okolitých mestách, museli s hokejom skončiť. „V Bratislave je viacero klubov
ktoré pracujú s mládežou, no nemajú mužský celok. Každý rok tak končí
s hokejom množstvo chlapcov, ktorí po dovŕšení 20 rokov nemajú ísť kam
hrať. Aj preto vzniklo RiverBlades,“ dodal Derčalík. Ak vás tím RiverBlades
zaujal, príďte ich povzbudiť na Zimný štadión Vladimíra Dzurillu. Zápasy hrávajú v sobotu o 16:30 a vstupné je dobrovoľné.
Daniel Súkup
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Pomôžte iným, pomôžete aj sebe

„To je moja krv“- zvykneme hovoriť o svojich najbližších príbuzných, ktorých pokladáme za vzácnych. Ľudská krv sa stala
nielen symbolicky, ale najmä v reálnom svete tou najvzácnejšou tekutinou, bez ktorej nefunguje život nijakého človeka.
Zanietenou propagátorkou darcovstva krvi, držiteľkou diamantovej plakety prof. Janského a primárkou Národnej
transfúznej služby (NTS) Bratislava-Ružinov je MUDr. Klára SVITEKOVÁ.

Vaše pracovisko sa stalo záchranou pre mnohých
pacientov, ktorí by bez „vašej“ krvi neprežili. Dokážete zabezpečiť túto tekutinu vždy a za každých
okolností?
Našou snahou je zabezpečiť krv vždy, v každom ročnom období a pre každého pacienta, ktorý ju potrebuje. No najmä
po Vianociach a v lete je to zložitejšie.

vydávanie letákov, účasť v televízii, rozhlase i tlačových
médiách.
Aké máte skúsenosti - čo na prvodarcov zaberá?
Dôležitý je osobný príklad. Je potrebné, aby prekonali
strach a ostych pri prvom odbere, preto odporúčame najprv prísť s viacnásobným darcom a až potom darovať krv.

Vyštudovali ste všeobecné lekárstvo, atestácie
ste robili z vnútorného lekárstva a hematológie
a transfúziológie. Prečo ste sa zamerali práve na
transfúziológiu?
Vždy som chcela robiť pododbor internej medicíny. A prečo
práve krv? Nikdy som sa jej nebála. Už ako dieťa som starým
rodičom pomáhala pri zabíjačke a pohľad na krv mi nerobil
problémy. Od detstva som vedela, že krv je vzácna tekutina
a keď začne unikať z tela viac krvi, môže ísť o život. Navyše
sa to nezdá, ale práca v transfúznej službe je čistá, jemná
a ženská.
Bezpríspevkové darcovstvo možno označiť za dvojnásobné, pretože darca nielenže odovzdáva svoju
krv k dispozícii inému človeku, ale dáva mu ju zadarmo. Je dostatok humánne založených ľudí, ktorí
takto nezištne pomáhajú?
Darovanie krvi je vo všetkých krajinách Európskej únie
bezplatné, tak je to i u nás. Darca krvi, ktorý podľa zákona
o liekoch a zdravotných pomôckach daruje krv bezplatne,
má nárok len na oddych v deň odberu, drobné občerstvenie, gastrolístok a cestovné náklady. Ročne sa v rámci NTS
urobí viac ako 150 tisíc odberov krvi a jej zložiek. Je to viac
ako ¾ všetkých odberov v SR, zvyšok urobia hematologické oddelenia nemocníc v menších mestách. Máme cca
3-5 percentné darcovstvo v SR - v malých mestách viac, vo
veľkých menej percent. Úlohy, ktoré máme, t.j. výroba dostatku bezpečných krvných liekov a ich dostupnosť, plníme
dobre, aj keď by darcov mohlo byť i viac. V ostatných rokoch
sa zvyšujú nároky na ich zdravotný stav a je vyššie percento
vyradených darcov.
Ako získavate pre darcovstvo nových ľudí?
Rôznymi cestami - od osobnej účasti akou sú prednášky
pre stredné a vysoké školy, obce, pozývanie na exkurzie,

