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Na Rezedovej je Nové detské ihRisko   ► hlavNé mesto súhlasí s výstavbou PeteRskej ► Na školách PRibúdajú 
kameRy   ►  vyhRajte vstuPeNky Na koNceRt Felixa slováčka  ► seNioRi s deťmi v jedNom šPoRtovom tíme

 www.ruzinovskeecho.sk

Vás pozýva na skrášlenie ružového záhona
na Martinčekovej ulici pri ASTRE 
 v sobotu 19.10. 2013 o 9:30 hod.

Starosta Ružinova a zamestnanci miestneho úradu 
sa na vás už teraz tešia.

Vieme, že Vám nie je jedno, kde žijete a preto sa 
budeme tešiť z budeme tešiť z Vašej účasti.

Oslovte známych a príďte pomôcť.
Z domu si môžete zobrať náradie, rukavice, 

ale hlavne dobrú náladu.

Veľká oprava 
ciest pokračuje 

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

Máte doma staré fotografie Ružinova?  

Pohľad z Bajkalskej ulice (rok 1963) na Štrkovecké jazero a sídlisko Štrkovec. 
Na pozadí vidieť stavbu bytovky na Svidníckej 11. Fotografiu nám  

priniesla Alžbeta Kalinová zo Svidníckej ulice. Ďakujeme. 

Pohľad z Bajkalskej ulice (rok 1963) na Štrkovecké jazero a sídlisko Štrkovec. 
Na pozadí vidieť stavbu bytovky na Svidníckej 11. Fotografiu nám  

priniesla Alžbeta Kalinová zo Svidníckej ulice. Ďakujeme. 

Maximilána Hella, Azovská, Solivarská , Medzilaborecká, Seberíniho, Ba-
buškova pred OC Kocka a Papraďová.  To sú  cesty, na ktorých ružinovská 
samospráva v septembri vymenila povrch vozoviek.  Napríklad na Sebe-
ríniho bolo po tejto zime viac ako 60 výtlkov!  Kritická bola aj situácia na 
Medzilaboreckej, po ktorej rodičia vozia deti do základnej aj materskej 
školy.  Azovskú ulicu opravil súkromný investor Doprastav Development 
formou spolupráce s mestskou časťou.  Ostatné opravy Ružinov finan-
coval zo svojho rozpočtu. Samospráva dokončuje aj kompletnú rekon-
štrukciu Šťastnej ulice v Prievoze. Tento rok ešte Ružinov vymení povrch 
na uliciach Ružová dolina, Táborská, Wattova.  „Ružinov potrebuje pravi-
delnú obnovu povrchov ciest a nie ich plátanie,“ povedal zástupca starostu 
Ján Buocik (SDKÚ-DS), ktorý predložil poslanecký návrh na navýšenie 
rozpočtu na obnovu povrchov ciest. Zastupiteľstvo peniaze na výmenu 
povrchov schválilo v prvej polovici tohto roka. „Bolo by dobré, keby sme v 
tomto trende pokračovali aj ďalší rok, v Ružinove je veľa ciest, ktoré potrebujú 
opravu,“ vyjadril sa starosta Ružinova Dušan Pekár (KDH). 

(mš)

Detské ihrisko na Rezedo-
vej ulici prešlo v septembri 
rekonštrukciou. Zmizli staré 
kovové hojdačky, šmýkač-
ka, preliezačka, betónové 
múriky. „Pribudli tu nové 
modernejšie hracie zostavy 
a nové pieskovisko,“ opisuje 
zmeny Alexandra Szökeová 
z referátu životného pros-

tredia ružinovského miestneho úradu. Prevzdušnená je takisto zeleň. 
Rekonštrukcia zrealizovala mestská časť Ružinov zo svojho rozpočtu. 
„Pokračovať budeme obnovou veľkého detského ihriska na Svidníckej uli-
ci,“  doplnil starosta Ružinova Dušan Pekár (KDH). 

(mš)

Na štyroch ružinovských  ihris-
kách  bude päť  nových ping-
pongových stolov.  Betónové 
stoly  s pevnými sieťkami osá-
dza mestská časť  Ružinov na 
ihrisku Svidnícka, Kašmírska, 
Rumančeková a dva v Areáli 
hier Radosť pri Štrkoveckom 
jazere. „Na pingpongové stoly 
sme získali päť tisíc eur od Bratislavského samosprávneho kraja. Uspeli sme  
s naším projektom v rámci dotačného programu,“ spresnila projektová 
manažérka mestskej časti Ružinov Ľubica Petrisková. Stačí si priniesť 
vlastné stolnotenisové rakety a loptičku a môžete si zahrať. 

            

Už vyše 10 tisíc ľudí sa podpísalo pod petíciu proti výstavbe ropo-
vodného prepojenia Bratislava - Schwechat Pipeline. V júli ju roz-
behlo občianske združenie Mladá Petržalka. Aktivisti chcú petíciu 
odovzdať ministrovi hospodárstva Tomášovi Malatinskému (no-
minant Smeru-SD) a premiérovi Robertovi Ficovi (Smer-SD). Tra-
sovanie ropovodu cez Bratislavu už odmietli aj poslanci hlavného 
mesta a do svojho územného plánu ho odmieta zakomponovať 
aj Bratislavský samosprávny kraj. Na septembrovom miestnom 
zastupiteľstve mestskej časti Ružinov schválili poslanci na návrh 
Jána Buocika (SDKÚ-DS) uznesenie, ktorým zaviazali starostu, aby 
predložil komplexnú informáciu o trase plánovaného ropovodu 
cez územie Ružinova. 

(red) 

Ďalšie cesty majú nový povrch Na Rezedovej je nové 
detské ihrisko

Na ihriskách pribúdajú 
pingpongové stoly

Ropovod na pretrase  
aj v Ružinove

Maximiliána Hella 

Seberíniho 

Medzilaborecká 

 Azovská 

Pozor, čistiareň po novom!
Vy nám zavoláte

0902 48 48 48

my prídeme, 
zoberieme,

a vrátime späť k vám 
domov.

operieme, ožehlíme, 
zašijeme

DOPRAVA ZADARMO
GREENCLEAN s.r.o.
Vrakunská 37 (oproti LIDL)

www.cistiaren.eu
greencleansro@gmail.com

Ihrisko na Rezedovej 
pár dní pred dokončením 
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Hlavné mesto stanovisko nezmenilo. 
S výstavbou na Peterskej súhlasí.

Najnovšie z Enviroportálu

Zelenú plochu na Peterskej ulici na Pošni, vedľa prízemných nebytových priestorov a v susedstve rodinných domov si 
pred niekoľkými rokmi vyhliadol súkromný investor. Mestská časť Ružinov a obyvatelia Peterskej ulice, kde investor 
Advocatio chce postaviť štvorpodlažný bytový dom, s tým však nesúhlasia. Starosta Ružinova požiadal magistrát 
Bratislavy o zmenu súhlasného záväzného stanoviska k tejto stavbe, no mestská časť neuspela.

ZBER DOMOVÉHO ODPADU 
S OBSAHOM ŠKODLIVÍN
19.10.2013 od 8.00 do 10.00 h
Ružová dolina, parkovisko pred kúpaliskom Delfín

Staré náterové hmoty
Odpadové rozpúšťadlá 
Pesticídy
Oleje a tuky 
Batérie a akumulátory 
Žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť 
Vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluorované uhľovodíky
(chladničky, mrazničky a pod.)
Vyradené elektrické a elektronické zariadenia - 
elektrospotrebiče
(počítače, televízory, monitory, žehličky, práčky, mixéry a pod.)

Na mieste bude pristavené vozidlo, pri ktorom budú pracovníci 
spoločnosti ARGUSS, s.r.o. preberať tento odpad len od 
občanov – fyzických osôb nepodnikateľov. 

V prípade odpadov, ako sú rozpúšťadlá, oleje, pesticídy, farby, 
lepidlá a pod., tieto musia byť uzavreté v pevných obaloch, z 
ktorých sa neuvoľňuje odpad. ARGUSS, s.r.o. odoberie takýto 
odpad len v donesených  uzavretých obaloch  max. do 5 kg 
od jednej osoby.

Zber uskutočňuje magistrát hl. mesta SR Bratislavy za 
súčinnosti mestskej časti Ružinov prostredníctvom spoločnosti 
ARGUSS, s.r.o. 

Hlavné mesto vydalo súhlasné záväzné 
stanovisko k Bytovému domu na Peterskej 
ulici koncom roka 2010. Samotní obyvate-
lia  Peterskej s výstavbou na zelenej ploche  
v blízkosti ich domov nesúhlasia, svoj názor 
vyjadrili aj koncom minulého roka na miest-
nom zastupiteľstve. Starosta Ružinova Du-
šan Pekár preto minulý rok požiadal primá-
tora Milana Ftáčnika (nezávislý, s podporou 

Smeru-SD), aby súhlas s výstavbou hlavné 
mesto prehodnotilo. „Argumentovali sme 
zahustením prostredia, znížením množstva 
zelene a nárastom dopravného zaťaženia,“ 
hovorí starosta Dušan Pekár (KDH). Hlavné 
mesto však v máji 2013 k výstavbe bytové-
ho domu na Peterskej ulici vydalo opäť  sú-
hlasné záväzné stanovisko. Mesto tvrdí, že 
ho vydalo na základe posúdenia platného 
územného plánu Bratislavy. „Z jeho textu 
vyplýva, že bytový dom na Peterskej ulici je 
navrhnutý v priestore územia uzla s miestnym 
významom, existujúceho a rozvíjajúceho sa 
v okolí križovatky Gagarinova-Tomášikova. 
Uzlové priestory v štruktúre zástavby mestskej 
časti Ružinov poskytujú potenciál pre koncen-
tráciu a identifikáciu priestoru. Stavba svojou 
mierkou, riešením a navrhovaným umiestne-
ním dotvára jestvujúcu izolovanú zástavbu 
bytových domov sídliskového typu a je pri-

jateľným spôsobom intenzifikácie dotknuté-
ho územia,“ zacitoval stanovisko hlavného 
mesta Stanislav Ščepán, hovorca Bratislavy. 
Ďalej argumentuje tým, že rodinné domy 
na opačnej strane priľahlej komunikácie 
nie sú typickou zástavbou pre územia uzlov  
s miestnym i mestským významom. Pre tie-
to územia je typická vyššia intenzita zástav-
by (výšková i priestorová) než v ostatných 
častiach okolitej zástavby, uvádza hovorca 
Bratislavy. Hlavné mesto tak zdôvodnilo svoj 
súhlas najmä súladom s územným plánom  
a nevyhovelo Ružinovu, ani obyvateľom. 
Síce plánovaná novostavba zatiaľ nemá 
vydané územné rozhodnutie, ani stavebné 
povolenie, no bez súhlasného záväzného 
stanoviska hlavného mesta by investor urči-
te stavať nemohol. 