Sú darcovia, nositelia Janského plakety, ktorí darovali krv aj vyše 300 krát. Laik by si myslel, že sa ani
nemožno zbaviť toľko krvi, a že musí človeku chýbať. Ako rýchlo si ju telo doplní?
Iste sú takí darcovia- najmä pri odberoch aferézou (darovanie krvných doštičiek na krvinkovom separátore), prípadne
v minulosti darovanie plazmy - počítali sa za dva odbery
a mohli chodiť viackrát ročne. Nie je však našou snahou
podporovať zbieranie odberov - filatelizmus v tejto oblasti.
Každý darca, ktorý čo i len raz za života daruje svoju krv je
vzácny, lebo práve tá jeho krv mohla niekomu zachrániť
život. Doštičky a plazma sa obnovia v priebehu niekoľkých
hodín, prípadne jedného dňa, ale červené krvinky potrebujú dlhší čas na včlenenie sa železa do molekuly hemoglobínu, približne 100 dní.
Čo si myslíte, aké pohnútky vedú ľudí, ktorí sa rozhodnú darovať krv úplne neznámym ľuďom?
Určite je to humanizmus, cit k iným, úcta a láska k človeku
ako takému. Ľudia nie sú necitliví, radi pomáhajú a robia
to ako pre druhých, tak i pre seba. Vyplavuje to endorfíny,
hormóny šťastia. Želala by som si, aby ušľachtilé poslanie
humánneho odkazu Henryho Dunanta zmierňovať utrpenie ľudí a poskytovať pomoc tým, ktorú ju potrebujú,
prežilo všetky ústrky a nepochopenia, rovnako ako jeho
obetaví šíritelia.

Vianočná kvapka krvi, Valentínska a Študentská
kvapka sú vari mediálne najznámejšie akcie. Možno, že viacerí ľudia by aj radi darovali svoju krv, no
akýsi nepotlačiteľný strach zakaždým prekazí ich
úctyhodný úmysel. Čím by ste ich posmelili?
Určite darcov nebudeme lákať na odmeny, či vyšetrenie virológie. Prvoradá je vždy pomoc človeku, ktorý to potrebuje. Nie je dôležité meno darcu (to sa pacient nedozvie), ani
akej je viery a podobne. Dôležité je, že darca, ktorý prejde
vyšetrením a do mesiaca nedostane správu o tom, že jeho
krv nebola z rôznych dôvodov použitá, sa môže považovať
za zdravého. A to je dôležité jednak pre neho, ale aj pre
zamestnávateľa. Lepšie je totiž párkrát ročne uvoľniť zdravého darcu na odber, ako mať zamestnaných ľudí , ktorých
zdravie nie je kontrolované.

Chodia Ružinovčania darovať krv na vaše pracovisko?
Áno chodia, zvykli si na nás a majú nás radi, a my - zamestnanci Národnej transfúznej stanice, Odberové centrum
Ružinov, sa na nich každý deň tešíme. Ľudia z vidieka alebo
menšieho mesta sa navzájom poznajú a navzájom podnecujú darcovstvo o čosi viac ako tu. Anonymita veľkého
mesta často necháva ľudí ľahostajnými. Ja bývam v Novom
meste a odtiaľ tiež smeruje veľa darcov do Ružinova, ale aj
na Odberové centrum Kramáre alebo terénne odbery. Dnes
je to vlastne jedno, kde si nás nájdu, dôležité je, aby prišli.
Po Vianociach sa v ľuďoch rozhostí akýsi pokoj, odberov
býva menej a tak na konci januára je krvi málo. Tešíme sa
každoročne na začiatok Valentínskej kvapky vo februári,
ktorá nám prinesie mladú, zaľúbenú krv.
Anna Sláviková
Foto: M. Štrosová

Centrum pomoci Ligy proti rakovine /január 2014
Brestová 6, Bratislava-Ružinov
Zuzana
Pohybové kurzy
Joga		
Zumba		

každý pondelok o 9:00 a každý štvrtok o 17:00
každý piatok o 13:00

Kreatívne kurzy
Japonské kanzashi kvety		
Náramky z korálok 			
Pletenie čapice			
Vrecko na chlebík			
Papierové šperky			
Taštička na zavesenie – patchwork

8.1. o 10:00
14.1. o 14:30
16.1. o 10:00
20.1. o 11:00
28.1. o 17:00
29.1. o 10: 00

so synomšperk
Maximom
Drôtený
– Valentínske srdce
Papierové pletenie			
Paličkovanie			
Maľovanie ako cesta		

7.1. a 20.1. o 17:00
13.1., 14.1. a 21.1. o 17:00
15.1., 22.1. a 29.1. o 13:30
15.1. a 22.1. o 10:00

Iné kurzy
Liečivé cvičenie pre dušu i telo
Radosti 				

13.1. o 11:00
27.1. o 17:00

Kurzy sú určené pre ľudí s onkologickým ochorením. Detailný
program nájdete na www.lpr.sk. Na všetky kurzy je potrebné
prihlásiť sa na recepcia@lpr.sk. Zmena programu vyhradená.
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Taliansko a Francúzsko majú v malíčku

i slovníky hádam všetko. Kým pri otázkach z krajín sme si všeličo vedeli domyslieť a čerpali sme aj zo skúseností, spisovateľov sme sa museli
naučiť. Najmä tie roky,“ doplnila Vlasta Ďurechová. Mnohí zo seniorov pracovali aj s internetom. V tomto prípade však nešlo ani tak
o umiestnenie, ako o strávenie aktívneho spoločného popoludnia, čo
sa naplnilo do bodky. Aj keď súťaživosť bola obrovská.
Veronika Vasilková
Foto: M. Štrosová

Sedem družstiev, sedem
odhodlaných tímov. V tomto
prípade však nešlo o žiadnu
športovú disciplínu, ale rozhodovali vedomosti. Už po šiesty
raz sa Európske informačné
centrum na Palisádach zaplnilo
ružinovskými seniormi, ktorí
postupne spoznávajú Európu.

Akadémia tretieho veku (V. ročník)
„Mám 65+ a žijem zdravo“

Práve to je názov vedomostnej súťaže - „Seniori spoznávajú Európu“.
Organizuje ju Okresná organizácia jednoty dôchodcov Slovenska so
svojimi ružinovskými základnými organizáciami a zástupcovia Európskej komisie na Slovensku. Prvýkrát sa zapojili aj seniori z Podunajských Biskupíc.
Každý rok dôchodcovia súťažia v znalostiach o dvoch členských štátoch Európskej únie a o Slovensku. Tento raz prišli na rad Francúzsko
a Taliansko. Paradoxne, seniorov najviac potrápili otázky zo slovenskej literatúry. Spisovatelia 20. storočia nejednému tímu spôsobili
vrásky na čele. V každom družstve tak jeho členovia stavili na kompromis. „Dali sme dokopy štyri hlavy, nejaká demokracia tam nemohla
byť, nakoniec to však celý kolektív vymyslel a už jednu z odpovedí zaškrtol,“ priblížil tímovú taktiku Pavol Lužný. „Veľakrát sa z ponúkaných odpovedí nedalo poriadne nič vydedukovať. No k výsledku sme sa nakoniec
vždy dopracovali – boli sme usilovní a kolektívni,“ prezradila súťažiaca
Helena.
Prvé miesto s rovnakým počtom bodov napokon získalo hneď päť
družstiev. Niet sa čo diviť, mnohí seniori nenechali nič na náhodu
a na vedomostný test sa poctivo pripravovali. „Materiály, ktoré sme
dostali, som si listovala asi 2-3 týždne. No veľa som precestovala, čo
mi teraz pomohlo. Ale trošku naštudovať som si to musela“, zdôverila
sa súťažiaca Ľudmila. „Ja som študovala cez literatúru a encyklopédie
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Dom kultúry Ružinov, Ružinovská 28, prízemie, 14:30 - 16:00
Témy prednášok
22.1.2014 Urologické problémy v staršom veku
- MUDr. Mário Mikloši, gen. riaditeľ Sekcie zdravia MZ SR
19.2.2014 Ako žiť s osteoporózou a artrózou
- MUDr. Jozef Veselý, ortopéd Poliklinika Tehelná
19.3.2014 Starostlivosť o seniorov
- Doc. MUDr. Štefánia Moricová, PhD. MPH, mim. prof. - dekan
SZU, primárka odd. dlhodobo chorých UNB NsP ak. L. Dérera
23.4.2014 Kedy je zabúdanie ochorením
- MUDr. Viera Albertyová, Centrum Memory		
21.5.2014 Pýtajte sa lekára
- Mgr.Zuzana Čižmáriková a kol., Ministerstvo zdravotníctva SR
Organizátori:
Okresná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska
Bratislava 2, Zimná 2
Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Ružinovská 8, Bratislava
Dom Kultúry Ružinov - CULTUS, Ružinovská 28, Bratislava
Pod záštitou starostu Ružinova Dušana Pekára
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Súťažte o knihu 1 222 metrov nad morom od Anne Holtovej, ktorú jednému z úspešných riešiteľov krížovky venuje vydavateľstvo IKAR. Pošlite správne
znenie tajničky do 31.1. 2014 emailom na adresu echo@ruzinov.sk alebo poštou na adresu Ružinovské ECHO, Mierová 21, 827 05 Bratislava. Uveďte svoju
adresu a telefonický kontakt. Jeden z vás sa stane majiteľom tejto novej knižnej publikácie. Výhercu zverejníme v Ružinovskom ECHU 3/2014. Správne znenie
tajničky z RE 12/2013 je: Výsledkom myslenia musia byť činy. Knihu PÁLENIE MOSTOV od Jána Babaríka z vydavateľstva IKAR vyhráva Silvia Peštová
z Mesačnej ulice. Blahoželáme.
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Zimné termálne zahriatie
Termálne kúpalisko v maďarskom Mosonmagyaróvári. To bol cieľ novembrového výletu vyše stovky seniorov z Ružinova. Jednodenný zájazd pre nich
zorganizovala mestská časť Ružinov.