Marianna Šebová 
Foto: M. Štrosová 

Webový portál www.enviroportal.sk zverejňuje zámery investorov 
ešte v úvodnej fáze povoľovacích procesov. Umožňuje vám sledovať 
detailné informácie o zámeroch, ktoré by mohli podliehať procesu 
posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA). Jeho záverečné 
stanoviská vypracúva Obvodný úrad životného prostredia. Zároveň 
získate prehľad o tom, aké majú vlastníci pozemkov plány.
              
Polyfunkčný objekt – ivánska cesta 4
Miestom realizácie zámeru navrhovateľa Profinal  má byť  po-
zemok s parc. č. 15717/1-2,4,8-10,14-22 a 15718/38 v lokalite na 
Ivánskej ulici, k. ú. Trnávka. Lokalita susedí z juhozápadnej stra-
ny s objektom reštaurácie, zo severozápadnej strany so spevne-
nou plochou pozdĺž Ivánskej cesty, zo severovýchodnej strany 
s komunikáciou vedúcou k dvom bytovým domom. Účelom na-
vrhovaného zámeru je výstavba polyfunkčného objektu  s ad-
ministratívnymi a obchodnými priestormi. Obchodné priestory 
sú situované na 1. - 2. nadzemnom podlaží (NP). Administratív-
ne priestory sú situované na 3. - 6. NP a sú navrhnuté ako veľko-

plošné kancelárie. Podzemná garáž bude umiestnená na 1. a 2. 
podzemnom podlaží. V garáži sa má nachádzať 111 parkovacích 
stojísk a na teréne má byť umiestnených ďalších 45 parkovacích 
stojísk. Vstup do areálu je navrhovaný samostatným vjazdom/
výjazdom z jestvujúcej Ivánskej cesty. 

Pozemok na Peterskej
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POSLANECKÉ STREDY
diskutujte so svojimi ružinovskými poslancami. 

k dispozícii sú občanom na miestnom úrade Ružinov na mierovej 21 
každú stredu od 15:30 do 16:30 v zasadačke b2 na prízemí.

2. október 2013  ing. Ľudmila bílá  (volebný obvod starý Ružinov)
9. október 2013  ing. Radovan struhár (volebný obvod Ružová dolina)  
16. október 2013  ing. Günther Furin  (volebný obvod trávniky) 
23. október 2013  martin barkol  (volebný obvod Pošeň) 
30. október 2013   Paeddr. mária barancová  (volebný obvod Prievoz)  

STRETNUTIE SO STAROSTOM 
RUŽINOVA  

DUŠANOM PEKÁROM

8. október 2013  
16:00-18:00 hod. 

jedáleň zš vrútocká 
(na vietnamskej 13)

termíny nájdete aj na www.ruzinov.sk

každý je vítaný
termíny nájdete aj na 

www.ruzinov.sk 

POZNAJTE SVOJHO POSLANCA
Ing. Ján Junas
Ján Junas (SDKÚ-DS) je ružinovským poslancom už jedenásť rokov rokov, teda tretie volebné obdobie. 
Má 51 rokov a býva v Prievoze. Študoval  na Katedre automatizácie a regulácie Strojníckej fakulty SVŠT 
v Bratislave. Od projektovania centrálnych riadiacich systémov sa postupne prepracoval k informačným 
technológiám, ktorým sa v súčasnosti venuje ako živnostník. Ako sám hovorí, veľmi ho to baví. V rámci 
činnosti komunálneho poslanca pôsobí v Komisii finančnej, podnikateľských činností a informatizácie.   

AJ TOTO SOM JA
Na prvom mieste je moja rodina, s ktorou sa snažím 
tráviť čo najviac času. S manželkou sme spolu už 
takmer 25 rokov a máme spolu dve krásne dcéry. 
Som športovým fanúšikom, najmä slovenskej 
hokejovej reprezentácie. Samozrejme, nesmiem 
zabudnúť ani na slovenskú cyklistickú hviezdu 
Petra Sagana. Hokejistom, ako aj Petrovi Saganovi 
držím palce a želám veľa úspechov. Mojou záľubou 
je aj fotografovanie a filmovanie. Nedávam si za 
cieľ umeleckú fotografiu, ale fotím a filmujem 
hlavne svoju rodinu. Snažím sa tak zachytiť krásne 
okamihy strávené v kruhu rodiny. 

jan.junas@gmail.com

Komunálna politika vás zlákala už v roku 2002. Pre-
čo ste mali ambíciu stať sa poslancom miestneho 
zastupiteľstva? 
Pre každého je prirodzené, že sa stará o svoj byt, dom či zá-
hradu. Sám sa môže rozhodnúť, ako si ich zariadi. Čo však, 
ak sa zaujímate o viac, ako len o svoj majetok a zaujímate 
sa o stav vecí obecných, ako napr. o stav obecných ciest,  
o fungovanie sociálnych služieb poskytovaných mestskou 
časťou, o stav škôlok a základných škôl a máte záujem riešiť 
prípadné problémy v tejto oblasti?  Postavenie komunálne-
ho poslanca mi umožňuje vyjadrovať sa k týmto a s podpo-
rou ostatných kolegov poslancov prípadné problémy riešiť. 

V Ružinove sa za ostatné dva roky naštartovalo veľa 
investícií, ktoré umožňuje aj vyrovnaný rozpočet, 
šetrenie v elektronických aukciách a podobne. Čo 
vnímate vy ako to prioritné, na čom mestská časť 
teraz pracuje? 
Z celoslovenského hľadiska je mestská časť Ružinov jednou 
z najbohatších obcí na Slovensku aspoň pokiaľ ide o výšku 
rozpočtu,  ktorým Ružinov disponuje. Rozumné hospodá-
renie nám umožní investovanie do rozvojových aktivít Ru-

žinova pri zachovaní vyrovnaného rozpočtu. Ako prioritnú 
vidím našu snahu o rekonštrukcie ciest, postupné rekon-
štrukcie základných a materských škôl, ako aj športovísk 
pri základných školách. Som rád, že sa nám darí tieto ciele, 
ktoré sme si ako klub SDKÚ-DS stanovili za naše priority, 
napĺňať.   

Vidíte rozdiel v tom, čo sa deje v samospráve teraz a 
čo bolo pred pár rokmi? 
Základný rozdiel vidím v tom, že tu už niekoľko rokov 
máme hospodársku krízu s priamym dopadom na mož-
nosti hospodárenia Ružinova. O to zodpovednejšie musíme 
pristupovať k tvorbe rozpočtu a následne priebežne kon-
trolovať aktuálne príjmy a výdaje. 

Patríte medzi tichých poslancov, ktorí sa neradi 
počas zastupiteľstiev prezentujú, ani nevyhľa-
dávajú  publicitu. Čo je vašou snahou dosiahnuť 
v Ružinove? 
Som poslancom za Prievoz, preto by som sa chcel zamerať 
na túto časť Ružinova. Som hrdý na to, že sa mi podarilo 
získať podporu poslancov na vybudovanie cyklistického 
chodníka od budovy Doprastavu smerom k Prístavnému 
mostu, ako aj na rekonštrukciu Šťastnej ulice. Chcel by som, 
aby pokračovala rekonštrukcia ciest v Prievoze. Dúfam, že 
ako ďalšia bude zrekonštruovaná Ružomberská ulica. Ďalej 
by som chcel presadiť budovanie cyklotrás. Plánujem pre-
sadiť vypracovanie analýzy dopravnej situácie v Prievoze, 

výsledkom ktorej by malo byť návrh ulíc, ktoré môžu byť 
zjednosmernené a malo by dôjsť k zlepšeniu prejazdnos-
ti cez Prievoz. Zaujímam sa o možnosť obnovy verejného 
osvetlenia v Prievoze, ale to už v spolupráci s poslancami 
mestského zastupiteľstva, keďže verejné osvetlenie spadá 
do kompetencie magistrátu, nie mestskej časti. 