Relax na termálnom kúpalisku v Mošoni bol
lákadlom výletu. Aj keď vonku pršalo, návšteve bazénov to neprekážalo. Aktívnejší

plavci si mohli zaplávať v krytom aj vonkajšom bazéne. Tí, ktorí si chceli len oddýchnuť, využili masážne trysky v sedacích bazénoch. „Vyskúšal som takmer všetky okrem
jedného v druhej časti areálu. V ňom bol len
jeden pán. Tak som si povedal, že ten bazén asi
nie je veľmi atraktívny,“ uviedol so smiechom
Rudolf Vašiček. Voda na kúpalisku by mala
priaznivo pôsobiť najmä na kĺby, to sem
láka hlavne skôr narodených. „Práve kvôli jej
liečivým účinkom som na tento výlet išla. Bolia ma totiž kolená, najmä pravé, tak možno
sa mi vďaka tejto vode trošku uľaví,“ uviedla
dôvod výletu Božena Oravcová. „Počula som
o liečivých účinkoch vody v Mosonmagyaróvári a naozaj je to tak. Dokonca vždy, keď
z tohto kúpaliska odchádzam, nezabudnem si
naplniť jednu fľašku touto vodou z vonkajšej
pitnej fontánky,“ povedala Lenka Bočkajová.

Viedenská opera zaujala najviac

Atraktívne miesta, lákavé zážitky,
príjemná spoločnosť a to všetko len
za päť eur. Výlet do predvianočnej
Viedne bol aj s novinkou. Práve tá
seniorov zaujala najviac. Do Viedne
vzala mestská časť Ružinov 70 dôchodcov.
Vo viedenskej opere
Prvou zastávkou rakúskeho výletu bola
obľúbená čokoládovňa v Kittsee. Preslávila sa najmä chutnými cukrovinkami od výmyslu sveta. „Nakúpila som tam celého Mikuláša pre vnúčatká“, zdôverila sa nám seniorka Janka z Prievozu. Nákupy však neboli
jediným spestrením výletu. Seniori sa dozvedeli aj o rakúskej histórii.
Bonbónikom bola prehliadka Viedenskej štátnej opery. So sprievodcom si obzreli celý veľkolepý interiér budovy, javisko, nazreli napríklad
aj do zákulisia. „Som fascinovaný. Keď si človek uvedomí, koľko energie sa
tam vlastne spotrebuje, nevychádzam z údivu“, zdôveril sa Jaroslav. „Mňa
prekvapilo, že to hľadisko nie je väčšie. V podstate nie je oveľa väčšie od toho
v Bratislave“, zhrnula svoje dojmy z prehliadky pani Lýdia. „Ja som sa výletu zúčastnila vyslovene kvôli opere. A tá splnila všetky moje očakávania“, dodala Klára. Výlet do predvianočnej Viedne by sa nezaobišiel bez návštevy
tradičných vianočných trhov. Seniori si mohli pochutnať na klobáskach,
pražených mandliach či varenom víne. „Napriek tomu, že je to tu neporovnateľne drahšie, niečo si určite doprajeme. Toto je ako výlet alebo dovolenka
a to je od slova dovoliť si, takže aj my si niečo dovolíme, veď Vianoce sú len raz
do roka“, prezradila pani Lýdia.
Veronika Vasilková
Foto: autorka
Betlehem z keramiky s množstvom figúrok vytvorili seniori
z Ružinova. Niekoľko týždňov
sa spoločne stretávali v ateliéri na Prievozskej ulici, kde
ich práci s keramikou učila
Magdaléna Horáková. Túto
kreatívnu seniorskú aktivitu
podporila mestská časť Ružinov formou grantu.
Vyše 40 osamelých seniorov z Ružinova spoločne zasadlo za štedrovečerný stôl. Spoločné Vianoce pre nich mestská časť Ružinov
pripravila v Ružinovskom domove seniorov na Sklenárovej ulici.
Nechýbali oplátky s medom, kapustnica, ryba so zemiakovým šalátom. Spoločnosť v tento slávnostný deň im robili starosta
Ružinova Dušan Pekár, zástupca starostu Vladimír Sloboda,
katolícky farár Augustín Slaninka a evanjelický farár Norbert Hajský. Prekvapením pre
všetkých bol príchod detských
koledníkov.

Na celodenné výlety, ktoré pripravuje mestská časť Ružinov, mohli ísť doteraz len nepracujúci seniori s dôchodkom do 500 eur. Za
celodenný výlet potom zaplatili len symbolických päť eur. Už do Mošoňu sa však seniori
mohli vybrať s novými pravidlami. Ružinov
zobral aj tých, ktorí majú vyšší dôchodok,
platili však viac. „Samoplatcovia platili za
výlet do osemnásť eur. Podľa mňa sa aj takýto spôsob účasti seniorom veľmi páčil, najmä
to, že túto možnosť vôbec dostali zo strany
mestskej časti,“ dala bodku za výletom Henrieta Valková, vedúca odboru sociálnych
vecí ružinovského miestneho úradu. Súčasťou výletu na kúpalisko bola aj návšteva čokoládovne v rakúskom Kittsee, kde si seniori
nakúpili sladkosti.
Marianna Šebová
Foto: autorka

Naj starou mamou Ružinova je
Jarmila Hrneková

V treťom ročníku súťaže Najlepšia stará
mama Ružinova súťažilo koncom novembra deväť súťažiacich. Zatiaľ najviac. Staré
mamy prezentovali svoje zručnosti, ale aj
vedomosti, pamäť či pohotové reakcie.
Porotu najviac zaujala Jarmila Hrneková. Do
súťaže sa pôvodne neplánovala prihlásiť, dnes
nosí titul Najlepšia stará mama Ružinova 2013.
stará
Na účasť ju prehovorila riaditeľka Knižnice Ru- Naj
mama Ružinova 2013
žinov, ktorá súťaž organizuje. V pozícii starej
mamy je zatiaľ začiatočníčka, má dve vnúčatá. „Sú ešte malé, vnúčik má
3 a pol, druhý má pol roka a tretie čakáme, takže sa nám rodinka rozrastá,“
s úsmevom hovorí Jarmila Hrneková. Má rada folklór a rada spieva. Svojej záľube sa začala opäť venovať, keď dovŕšila 50 rokov. Porotu zaujala
jej dobrá pamäť, vzdelanie i manuálna šikovnosť. Predviedla kraslice,
ktoré vyrába špeciálnou technikou vyškrabávania. „Pôvodným povolaním som učiteľka, učila som ekonomické predmety, potom som robila
v banke, ale aj kadečo iné,“ prezradila o sebe Jarmila.
Na druhom mieste skončila Magdaléna Chudá. Má jednu 14-ročnú
vnučku. Napriek seniorskému veku je veľmi aktívna a miluje športové
aktivity rôzneho druhu. „Chodím na turistiku, bicyklujem. Keď som bola
mladšia, prešla som na bicykli pol Slovenska a Čiech. Venujem sa aj vodáctvu, chodím cvičiť jogu a asi 15-16 rokov robím zimné plávanie“, vymenúva. Okrem toho má rada prácu v záhradke. Ružinov pozná od malička.
Narodila sa na Trnávke, dnes býva na Ostredkoch. Treťou najlepšou
ružinovskou starou mamou sa stala Amália Vladová. Spieva v Slováckom krúžku a Skaličanovi a je to tiež pravá Ružinovčanka. „Bývam na
Medzilaboreckej ulici a teraz v v novembri bolo presne 50 rokov, čo sme sa
sem nasťahovali,“ povedala Amália Vladová.
Veronika Vasilková
Foto: redakcia