S čím sa na vás najčastejšie obracajú obyvatelia 
Prievozu, ktorý patrí asi medzi najmenej problémo-
vé časti Ružinova? 
Nepovedal by som, že Prievoz je najmenej problémový. Je 
to len zdanie, pretože tu bývajú slušní ľudia. Prievoz je naj-
staršia časť Ružinova. Znamená to, že prevažná časť infraš-
truktúry Prievozu je taktiež najstaršia v Ružinove. Spomí-
nal som verejné osvetlenie – veď tu máme ešte vonkajšie 
elektrické rozvody, ktoré najmä v zime vplyvom mrazov 
prestávajú plniť svoju funkciu, čo má za následok časté vý-
padky verejného osvetlenia. Prievoz je často ponorený do 
tmy. Spomínal som rekonštrukcie ciest v Prievoze – tým, že 
sú najstaršie v Ružinove, nestačí len sfrézovať povrch cesty 
a položiť nový. Treba urobiť komplexnú rekonštrukciu, vrá-
tane položenia nového podložia cesty. Preto na rekonštruk-
cie ciest v Prievoze treba vyčleniť omnoho väčšie finančné 
prostriedky. A to nehovorím o tom, že niektoré ulice v Prie-
voze sú ešte neodkanalizované.

Ako najčastejšie s obyvateľmi komunikujete? 
V Prievoze sa veľa ľudí pozná osobne, povedal by som každý 
s každým. Preto preferujem osobný kontakt s obyvateľmi. 

V zastupiteľstve sa začína prejavovať, že o rok budú 
komunálne voľby. Ako vnímate snahu  niektorých 
poslancov niekedy sa prezentovať za každú cenu? 
Možno, že keby zasadnutia miestneho zastupiteľstva ne-
boli vysielané v Televízii Ružinov, tak by to vyzeralo inak 
(smiech). Ale v zásade je to vec každého poslanca, ako sa 
chce prezentovať. Neodsudzujem ich za to. Akurát to zby-
točne predlžuje trvanie zasadnutia a potom mnohokrát 
končíme až po 21. hodine večer.

Miroslava Štrosová
Foto: archív J.J.
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Pri Štrkoveckom jazere 
obnovili záhony 

Budú na Štrkovci 
bezbariérové chodníky? Nezabudnite!

PRe oRGáNy štátNej sPRávy a samosPRávy
Prerokovanie návrhu zadania územného plánu zóny 
„Bajkalská roh“
1.10. 2013 o 14:00 hod. – veľká zasadačka 
miestneho úradu bratislava-Ružinov, mierová 21 

Prerokovanie návrhu zadania územného plánu zóny 
„Bajkalská ,Drieňová“
2.10. 2013 o 14:00 hod. - veľká zasadačka 
miestneho úradu bratislava-Ružinov, mierová 21 

Prerokovanie návrhu zadania územného plánu zóny 
„Štrkovecké jazero“ 
3.10. 2013 o 14:00 hod. - veľká zasadačka 
miestneho úradu bratislava-Ružinov, mierová 21 

PRe občiaNsku veRejNosť, občiaNske iNiciatívy, 
Fyzické a PRávNické osoby, ktoRých vlastNícke 
alebo iNé PRáva k Pozemkom mÔŽu byť RiešeNím 
PRiamo dotkNuté  
Prerokovanie návrhu zadania územných plánov zón 
„Bajkalská roh“, „Bajkalská ,Drieňová“, „Štrkovecké jazero“ 
9.10.2013 o 17:00hod. - veľká zasadačka miestneho 
úradu bratislava-Ružinov, mierová 21. 

Štyri záhony pri Štrkoveckom jazere obnovila mestská časť Ružinov. 
Pôvodné kríkové výsadby boli prestarnuté, suché a napadnuté cho-
robami. Tie už sú odstránené. „Namiesto toho sme tu vysadili nízke 
kríky so  zaujímavými kvetmi, okrasné trávy a kosatce,“ hovorí Zuzana 
Pallaghyová, vedúca referátu životného prostredia ružinovského 
miestneho úradu. Pribudol aj štrk, ktorý korešponduje so štrkovým 
osypom jazera. Vstup so psom je tu zakázaný, psy by mohli poško-
diť mladé rastliny. 

(mš) 
Foto: MÚ Ružinov

Ružinov má zmapované, ktoré chodníky na Štrkovci nie sú bez-
bariérové. Ich kompletný prehľad robil niekoľko mesiacov posla-
nec ružinovského miestneho zastupiteľstva Michal Kocián (KDH). 
„Prechádzku starších ľudí alebo mamičiek s kočíkmi neraz komplikujú 
chodníky, ktoré sa končia schodom. Keďže bývam na Štrkovci a rád 
bicyklujem, tak som sa rozhodol na bicykli všetky ich zmapovať, aby 
ich mestská časť mohla prerobiť na bezbariérové a mala na to hotový 
podklad,“ vysvetľuje svoj zámer Michal Kocián. Postupne ich spo-
čítal a nafotografoval  viac ako sto. Väčšina chodníkov totiž existu-
je od začiatku výstavby Štrkovca, kedy sa bezbariérové chodníky 
nerobili.  Ružinovský miestny úrad má preveriť, ktoré zmapované 
chodníky sú v správe mestskej časti Ružinov a ktoré je možné jed-
noducho prebudovať  na bezbariérové. V rozpočte je na tento účel 
vyčlenených 40 tisíc eur.

Miroslava Štrosová
Foto: M. Kocián

inzerciainzercia
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Malé, nenápadne a predsa chránia. Reč je o kamerách, ktoré pomáhajú zvýšiť bezpečnosť aj na školách. 
Najnovšie od septembra dohliadajú kamery aj na žiakov Základnej školy Pavla Marcelyho na Drieňovej ulici.

Pod kamerami na školách sa deti viac kontrolujú

„Kamerový systém sme sa rozhodli nainštalo-
vať v prvom rade z bezpečnostného hľadiska, 
ale aj ako prevenciu voči skrytej a neskrytej 
šikane na chodbách. Počas prestávky totiž 
dozor konajúci učiteľ nemôže mať oči všade,“ 
objasnil dôvod zavedenia kamerového sys-
tému Gabriel Kalna, riaditeľ ZŠ na Drieňovej 
ulici. V minulom školskom roku mala škola 
Drieňová kamery len pri vchodoch, no te-
raz sú už na každej chodbe. Pre nainštalo-
vanie kamier sa rozhodla aj Základná škola 
Ostredková, a to už pred ôsmimi rokmi, ZŠ 
Nevädzová pred piatimi. Dlhoročnú skúse-
nosť s monitorovaním správania žiakov má 
aj Gymnázium Laca Novomeského na To-
mášikovej. Kamery na chodbách a v niekto-
rých učebniach tam dohliadajú na študen-
tov už pätnásť rokov. 

kamery odhalili zlodejov 
aj vandalov
Kamery na školách pôsobia na žiakov najmä 
ako prevencia, aby sa vyvarovali nevhod-
ného správania, no neraz pomohli aj pri 
závažných veciach. „Kamery umiestnené na 
chodbách pomohli odhaliť páchateľov krá-
deží vecí v šatniach. Zistili sme napríklad vin-
níkov, ktorí popísali steny na chodbách alebo 
poškodili dvere vo WC,“ vymenovala niekoľ-

ko dôkazov účinnosti kamerového systému 
riaditeľka ZŠ Ostredková Erika Drgoňová. 
„Vďaka záznamu z kamier sme odhalili pá-
chateľov, ktorí začali úmyselne vytápať toa-
lety. V sociálnych zariadeniach, samozrejme, 
kamery nemáme, ale vydedukovali sme tento 
fakt zo záznamu kamier z chodby podľa času, 
kedy do tejto miestnosti žiaci vstúpili,“ hovo-
rí  riaditeľ ZŠ Nevädzová Vladimír Pastýrik. 
Podľa riaditeľa Gymnázia Laca Novomeské-
ho majú kamery najmä preventívny účinok, 
keďže žiaci hneď pri vstupe do školy vidia 
veľký monitor s obrazmi zo všetkých kamier 
a tak si uvedomujú, že niektoré priestory sú 
monitorované a podľa toho sa v nich aj sprá-
vajú. „Naším cieľom bolo, aby sa žiaci správali 
slušne a to aj robia. Je pravda, že niekoľko ro-

kov sme nezaznamenali žiadnu krádež, ale či 
na to mal vplyv kamerový systém alebo niečo 
iné, to nevieme,“ uviedol Norbert Kyndl, ria-
diteľ gymnázia.

kamera je už zvyk 
Nie každému rodičovi môže byť príjemné, 
že jeho dieťa je monitorované. Ružinovské 
základné školy ani gymnázium na Tomáši-
kovej však takéto reakcie nezaznamenali. 
Kamerový systém na ZŠ Ostredková dokon-
ca zakúpili samotní rodičia žiakov. Tiež ZŠ 
Pavla Marcelyho si ho zaobstarala z vlast-
ných zdrojov. „Sťažnosti na kamerový systém 
sme zatiaľ neriešili a dúfam, že ani nebudeme. 
Je to aj v záujme ich detí a ich bezpečnosti, 
aby sa im nič zlé nestalo. Je pravda, že niektorí 
sa bránia tým, že je to zásah do ich súkromia. 
Myslím si však, že pohyb na chodbe alebo v 
niektorom z priestorov školy, nie je súkromný, 
ale verejný, nakoľko škola je verejný priestor,“ 
povedal Norbert Kyndl, riaditeľ Gymnázia 
Laca Novomeského. „Nemám pocit, že by ka-
mery obmedzovali moju osobnú slobodu. Sú 
tu preto, aby sme nerobili zle,“ zhodnotil prí-
tomnosť kamier Adam, žiak druhého stupňa 
ZŠ na Drieňovej. 