DOM KULTÚRY RUŽINOV
Ružinovská 28, tel.: 02/43 33 05 23

16. 1.
štvrtok 17.00 h RUŽINOVSKÁ TANČIAREŇ
17. 1.
piatok
19.00 h PLES ZVÄZU RÝCHLOSTNEJ KANOISTIKY
18. 1.
sobota 19.00 h PLES RUŽINOVČANOV
19. 1.
nedeľa 10.30 h NEDEĽNÉ ROZPRÁVKOVÉ DOPOLUDNIE
			NAJKRAJŠIA PIESEŇ NA SVETE, hrá divadlo Baretka
20. 1.
pondelok 14.30 h ŠANSÓNOVÝ KONCERT
			Podujatie pre seniorov, vstup voľný
22. 1.
streda
14.30 h AKADÉMIA TRETIEHO VEKU
			UROLOGICKÉ PROBLÉMY V STARŠOM VEKU
			
Prednáša: MUDr. Mário MIKLOŠI
22. 1.
streda
19.00 h Marc Camoletti: KTO ZHASOL SVETLO ?
			Hriešna komédia
24. 1.
piatok
17.00 h VYSTÚPENIE TAN. ODBORU ZUŠ SV. CECÍLIE
24. 1.
piatok
17.00 h RUŽINOVSKÁ TANČIAREŇ
26. 1.
nedeľa 10.30 h NEDEĽNÉ ROZPRÁVKOVÉ DOPOLUDNIE
			O JANKOVI POLIENKOVI, hrá THEATRO PIMPRLO
29. 1.
streda
13.00 h DIALÓGY
31. 1.
piatok
17.00 h RUŽINOVSKÁ TANČIAREŇ
2. 2.
nedeľa 10.30 h NEDEĽNÉ ROZPRÁVKOVÉ DOPOLUDNIE
7. 2.
piatok
20.00 h PLES KDH
8. 2.
sobota 19.00 h FARSKÝ PLES
9. 2.
nedeľa 10.30 h NEDEĽNÉ ROZPRÁVKOVÉ DOPOLUDNIE
12. 2.
streda
13.00 h DIALÓGY
13. 2.
štvrtok 17.00 h VALENTÍNSKA RUŽINOVSKÁ TANČIAREŇ
15. 2.
sobota 10. 00 h RUŽINOVSKÉ ZABÍJAČKOVÉ SLÁVNOSTI 2014
			AREÁL ŠTRKOVEC
15. 2.
sobota 19.00 h PLES SALEZIÁNOV
16. 2.
nedeľa 10.30 h NEDEĽNÉ ROZPRÁVKOVÉ DOPOLUDNIE
19. 2.
streda
14.30 h AKADÉMIA TRETIEHO VEKU
			AKO ŽIŤ S OSTEOPORÓZOU A ARTRÓZOU
			
Prednáša: MUDr. Jozef Veselý, ortopéd
21. 2.
piatok
17.00 h RUŽINOVSKÁ TANČIAREŇ
23. 2.
nedeľa 10.30 h NEDEĽNÉ ROZPRÁVKOVÉ DOPOLUDNIE

SD Nivy, Súťažná 18
15. 1. ST 19:30 NYMFOMANKA I. Lars von Trier, Dán., 2013
16. 1. ŠT 19:30 KOMORNÍK Lee Daniels, USA, 2013
17. 1. PI 18:00 PRECHÁDZKY S DINOSAURAMI 3D Barry Cook a Neil Nightingale, Brit./USA, 2013
17. 1. PI 19:30 ŠPINA Jon S. Baird, Brit., 2013
18. 1. SO 19:00 FRANKENSTEIN – National Theatre London Danny Boyle, Brit., 2011
22. 1. ST 19:30 ZLODEJKA KNÍH Brian Percival, USA/Nem., 2013
23. 1. ŠT 19:30 LEN 17 / JEUNE & JOLIE Francois Ozon, Fr., 2013
24. 1. PI 18:00 VLK Z WALL STREET Martin Scorsese, USA, 2013
25. 1. SO 18:00 a 29.01. ST 19:30 ŠPINAVÝ TRIK David O. Russell, USA, 2013
30. 1. ŠT 19:30 VEJŠKA Tomáš Vorel, ČR, 2014
31. 1. PI 18:00 ŽIVOT ADÉLE Abdellatif Kechiche, Fr., 2013
1.2. SO 18:00 12 ROKOV OTROKOM, Steve McQueen, USA/Brit., 2013
5.2. ST 19:30 KAPITÁL, Costa-Gavras, Fr., 2012
6.2. ŠT 19:30 BLÍZKO OD SEBA, John Wells, USA, 2013
7.2. PI 18:00 PENA DNÍ, Michel Gondry, Fr., 2013
8.2. SO 18:00 JACK RYAN: V UTAJENÍ, Kenneth Branagh, USA/Rus., 2013
12.2. ST 19:30 NYMFOMANKA II., Lars von Trier, Dán., 2013
13.2. ŠT 19:30 BUENA VISTA SOCIAL CLUB, Wim Wenders, Nem., 1998(NAPOSLEDY!)
14.2. a 15.2. PI + SO 18:00 DĚDICTVÍ ANEB KURVASENEŘÍKÁ, Robert Sedláček, ČR, 2014
15.2. SO 19:30 PREDĹŽENÝ VÍKEND, Jason Reitman, USA, 2013
19.2. ST 19:30 DOM OBESENCA, Emir Kusturica, Juh., 1988 (NAPOSLEDY!)
20.2. ŠT 19:30 VEĽKÁ NÁDHERA, Paolo Sorrentino, Tal./Fr., 2013
Od 21.2. NORDFEST 2014

SD PRIEVOZ

Kaštieľska 30, 02/43 63 02 30
18. 1.

sobota

10.00 – 14.00 h

TVORIVÉ DIELNE PRE DETI

20. 1.
pondelok 13.00 – 15.00 h
SPOZNÁVAJ SVET
				Vedomostná súťaž pre seniorov
13. 2.

štvrtok			

VALENTÍNSKY KARNEVAL SO ŠAŠICOU TINKOU

15. 2.
sobota			
DENNÝ KREATÍVNY WORKSHOP
				Tvorivé dielne pre deti

SPOLOČENSKÝ DOM NIVY
Súťažná 18, tel.: 02/559 60 861

19.1., 26.1.,
nedeľa 9:30 h
ČAS PRE BOŽIE SLOVO
14. 1.
utorok 14.00 h NOVOROČNÉ PREDSAVZATIA, NOVÉ ZAČIATKY
			Tvorivé výtvarné popoludnie pre deti
18. 1.
sobota 9.00 h – BAZÁR NEPOTREBNÝCH HRAČIEK A VECÍ
		11.00 h Príďte si vymeniť hračky a veci, ktoré nepotrebujete
			
a druhému urobia radosť
20. 1.
pondelok 9.30 h
NAJKRAJŠIA MAĽBA MATERSKEJ ŠKOLY
			Slávnostné odovzdávanie cien
22. 1.
streda
14.15 h FILMOVÉ PREMIETANIE PRE ZŠ
26. 1.
nedeľa 19.00 h KONCERT BRATISLAVA HOT SERENADERS
27. 1.
pondelok 10.00 h– ODOVZDÁVAME SI SKÚSENOSTI
		11.00 h Stretnutie nielen pre seniorov - hry, pečenie,
			
háčkovanie, spev, básničky. Vstup voľný
28. 1.
utorok 14.00 h PALEONTOLÓGIA VÁS UČÍ CESTOVAŤ V ČASE
			