Marianna Šebová 
Foto: ZŠ Pavla Marcelyho

inzercia
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Dni dobrovoľníctva oživili ihrisko na Súmračnej
Počítače a kanceláriu vymenili na jeden deň za 
pobyt na čerstvom vzduchu. Zamestnanci firmy 
dm drogerie markt sa 20. septembra zapojili do 
celoslovenských Dní dobrovoľníctva a pomáhali 
na sídlisku Ostredky. 
„Dobrovoľníci nás sami oslovili s požiadavkou, že chcú vyno-
viť verejný priestor v Ružinove,“  hovorí Alexandra Szökeová 
z referátu životného prostredia miestneho úradu Ružinov. 
„Hľadali sme nejaký park, ktorý by bol relatívne blízko našej 
filiálky. Pôvodne sme chceli upratať a natrieť lavičky v Bio-
parku na Ostredkoch. Nakoniec sme sa však presunuli na 

detské  ihrisko na Súmračnej ulici, pretože kolegovia sa boli 
pozrieť v parku a videli, že je pekný a upravený, zároveň si 
všimli zhrdzavené preliezačky na tomto detskom ihriska, tak 
sme sa presunuli sem,“ povedala na margo zmeny pôvod-
ného plánu Martina Jurická z dm drogerie markt. Každý 
zo štrnástich dobrovoľníkov pomáhal ako vedel. Natierali 
preliezačky, zametali, vytrhali burinu. „Po celom týždni  
v práci je to pre mňa relax, ale aj fyzická námaha,“ prezradi-
la dobrovoľníčka Erika.

Marianna Šebová
Foto: R. Hoblík 

Som Ružinovčan. Na našej ulici sa miesili vône z Meinlovej pražiarne 
kávy, Stohlwerku a Steina. Školák na Metodke bol našou detskou izbou.
Mám 49 rokov, som advokát. Študoval som v Bratislave, USA, Nemecku 
a Francúzsku. Pracoval som s prezidentom Václavom Havlom. Verím, že 
iba poctivá práca sa vypláca.

Ako župný a mestský poslanec:
• Podporujem cyklotrasy - do rozpočtu Bratislavy som presadil pol 
milióna eur na nové cyklotrasy.
• Chránim bratislavské vinohrady - sprísňujem územný plán župy, 
chcem lepšie využitie mestských vinohradov, pripravil som novelu 
zákona o vinohradníctve. 
• Podporujem šport, školy a občiansku spoločnosť v Ružinove 
– ružinovské školy dostali viac ako 2,5 milióna eur, pre športové a 
občianske aktivity sa rozdelilo viac ako 135-tisíc eur.
• Presadzujem Nosný systém Mestskej hromadnej dopravy, záchytné 
parkoviská a spravodlivé parkovanie pre nás, Ružinovčanov.
• Zasadzujem sa za kvalitný urbanizmus - na môj návrh Bratislava 
pripravuje koncept výškovej zástavby mesta.
• Som za odstránenie billboardov a čiernych stavieb, ktoré ničia 
verejné priestory a mestskú zeleň. Navrhol som zákon obmedzujúci 
vonkajšiu reklamu.
• Chcem, aby Bratislava dostala viac peňazí zo štátneho rozpočtu 
- sme hlavné mesto, ale nemáme peniaze na rozvoj, zeleň, čistotu. 
Žiadam, aby primátor aktívnejšie zastupoval Bratislavu.

Osud môjho rodného mesta mi leží na srdci. Verím, že spoločnými silami 
sa nám podarí dostať Bratislavu medzi najkrajšie európske mestá.

S úctou
Ivo Nesrovnal

HORVÁTH
NÁŠ poslanec

ATTILA

NÁŠ POSLANEC
ATTILA HORVÁTH

nasposlanec.sk
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vždy obhajujem verejný záujem.
Už keď som v roku 2006 vstupoval do komunálnej politiky, tak som si povedal, že mojím 
hlavným cieľom musí byť presadzovanie záujmov obyčajných ľudí, ktorých hlasy zostávajú 
často nevypočuté.
 Začal som tým, že presadzujem reguláciu územia – aby sa nestavali nové domy tam, 
kde to nie je vhodné a kde sa občania oprávnene proti tomu búria, pretože im to zhoršuje 
prostredie. Podarilo sa niečo dosiahnuť, ale keďže som len jeden opozičný poslanec, tak tem-
po regulácie je neskutočne pomalé. 
 Je príjemné vidieť, že v Ružinove sa objavuje stále viac malých detí, s čím prichádza 
povinnosť Mestskej časti  zintenzívniť podporu mladým rodinám. Podarilo sa mi presadiť 
uznesenie, na základe ktorého, postupne v Ružinove vzniklo vyše 100 nových miest v Mater-
ských školách. V súčasnosti sa snažím, aby sme pokračovali a aby kontinuálne vznikali ďalšie 
miesta.  
 Rekonštrukcie škôl sa v minulom období začali a vymenili sa okná na školách, ale žiaľ 
až po dvoch rokoch z toho bude aj nejaký ekonomický osoh – keďže doteraz neboli vyregu-

lované vykurovacie systémy a miesto úspor sa kúrilo, ako predtým. Snažil som sa presadiť aj zateplenie škôl, ale tam som žiaľ 
nebol úspešný.  
 Napriek nárastu mladých, mestská časť stále starne, čo znamená, že je potrebné pomáhať starším občanom. Na 
Pošni, čo je môj volebný obvod, v roku 2010 bolo zrušené Centrum voľného času na Chlumeckého ulici (kde sa doobeda 
stretávali dôchodcovia a poobede tam deti mali krúžky) a miesto centra vznikla cirkevná Materská škola. Aby sa dôchodcovia 
mali kde stretávať, presadil som v rozpočte Ružinova finančné prostriedky na vznik Klubu dôchodcov na Pošni, ktorý by mal 
začať pracovať od jesene tohto roku. 
 Ďalšou témou, ktorú presadzujem je bezpečnosť občanov. Som rád, že postupne sa podarilo presadiť do väčšiny 
častí Ružinova zavedenie pochôdzkarov Mestskej polície. 
 Moje odborné a pracovné zameranie je už vyše 30 rokov doprava, mám ukončenú Vysokú školu dopravy v Žiline, 
odbor Prevádzka a ekonomika mestskej a cestnej dopravy a v pracovnej náplni na ministerstve dopravy mám aj prípravu in-
fraštruktúry pre integrované dopravné systémy, z čoho vyplýva, že intenzívne ma zaujíma aj  problém parkovania a stavu 
ciest a chodníkov v Ružinove. Parkovanie je a pokiaľ sa nezačne ihneď riešiť, tak do budúcnosti aj bude stále väčší problém. 
Mesto Bratislava pripravilo Parkovaciu politiku mesta, ktorú ale ružinovské zastupiteľstvo zamietlo. Je pravda, že tam boli 
problematické časti pre Ružinov, ktoré sú ale na odbornej úrovni riešiteľné v prospech Ružinovčanov. Pokiaľ by mesto Par-
kovaciu politiku neschválilo v tomto roku, najbližšie ju bude môcť riešiť nové mestské zastupiteľstvo až v roku 2015, čo bude  
v oblasti parkovania znamenať zhoršenie, už dnes nezvládnuteľného stavu. V oblasti rekonštrukcií ciest a chodníkov v správe 
mestskej časti  došlo v tomto roku k podstatnej zmene, vyčlenili sa v rozpočte finančné prostriedky a začali sa rekonštrukcie 
prvých ulíc. 
 Tí, ktorý sledujú zasadnutia miestneho zastupiteľstva, vedia, že som jeden z najaktívnejších poslancov. Na začiatku 
tohto volebného obdobia som si dal záväzok, že budem presadzovať zdravý rozum a logiku. Domnievam sa, že sa mi to 
darí a aj napriek tomu, že som jediný opozičný poslanec, s ostanými poslancami mám dobré vzťahy a veľakrát som ich doká-
zal práve rozumnými argumentmi presvedčiť o potrebnosti mnou navrhovaných uznesení.
 Svoj mandát poslanca beriem ako svoj záväzok voči všetkým občanom Ružinova a preto pravidelne každý rok 
organizujem na svoje náklady verejné stretnutia, kde robím odpočet volebného programu a svojej činnosti.  Aj tento rok 
to mám v pláne v priebehu decembra 2013, alebo januára 2014. Môj volebný program a aj jeho odpočet zverejňujem aj na 
svojej internetovej stránke www.hrapko.sk.
 9. novembra 2013 budú voľby do bratislavského samosprávneho kraja, kde by som sa chcel uchádzať o dôveru 
občanov ako kandidát na poslanca kraja. Jeden z najväčších problémov Bratislavského kraja je doprava a to ako stav verejnej 
osobnej dopravy (integrácia mestskej a prímestskej dopravy), ale aj problém stavu ciest v správe kraja. Chcem ponúknuť 
hlavne svoje odborné vedomosti, keďže 7 rokov sa profesionálne zaoberám problémami verejnej osobnej dopravy v Bra-
tislave. Viem kde sú problémy a poznám aj riešenia, ktoré výrazne pomôžu Ružinovu. Domnievam sa, že je lepšie pokiaľ 
poslanec je aj odborne zdatný v problémových oblastiach, keď má zmysluplne zastupovať záujmy občanov. Tým, že som 
7 rokov aj poslanec mestskej časti Ružinov, poznám  spôsob práce verejnej správy a viem ponúknuť aj skúsenosti a záujem  
o oblasť sociálnych vecí a školstva. Pokiaľ sa domnievate, že viete vo mňa vložiť svoju dôveru, budem rád, ak ma podporíte. 

stRaNa smeR – sociálna demokracia

okResNá oRGaNizácia bRatislava ii
Vás pozýva na predstavenie volebného programu a kandidátov na poslancov do  

zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja:

ing. tomáš alscheR     ing. slavomír dRozd   mudr. stanislav GeRbel, mPh 
ing. Peter hRaPko     ing. marek PosPíchal 

v pondelok  28.10.2013   o 17,00 hod   v dk Ružinov (Ružinovská 28)
v utorok   5.11.2013   o 17,00 hod.   v sd Nivy (súťažná 18)
v stredu     6.11.2013  o 17,00 hod.   v jedálni zš vrútocká (vietnamská 13)

ing. Peter hrapko
inžinier dopravy
poslanec MČ Bratislava-  
Ružinov

inzercia
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Milí Ružinovčania,

Dovoľte mi prosím, aby som sa Vám prostredníctvom týchto pár riadkov prihovoril.
Som obyvateľom Ružinova a už niekoľko rokov sa dobrovoľne angažujem vo veciach 
týkajúcich sa  zlepšenia života občanov práve tejto mestskej časti. 
Je pre mňa nádherným miestom pre život, čarovný svojou pestrosťou, svojím životom a 
ruchom a zároveň miestom, kde žijú mnohé generácie v obdivuhodnej harmónií a pokoji.
V Ružinove som vyrastal, prežil som tu celý svoj doterajší život a tak mi nie je ľahostajné pro-
stredie, v ktorom žijem ja, moja rodina, moji priatelia, Vy alebo Vaši blízki. A preto som tu.
Som presvedčený, že dobre poznám jeho problémy, jeho silné a slabé miesta. A ako mno-
hých z vás, aj mňa trápi neporiadok, či znečistenie niektorých oblastí, často krát zle udržiavaná zeleň, ktorá aj napriek 
nekončiacemu príbeh nekontrolovanej výstavby tu stále je, dlhodobo neriešený problém s bezdomovcami ako aj mnoho 
iných. Problémov, na ktorých by sme sa tu zhodli je určite mnoho a práve malé či veľké problémy Ružinova sú zrejme to, 
čo trápi každého z nás. Návody na riešenia máme mnohokrát rôzne, no to čo nás určite spája, je vôľa a chuť dosiahnuť 
ich úspešné riešenie.
Keďže som presvedčený o mojom programe a zároveň o svojej silnej vôle riešiť problémy, ktoré sa nás všetkých dotýkajú, 
som tu preto, aby som Vás oslovil a spolu sme sa pokúsili dosiahnuť zmenu v tom, čo je pre nás dôležité.
Som presvedčený, že tak ako Ružinov, tak aj celý Bratislavský kraj  by mal byť pre ľudí miestom, v ktorom sa im bude 
dobre žiť a pracovať, miestom, v ktorom budú miestne inštitúcie dobre fungovať, efektívne hospodáriť a predovšetkým 
slúžiť nám občanom. 

Tomáš Alscher
Viac o mne, ako aj o mojom programe sa dozviete na 

www.tomasalscher.sk

move your body and feel your energy

OD 3. SEPTEMBRA ZNOVU
OTVORENÉ! ČAKÁME VÁS! 
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22. OKTOBER 2013 od 19.00 hod.  
AEGON arena NTC 

GALAKONCERT

INFORMÁCIE: WWW.MUSIC-ART.SK 

FRANTIŠEK  NEDVED SO SYNOM VOJTOM,  DALIBOR JANDA, PETR JANDA ,  

LEONA  MACHÁLKOVÁ,   ILONA  CSÁKOVÁ,  JITKA  ZELENKOVÁ,  PETRA  JANU , 

JOSEF LAUFER,  EVA  PILAROVÁ  A  DALŠÍ

NA KONCERTE SA ZÚCASTNIA  AJ DALŠIE HVIEZDY CESKÉHO  HUDOBNÉHO NEBA 

REKLAMNÍ PARTNERI: PARTNER PITNÉHO REŽIMU: MEDIÁLNÍ  PARTNERI:

echo_logo.indd   1 24.10.2011   16:05

CHARITATÍVNY PARTNER:

Prestížny narodeninový Galakoncert muzikanta a 
dirigenta Felixa slováčka k jeho 70. narodeninám 
a 50-ročnej hudobnej kariére, za účasti plejády 
hviezd  českého umeleckého neba, s ktorými za 
svoju dlhoročnú kariéru spolupracoval, sa usku-
toční 22. októbra 2013 o 19:00 v bratislavskej Ntc 
aegon aréne.  Na koncerte zaznejú najväčšie hity 
sólových interpretov, ale aj prémiové duetá v ex-
kluzívnych aranžmánoch vytvorených iba pre tento 
Galavečer. celý program bude sprevádzať big band  
Felixa slováčka. každá z hviezd  pripojí ku svojmu 
vystúpeniu osobnú gratuláciu. 

buĎte PRi tom aj vy! zaPojte sa do súťaŽe a 
vyhRajte 1 x 2 vstuPeNky Na koNceRt alebo 
1 x cd Felixa slováčka „salto solo“.  Ako?  Do 
12.10. 2013 nám napíšte, čo by ste si radi prečítali v Ruži-
novskom ECHU, a to emailom na adresu echo@ruzinov.
sk alebo na adresu Ružinovské ECHO, Mierová 21, 827 
05 Bratislava. Nezabudnite uviesť svoju adresu, telefo-
nický kontakt a pripíšte heslo „Súťaž Felix Slováček“.  
Výhercu budeme kontaktovať telefonicky.  

výhercovia z Ružinovského echa 9/2013: 
Dve vstupenky na Galakoncert Felixa Slováčka: Soňa Škultétyová z Trenčianskej ulice

CD „SALTO SOLO“: Ján Lacko z Palkovičovej ulice

Vyhrajte vstupenky na Galakoncert Felixa Slováčka ! 
inzercia inzercia
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ZBER 
STARÝCH SPOTREBIČOV

V sobotu 12. a 19. októbra 2013 
odvezieme obyvateľom Ružinova bezplatne nepotrebné 

elektrospotrebiče na ekologickú recykláciu. 

V sobotu 12.10.2013 zbierame v častiach: Starý Ružinov, Nivy, 
Ružová dolina, Štrkovec, Trávniky

V sobotu 19.10.2013 zbierame v častiach: Pošeň, Ostredky, 
Trnávka, Prievoz, Vlčie hrdlo                   

JESENNÉ  UPRATOVANIE   2013
formou veľkokapacitných kontajnerov

ZBAVTE SA VEĽKOROZMERNÉHO ODPADU 
ZADARMO A LEGÁLNE 

ako Na to?
1. Najneskôr do 9. októbra 2013 kontaktujte  Miestny úrad 
mestskej časti Bratislava – Ružinov:    
- počas úradných hodín mú na tel. čísle: 02/48 28 44 54, 
-non-stop e-mailom: zber@ruzinov.sk

2. Nahláste nasledovné údaje: 
- druh a počet spotrebičov, ktoré potrebujete odviezť 
- meno, priezvisko, telefonický kontakt a presnú adresu, z ktorej 
potrebujete spotrebiče odviezť 

3. v deň zberu do 9:00 hod. vyložte elektroodpad do vchodu 
paneláka resp. za bránu rodinného domu. 

Ďakujeme, že  nám v priebehu dňa umožníte vstup do týchto 
priestorov a spotrebiče nevyložíte na ulicu.  

aby sme v priebehu dňa stihli odviezť spotrebiče zo všetkých  
nahlásených  adries, elektroodpad nevynášame z bytov, pivníc 
či povál.

MČ Bratislava – Ružinov informuje, že osobné údaje občanov spracováva  ako  
sprostredkovateľ v mene kolektívnej organizácie  ENVIDOM – Združenie výrobcov 
elektrospotrebičov pre recykláciu, a to len za účelom vykonania mobilného zberu 
elektroodpadu.

Nepotrebné veľké (chladničky, práčky, TV) aj malé spotrebiče (fény, 
holiace strojčeky a pod.) patria do zberu. Len odtiaľ môžu putovať 
na ekologickú recykláciu, ktorá výrazne prispieva k ochrane 
životného prostredia.

Štrkovec má za sebou plavecký maratón
Prvý ročník Ružinovského plaveckého maratónu sa 
vydaril. slovenská plavecká federácia ako organizátor 
chcela takouto formou spopularizovať plávanie a 
pritiahnuť k nemu viac ľudí. myšlienku prišli podporiť aj 
slovenskí olympionici.

dňa 12.10.2013 – sobota od 9.00 do 17.00 hod.
OSTREDKY - parkovisko pozdĺž Vrakunskej cesty,   
     zástavka bus č.39      
ŠTRKOVEC - Komárnická – roh Herlianska ul. – 
     parkovisko  
TRNÁVKA  - Banšelova ul. – parkovisko pri Autobazáre

dňa 19.10.2013 – sobota od 9.00 do 17.00 hod.
PRIEVOZ - parkovisko Staré záhrady oproti cintorínu 
      - Vlčie hrdlo – sídlisko
POŠEŇ  - parkovisko pred nákupným centrom Kocka  
TRÁVNIKY       - parkovisko Rezedová výjazd na Ďatelinovú 

dňa 26.10.2013 – sobota od 9.00 do 17.00 hod.
STARÝ RUŽINOV - Bajzova ul. pred č.1-3  
RUŽOVÁ DOLINA - parkovisko pred ZŠ Ružová dolina 29
NIVY    - pri Zdravotnom stredisku na 
      Kvačalovej ulici  