Prednáška nielen o dinosauroch s odborníkom Mgr. Martinom
			
Vláčikom spojená s premietaním, vstup voľný.
2. 2., 9. 2., 16. 2., 23. 2.
nedeľa 9.30 h
ČAS PRE BOŽIE SLOVO
6. 2.
štvrtok 13.00 h ZAHRAJME SI SPOLOČENSKÉ HRY
			Vstup voľný
9. 2.
nedeľa 19. 00 h KONCERT BRATISLAVA HOT SERENADERS
10. 2.
pondelok 10.00 h TIPY TÝŽDŇA
			Rady a tipy na voľný čas nielen pre seniorov
12. 2.
streda
14.00 h ZDRAVO A CHUTNE
			Prednáška o zdraví, nutné nahlásiť sa telefonicky
17. 2.
pondelok 10.00 h PRAKTICKÉ TIPY PRE EKO-DOMÁCNOSŤ
			
Úspory energie, upratovanie, starostlivosť o deti.Prednáška
			
s ekoporadkyňou zo Živice spojená s diskusiou, vítané sú
			mamičky v domácnosti
19. 2.
streda
14.15 h FILMOVÉ PREMIETANIE PRE ZŠ

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

15.1. streda od 9.15 do 10.00 REFREŠ pre maminy. Tanečné ránečko s tanečno - pohybovou
terapeutkou Zuzičkou Vasičákovou - Otčenášovou a vašimi deťmi, ktoré sa pri vás tmolia a hrajú. Aj s
občerstvením a vstupom do herní cena 6€/ stretnutie. Treba sa vopred nahlásiť, ďakujeme!
17.1. o 10.00 Múdry piatok v Hojdane: Ako zariadiť našim ratolestiam detskú izbu, alebo čo by sme
mohli spolu vylepšiť. Inšpiratívne stretnutie s interiérovou dizajnérkou. (2€ /rodina)
24.1. o 10.30 Múdry piatok: Základy aromaterapie pre maminy a deti. Príjemné stretnutie s aromaterapeutkou Monikou Véghovou. (2€/rodina)
7.2. o 18.00 - 21.00 hod. Múdry piatok v Hojdane: Použitie homeopatie v bežných akútnych
stavoch u detí - horúčka a chrípkové ochorenia. Prednáša Ing. Iva Valentová. Stretnutie s uznávanou
českou homeopatkou pre všetkých rodičov, ktorí sa aktívne zaujímajú o zdravie svojich najbližších.
Vstup: 3 € /osoba.
12.2. o 10.30 hod. Pekná streda v Hojdane: O lenivom lišiačikovi. Divadelné predstavenie pre
najmenších. Predaj vstupeniek vopred na recepcii Hojdany.
Vyberáme škôlku. Stretnutie na jednom mieste: zástupkyne rôznych typov materských škôl vám
prídu porozprávať úplne všetko, čo vás zaujíma na tému zápisu a výučby detí v MŠ.
Termín na www.hojdana.sk

Alternatívne divadlo elledanse,
Tanečná škola elledanse, dom T&D
Miletičova 17/B
16.1.
20:00
YouMakeReMake /elledanse
		Multižánrovéperformance
18.1.
20:00
Bubliny v betóne /elledanse
		„iný muzikál“
19.1.
20:00
ellefatale and guests /elledanse
		
Predstavenie tanečnej skupiny ellefatale a ich hostí
24.1.
20:00
SET – UP / premiéra /elledanse
		
Tanečno –performatívne predstavenie
25.1.
20:00
FUSION /elledanse
		
Hudobno – tanečné predstavenie
26.1.
18:00
Malý princ /elledanse
		
Tanečno – činoherné predstavenie
31.1.
20:00
Tančiareň/TŠ elledanse
		Tanečná zábava

Súťažte s elledanse!
Súťažte o 2 x2 vstupenky na predstavenie v Divadle elledanse na Miletičovej 17/B. Pošlite do 31.1.2014
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.