Ľudia sa v Štrkoveckom jazere bežne kúpať nemôžu.  Prvého 
septembra si však jeho vodu vyskúšalo na vlastnej koži niekoľ-
ko desiatok plavcov. Išlo o účastníkov prvého Ružinovského 
plaveckého maratónu. Súťažiaci si zmerali sily na 5km, 3km, 
1km, 500 m a 250m. „Diaľkové plávanie na Slovensku asi dva 
roky stagnovalo, pretože sme nemali takéto podujatia. Teraz sa 
chystáme  diaľkové plávanie opäť naštartovať,“  povedal Ivan 
Šulek, riaditeľ pretekov. 
Maratón vzbudil záujem aj u slovenských reprezentantov – 
juniorských aj seniorských.  Na tej najnáročnejšej trati (5 000 
m) triumfoval mladý, nádejný plavec Richard Nagy. Na tohto-
ročných majstrovstvách sveta prekonal tri slovenské rekordy. 
„Bola to moja prvá skúsenosť s takýmito pretekmi. Mám z toho 
len dobrý pocit, neplávalo sa ani nejako ťažko. Síce som nebol ani 
nejaký rýchly, ale určite si to skúsim aj nabudúce,“ povedal Nagy 
o svojom výkone. 
Pre návštevníkov a športových nadšencov pripravili organizá-
tori príjemný bonus - autogramiádu najlepších slovenských 
plavcov, účastníkov majstrovstiev sveta či olympijských hier. 
Okrem už spomínaného Nagya sa tu predstavili aj Tomáš Klo-
bučník, Katarína Listopadová či Miroslava Syllabová. „Je to 
trošku iné ako bazénové plávanie, keď  plávame od múru k múru, 
je to niečo iné. A myslím si, že  tým, že je to niečo iné, práve to 
môže ľudí prilákať,“ dodal Klobučník.  Ak ste tohtoročný pla-
vecký maratón zmeškali, máte šancu o rok. Slovenská plavec-
ká federácia sa chce do Ružinova vrátiť. Keď si trúfate, začnite 
na Ružinovký plavecký maratón 2014 trénovať už dnes.

Daniel Súkup 
Foto: SPF

Na Domkárskej ulici 
ubudli nelegálne 
skládky odpadu. 
Môžu za to dobro-
voľníci zo Zelenej 
hliadky. Svoj voľný čas 
v septembri venovali 
tomu, aby likvidovali 
odpad po ľuďoch, 
ktorí vyhadzujú smeti 
na verejné priestran-
stvá. Ak viete, kto sem 
odpad vyhadzuje, 
dajte vedieť. Mestská 
časť Ružinov dobro-
voľníkom poskytla 
veľkorozmerný kon-
tajner. Akcia Zelenej 
hliadky bude na 
Domkárskej pokračo-
vať v októbri. 

Domkárska je čistejšia 

Domkárska pred...

Domkárska po...

Dobrovoľníci zo Zelenej hliadky
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Bývalý bitúnok na Miletičovej ulici
Bratislavský bitúnok je lokalitou, v mysliach Bratislavčanov spájanou predovšetkým s miestom 
trhoviska, tzv. Miletičky. Iba staršia generácia vníma toto územie ako priestor so zaujímavou 
históriou, kde kedysi býval mestský bitúnok. 

Hoci máme v súčasnosti k dispozícii základné fakty o tunajšom bitúnku, podrobnejšie skú-
manie tohto industriálneho územia bude v budúcnosti nevyhnutné. História spracovania 
mäsa v Bratislave je súčasťou bohatých dejín potravinárskeho priemyslu nášho mesta, ktorý 
sa stal v minulosti témou niekoľkých výskumov. Samotný stavebno-historický vývoj bitún-
ku na Miletičovej ulici  je však stále obostretý nejasnosťami.  
K najnovším publikáciám, ktoré bitúnok spomínajú zo všeobecno-historického hľadiska 
patrí kniha Viery Obuchovej Priemyselná Bratislava (2009). Obuchová zmieňuje i ďalšie 
(staršie) bitúnky, ktoré sa nachádzali na území Starého mesta. Po prelome 19. a 20. storo-
čia sa stalo aktuálnym plánovanie nového – moderného bitúnku, ktorý by sa aj po stránke 
architektonickej  priblížil bitúnkom v okolitých metropolách.  Historické mapy a fakty sú-
visiace s históriou  bitúnku vo Viedni prezrádzajú, že priestory na porážku zvierat a spra-
covanie mäsa  sa na Miletičovej nachádzali už v roku 1884. Nový však zrealizovali až v roku 
1925. Otvorenou ostáva otázka, ako vyzeralo toto územie pred rokom 1925, či boli pôvodné 
stavby asanované (mohli byť iba drevené - provizórne), alebo niektoré zakomponovali do 
nového konceptu.

v modernistickom štýle 
Bratislavský bitúnok pôvodne pozostával z niekoľkých pozdĺžnych hál, kde usmrcovali a 
spracovávali mäso zvierat. Jedna z hál slúžila ako chladiarenská miestnosť. Nachádzala sa 
tu aj hala pre choré zvieratá a kafiléria. Ďalšie priestory boli určené pre zázemie robotníkov. 
Architektonický výraz jednotlivých budov, ktoré poznáme z archívnych dokumentov a fo-
tografií, zodpovedal dobovej tvorbe v oblasti plánovania priemyselných stavieb. Isté histo-
rizujúce prvky tu nájdeme, celkovo však pôsobí areál modernisticky (hlavne v interiéroch),  
čo podmieňuje predovšetkým železobetónová konštrukcia stavieb. Železobetón priniesol v 
prvej štvrtine 20. storočia výhody najmä v oblasti plánovania viacposchodových priemysel-
ných hál (v Bratislave je typickým príkladom Sklad č. 7 v prístave). Dominantou areálu bitún-
ku je veža a komín. Rovnaký typ veže poznáme práve zo Skladu č. 7, čo by mohlo evokovať 
predpoklad, že areál stavala rovnaká firma. Historikovi Ľudovítovi Hallonovi sa však poda-
rilo zistiť, že areál je realizáciou stavebnej firmy Pittel a Brauswetter. S podobnými vežami 
sa stretneme aj u viacerých sakrálnych stavieb na Slovensku (v Bratislave ide napríklad o 
evanjelický kostol na Legionárskej ulici, ktorého projekt vytvoril koncom dvadsiatych rokov 
20. storočia M.M. Harminc). Skúmanie súvislostí v rámci daného obdobia i naprieč rôznymi 
oblasťami architektonickej tvorby nás preto neustále fascinujú.

z bitúnku je divadlo
Bratislavský bitúnok sa využíva už dlhé de-
saťročia inak ako na začiatku. Je potešiteľné, 
že okrem trhoviska a iných obchodných 
jednotiek v pôvodných halách vznikajú 
priestory pre kultúru. Dobrým príkladom 
je alternatívne divadlo tanca elledanse. Do 
pôvodnej trojloďovej haly sa zmestila di-
vadelná hala, divadelná skúšobňa a dve 
tanečné sály. Toto miesto s výnimočnou at-
mosférou dotvára príjemná kaviarnička. El-
ledanse je dôkazom, ako v (na prvý pohľad) 
obyčajnom, kedysi priemyselnom priestore, 
vytvoriť  niečo originálne a pomerne jedno-
duchou konverziou dať stavbe plnohodnot-
nú a dlhodobú budúcnosť aj napriek tomu, 
že časy svojej slávy má už dávno za sebou. 

Katarína Haberlandová 
Autorka pracuje v Ústave architekúry SAV  
Foto: 10 rokov na Slovensku (1919-1929 

SIA), K. Haberlandová
 

inzercia

20. roky 20. storočia

Kedysi spracovanie mäsa... ... dnes divadlo

Bývalý bitúnok v súčasnosti
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Diskusná relácia Televízie Ružinov Debata má od leta novú moderátorku. Taktovku pri 
diskusii vzala do ruky ANNA VARGOVÁ, ktorá  moderovala viaceré diskusné relácie ako 
napríklad Sedmička v TV Joj, O päť minút dvanásť v STV, či naposledy reláciu Zoči – voči. 

Anna Vargová na obrazovkách Televízie Ružinov

Pozorní diváci si vás pamätajú najmä 
z obrazovky slovenskej televízie. aká 
bola vaša cesta k žurnalistike?
Už na strednej škole som sa venovala pí-
saniu článkov do okresných novín o dianí 
v meste - Kráľovskom Chlmci, po strednej 
skole ma prijali na žurnalistiku na UK do 
Bratislavy a po škole som začala pracovať  
v Slovenskom rozhlase.

Prešli ste niekoľko ,,veľkých“ televízií  
v poslednom čase vás však na obrazov-
ke nebolo vidieť. čo bolo za vašim od-
chodom?
Väčšinou „politické dôvody“- vždy s výme-

nou vedenia museli niektorí ľudia odísť, lebo si priniesli svojich ľudí 
- bohužiaľ, tak to u nás funguje.

dnes sa však dá povedať, že anna vargová je späť na obrazov-
ke televízie Ružinov, kde moderuje politickú reláciu debata. 
Prečo práve táto regionálna televízia?
Inšpirovala ma svojím profesionálnym prístupom a snahou priná-
šať aktuálne informácie pre divákov. A s mnohými redaktormi som 
predtým pracovala aj v STV.

viacerí majú sklon podceňovať regionálne televízie. je veľký 
rozdiel v práci pre celoplošnú a regionálnu televíziu? 

Rozdiel je vari v tom, že celoplošná televízia musí prinášať väčšie 
kvantum informácii pre veľký počet divákov, kým regionálna môže 
riešiť problémy, ktoré sa bezprostredne dotýkajú obyvateľov.

celá vaša žurnalistická kariéra sa točí okolo politiky. ako ste sa 
k nej dostali?
Po skončení školy som chcela pracovať v zahraničnej redakcii Slo-
venského rozhlasu, ale tam ma nevzali, lebo som žena a že vraj 
čoskoro pôjdem na materskú. Tak mi vtedajší šéf Rádiožurnálu po-
núkol miesto v domácej redakcii a bolo to. Prežila som tam tri plod-
né roky od roku 1990 do roku 1993, veľmi zaujímavé pre novinára. 
Roky bohaté na udalosti - novodobé parlamentne voľby, rozdeľova-
nie federácie a podobne.

kto vám z veľkých politických hráčov najviac utkvel v pamäti? 
mali ste niekoho, kto bol ťažký partner?
Je známe, že ťažkým diskutujúcim partnerom bol Vladimír Mečiar, 
ktorý veľa hovoril a to čo chcel...ale ja som ho, našťastie, zvládla...

keď dnes sedíte v štúdiu s ľuďmi z komunálnej politiky a porov-
náte ich so špičkami  tzv. veľkej politiky, sú v niečom iní, alebo 
sa dá povedať, že politik je vždy politikom?
Myslím si, že politik sa snaží vždy povedať veľa a pritom nič - česť 
výnimkám, preto je úlohou novinára z neho dostať to, čo môže di-
váka zaujímať.

(ms)
Foto: archív A.V. 

Televízia Ružinov
Televízia vašich príbehov 

  

V programe Aktívne občianstvo a inklúzia bolo predložených 65 a schválených 8 
projektov. Jedným z nich je projekt Ako sa v komunite rodí zmena, ktorého realizátorom 
je nezisková organizácia Autisti – Agentúra špecializovaných služieb pre autistov a iné 
zdravotné postihnutia so sídlom v Ružinove. 
Projekt sa venuje problematike mladých ľudí s duševnými poruchami (prípadne s 
emočným a psychickým dyskomfortom) a sústreďuje sa na ich predstavu o potrebných 
sociálnych a iných  službách,  o tom, čo im vyhovuje a čo chýba, o samostatnom alebo 
podporovanom živote, ktorému vie  komunita svojimi prirodzenými zdrojmi napomôcť.  
Od septembra 2013 do augusta 2014 spoločne spoja svoje sily klienti cieľovej skupiny, 
mimovládne organizácie, ktoré pre nich poskytujú sociálne služby, Úrad Bratislavského 
samosprávneho kraja, psychiatri zapojení do projektu a iné dôležité organizácie a inšti-
túcie. Aby bolo zrejmé, o aký proces zmien pôjde, čo chýba, kde sú bariéry a prekážky 
pri plánovaní v uskutočňovaní kvalitatívnych zmien pre cieľovú skupinu, uskutoční sa 
výskumná časť zameraná na objektívne zmapovanie súčasnej situácie a na identifikáciu 
možných potrebných zmien, prvkov a postupov, ktoré bude potrebné uskutočniť na ceste 

smerujúcej k prirodzenému akceptovaniu spoločenskej rôznorodosti. Všetci jednotlivci  
a organizácie, ktoré sa rozhodnú do projektu zapojiť, môžu byť nielen respondentmi vý-
skumu, ale aj jeho spoluautori formou zadefinovania okruhov, ktorým by sa vo výskume 
potrebovali venovať. Projektový tím a zapojené fyzické i právnické osoby budú okrem 
toho spolupracovať na programe dvoch okrúhlych stolov, na ktorých vytýčia rozvojové 
stratégie do budúcnosti. 
Pre mladých ľudí s duševnou poruchou sú pripravené podmienky na pravidelné stretnu-
tia raz v mesiaci, ktorých obsahové zameranie si navolia a zadefinujú sami. Znamená 
to, že  podľa svojich aktuálnych potrieb spoločne naplánujú témy stretnutí a projektový 
tím k tomu zabezpečí lektorov, prenájom miestnosti a pod. Týmito aktivitami sa doplní 
ponuka existujúcich služieb zdravotníckych zariadení a zariadení sociálnych služieb v ko-
munite tak, aby postupne vznikal model integrovaných služieb. 
Projekt bol podporený Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom prostredníctvom Programu 
Aktívne občianstvo a inklúzia, ktorý realizuje Nadácia Ekopolis v spolupráci s Nadáciou pre 
deti Slovenska a SOCIA – nadácia pre sociálne zmeny.

Možnosť pre mladých ľudí s duševnou 
poruchou zapojiť sa do projektu 

Televízia Ružinov sa  rozhodla tematicky zamerať svoju 
reláciu aréna na problémy Ružinova a Bratislavy  
z pohľadu blížiacich sa volieb do vyšších územných 
celkov.  ,,Keďže disponujeme tak kvalitnou dvojicou 
moderátorov ako  Anka Vargová a Alex Štefuca, rozhodli 
sme sa vyjsť v ústrety našim divákom a ponúknuť im naše 
relácie v troška predvolebnom šate,“  povedal riaditeľ TVR 
Igor Adamec.
V diskusiách sa vystriedajú tak kandidáti na poslancov za 
volebný obvod Ružinov, ako aj najväčší kandidáti na post 
bratislavského župana. sledujte arénu 9. októbra,  
16. októbra, 23. októbra a 6. novembra, vždy o 17:00. 

Predvolebné 
Arény v Televízii 
Ružinov

inzercia

inzercia
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Rozbehli ste kariéru na slovensku a v tom 
najlepšom ste zmizli zo scény. Prečo?
Neviem, či sa dá hovoriť o kariére. No vlak 
sa rozbehol, to je pravda. Nevystúpila som  
z neho, len prestúpila a ním sa doviezla do ne-
ďalekej Viedne. Spravila som talentové skúšky 
na tamojšiu univerzitu Universität für Musik 
und darstellende Kunst Wien, prijali ma a zača-
la som študovať odbor muzikál. Štúdium som 
doslova hltala. Mali sme k dispozícii skúšobné 
priestory aj s javiskom, obrovskú  knižnicu, 
pracovali sme s dirigentom, choreografom, 
režisérom. Môj profesor spevu bol Američan 
Jack Poppell, ku ktorému chodila na kondič-
né hodiny aj muzikálová diva Maya Hakvoort. 
No bola to aj tvrdá drina. Každý deň sa začínal 
tréningom už od siedmej hodiny ráno a večer 
sme opúšťali budovu zvyčajne spolu s vrátni-
kom. Po druhom semestri to moje dve kolegy-
ne vzdali.

Nedávno ste sa  bratislavskému publiku 
predstavili v ateliéri babylon ako členka 
hudobnej skupiny s názvom miss mora-
via. odkedy funguje táto kapela a s akým 
programom? 
Prvá skúška kapely bola v roku 2009, čiže  
v tejto zostave pôsobíme piatu sezónu. Keďže 
členovia Miss Moravia pochádzajú z troch kra-
jín - z Rakúska, Česka a Slovenska, aj náš reper-
toár je medzinárodný. Navyše, pribudli k nemu 
piesne ruské, ukrajinské, poľské i rómske. Sú 
to väčšinou piesne ľudové, ktoré spievam  
v džezových úpravách uznávaného rakúskeho 
klaviristu Geriho Schullera. Keďže všetci mu-
zikanti sú poprední džezmeni, bola by škoda 
nevyužiť ich potenciál.

ako ste sa vôbec našli, keď pochádzate  
z troch rôznych krajín?
My dvaja s pianistom sme sa stretli na koncer-
te v budove rakúskeho rozhlasu ORF, kde sme 
obaja účinkovali. Po koncerte ma oslovil a spo-
lupráca sa mohla začať. Zaujímavé na tom je, 
že v čase, kedy som študovala na univerzite, on 
tam pôsobil ako profesor na katedre modernej 
hudby a pôsobí tam dodnes. Po celý ten čas 
sme sa osobne nikdy nestretli, ani sme o sebe 
nevedeli. Zdá sa, že si ma pán profesor naj-
skôr nechal vyštudovať, aby ma neskôr prizval  
k spoločnému projektu☺. Takže základ našej 
kapely už bol. Pribudol saxofonista Bernhard 
Wiesinger z Rakúska, ktorý už v minulosti spo-

lupracoval so slovenským trúbkarom Jurajom 
Bartošom a basgitaristom Jurajom Griglákom. 
Oslovil ich a oni prikývli. Postupne boli prizvaní 
ďalší, až sa nás napokon stretlo osem.

Názov kapely miss moravia znie dosť ko-
merčne. Nemýli to prípadných záujemcov?
Neviem. Zatiaľ sa však nevyskytol prípad, že by 
ľudia vrátili vstupenky, lebo chceli vidieť ženy 
v plavkách. No mohlo by sa ľahko stať aj čosi 
také. Pre také prípady mám v zálohe aj takýto 
druh odevu ☺. Z našich plagátov je však jasné, 
že ide o koncert.

v kapele účinkujú aj také hudobné 
hviezdy ako je práve trúbkar juraj bartoš, 
či basgitarista juraj Griglák, ktorý zároveň 
hrá aj na kontrabase nielen u vás, ale aj v 
slovenskej filharmónii. takže ozaj nejde 
o nejakých amatérov. darí sa vám skĺbiť 
povinnosti všetkých hráčov a stretnúť sa 
vždy na stanovenom mieste kde sa koná 
koncert?
Darí sa nám to len vďaka dobre premyslenému 
a precíznemu plánovaniu termínov, pretože 
každý z týchto výborných muzikantov je veľmi 
zaneprázdnený. 

vydali ste cd so skladbami, ktoré odznie-
vajú na koncertoch. s akými reakciami sa 
stretáva?

CD s názvom Exploring Europe sme vydali len 
pred pár mesiacmi a zatiaľ máme naň len po-
zitívne ohlasy.

vašou devízou je nielen zdravý, sýty, pek-
ne zafarbený hlas - soprán, viete ním aj 
majstrovsky narábať. dajú sa v škole naučiť 
aj takéto finesy? 
Ďakujem za kompliment. Piesne, ktoré inter-
pretujem v programe skupiny Miss Moravia, 
som si vybrala sama. Keď ich spievam, cítim 
sa ako ryba vo vode, môžem si plávať, ponárať 
sa do hĺbky, vyskočiť nad hladinu, pohrať sa  
s háčikom na rybárovej udici. Je to zážitok pre 
mňa, a verím, že aj pre mojich poslucháčov. 
Každá pieseň má svoj príbeh a ten sa snažím 
obecenstvu sprostredkovať.

udržiavate sa nejako v hlasovej kondícii, 
alebo to po toľkých rokoch štúdia už nie je 
potrebné?
O hlasivky sa treba starať neustále. Speváci 
na svojom hlase počujú aj tú najmenšiu zme-
nu. Áno, udržiavam sa v kondícii hlasovými 
rozcvičkami a chodím aj na hodiny spevu  
k hlasovej pedagogičke, pani profesorke Emílii 
Chudovskej.

Po kom asi ste zdedili umelecké nadanie?
Myslím si, že po rodičoch, aj po prarodičoch.  
Z obidvoch strán v našej rodine bolo viac ume-
leckej zručnosti ako technickej. Napokon, môj 
otec bol profesionálny hudobník, hral v taneč-
nom rozhlasovom orchestri (TOČR) na saxofón 
a klarinet, a mama v 70. rokoch spievala v po-
povej kapele. 

v Prievoze ste si s manželom zrekonštruo-
vali domček. máte čas vychutnávať si ho? 
Rada by som sa kochala krásami Ružino-
va, no žiaľ, odpadky na uliciach, dokonca 
skládky v našom okolí, mi to často nedovo-
lia.  Veľa času trávim vo Viedni, ale keď som 
doma, tak si    najradšej vychutnávam exte-
riér pri našom dome. Pracujem na záhrade, 
kopem, okopávam, okrem iného pestujem 
paradajky, tento rok som mala dokonca 
až sto kríkov. Teší ma, že sa im pri mne tak 
úžasne darí. No a keď začnú štebotať a spie-
vať tí najlepší speváci - vtáčiky, je to pre mňa 
kompletný relax.

Anna Sláviková
Foto: Archív A.P. 

V zálohe máme pre istotu aj plavky 
Vyštudovala hudobno-dramatický 
odbor na tunajšom Konzervatóriu. Po 
skončení štúdia dostala angažmán 
v Divadle Jána Palárika v Trnave, 
hosťovala na Novej scéne, neskôr  
v Divadle Teatro Tatro v Nitre, 
účinkovala v Slovenskej televízii  
v relácii Crn Crn, aj v ďalšom  
programe pre deti Od Kuka do 
Kuka. Potom sa však z našich javísk 
vytratila, až po dlhšej odmlke sa 
predstavila v hre Všetko o ženách v 
Divadle v podpalubí na lodi Adyho 
Hajdu. Herečka a speváčka ANDREA 
PROFANTOVÁ (1974).
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Súťažte o knihu DOHODNUTÉ MANŽELSTVO od Jennifer Probstovej, ktorú jednému z úspešných riešiteľov krížovky venuje vydavateľstvo IKAR. Pošlite správne 
znenie tajničky do 11.10. 2013 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 knižnej publikácie. Výhercu zverejníme v Ružinovskom ECHU 11/2013. Správne znenie tajničky z RE 9/2013 
je: Kto býva u chromého, naučí sa krívať. Knihu POKLADY SLOVENSKEJ KUCHYNE (Hont, Podpoľanie, Novohrad) od Silvie Pilkovej z vydavateľstva IKAR vyhráva Vladi-
mír Koňoš zo Sputnikovej ulice. Blahoželáme!

S deťmi v športovom tíme 
Spoločne bez rozdielov. Tak za týmto názvom 
sa skrýva športová akcia, ktorá spojila 
ružinovských školákov s tými skôr narodenými. 

Základná škola na 
Medzilaboreckej ulici 
bola opäť svedkom 
skvelých športových 
výkonov. Tie nepo-
dávali len deti, ale 
aj seniori z denných 
centier Na Úvrati, 
na Kaštieľskej, Párič-

kovej a z Ružinovského domova seniorov. Seniori sa vekového rozdie-
lu nezľakli, práve naopak. Pri spoločnom športovaní s deťmi doslova 
omladli. Žiadne bolesti, trápenia, paličky, všetko išlo bokom. Súťažiaci 
sa sústredili len na loptu, hokejku, šípky či vedomostné otázky. Energiu 
im dodávali ich malí spoluhráči. „Je to krásne, také úprimné. Tie deti nás 
povzbudzujú, fandia nám a niekedy nás aj nechávajú vyhrať, aby sme sa 
potešili. Ale pravdupovediac, nie sme na tom až tak zle, celkom im stíhame, 
snažíme sa dať do toho všetko“,  hovorí s úsmevom Anton Kakaš z denné-
ho centra na Páričkovej.  Spoluprácu s deťmi si pochvaľovala aj Alžbeta 
Vargová z  klubu seniorov Na úvrati: „Deti sú, samozrejme, šikovnejšie, ale 
nám to nevadí. Doslova sme pri nich omladli, lebo predsa, medzi deťmi je to 
úplne iné, lepšie, ako keď sme stále medzi starými.“ S veľkými ambíciami a 
chuťou po výhre prišli na podujatie aj  seniori z Kaštieľskej. „My sme chce-
li vyhrať, aj sme prišli vyhrať, ale nejde nám to tak, ako by sme chceli. Musí-
me asi viac trénovať. V Prievoze pri klube máme veľkú peknú záhradu, takže 
pravidelný tréning tam a budúci rok tu zahviezdime“, sľubuje Júlia Scha-
ringerová. Jasným víťazom športových hier sa stal tím z Ružinovského 
domova seniorov. Tí poctivo trénovali, prišli a vyhrali. V tíme nechýbala 

ani  Magdaléna Macejáková, ktorá si nenechá ujsť žiadnu možnosť si za-
športovať:  „Až na ten hod loptou do koša si myslím, že nám to išlo veľmi 
dobre. My sa snažíme športovať a trénovať čo najviac, aby sme boli fit. Veď 
sme ešte mladí, takže máme aj väčšiu šancu zoznámiť s novými ľuďmi, ka-
marátmi. Z výhry sa, samozrejme, tešíme, ale musím poblahoželať aj našim 
súperom, všetci boli skvelí.“ Desaťročný Nikolas zo ZŠ Medzilaborecká si 
športovanie so seniormi nevedel vynachváliť. „ Veľmi sa mi dnešný deň 
páčil, bola zábava, oveľa väčšia ako na klasickej hodine telesnej výchovy. 
Babičky a dedkovia boli veľmi milí a dobre športujú. Normálne ma prekva-
pili, neraz som sa pri nich zapotil,“ prezradil Nikolas. 

Katarína Kostková 
Foto: Jakub Košnár         
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Ružinovskí seniori boli na ďalšom výlete za hranice Slovenska. Po 
stopách histórie sa vydali do susedného Rakúska. 

Septembrový výlet ružinovských seniorov sa 
niesol v duchu poznávania rímskej histórie. 
Seniori prvýkrát navštívili archeologický 
park Carnuntum, múzeum Bad Deutsch 
Altenburg, nechýbali ani tradičné nákupy  
v Hainburgu a návšteva čokoládovne  
v Kittsee. „Tento výlet je jedinečný tým, že je 
zameraný predovšetkým na históriu a dejiny. 
Priznám sa, zo začiatku sme mali trošku 
obavy, či bude o takýto druh zájazdu medzi 
našimi seniormi záujem. Tí nás ale opäť 
prekvapili a potvrdili, že ani história im nie je 
cudzia. Nakoniec sme museli žrebovať, keďže 
sa ich prihlásilo viac, ako sme boli schopní 
kapacitne zvládnuť,“ prezradila Henrieta 
Valková, vedúca odboru sociálnych vecí na 
ružinovskom miestnom úrade. 

Spokojní ale boli hlavne účastníci zájazdu. 
„Ja som na takomto výlete prvý raz a veľmi sa 
mi to všetko páči. Za jeden deň uvidím viacej 
miest a hlavne si všetko  vyfotografujem a 
doma budem spomínať. Najviac ma zaujal 
archeologický park, zaujímam sa o dejiny, 
dokonca som absolvovala akadémiu tretieho 
veku, takže história, to je moje,“ zhodnotila 
výlet s úsmevom na tvári Ružinovčanka 
Gizela. Okrem nováčikov boli na zájazde 
aj „starí známi“. Teda tí seniori, ktorí si 
nenechajú ujsť ani iné výlety či podujatia, 
ktorú pre nich mestská časť Ružinov  
organizuje. Svoje o tom vie Štefan: „Ja som 
absolútne spokojný s dnešným dňom. Tento 
druh výletu sa mi veľmi páči. Mne sa vlastne 
páči všetko a všade, už som bol vďaka mestskej 
časti v Maďarsku, Rakúsku, či v českom Znojme. 
Rád sa zoznamujem a spoznávam nové miesta. 
A toto je ten najvhodnejší spôsob.“ S výletmi 
pre skôr narodených mestská časť Ružinov 
tento nekončí. „Do decembrovej návštevy  
viedenských vianočných trhov ich ešte čaká 
niekoľko podujatí aj zájazd na termálne 
kúpalisko,“ doplnil zástupca starostu Vladimír 
Sloboda (SaS).

Katarína Kostková 
Foto: J. Košnár  

Nové denné centrum  pre seniorov otvorí  
mestská časť Ružinov 23. októbra 2013 
počas veľkého podujatia Deň seniorov. 
Aj dôchodcovia na Pošni tak už budú mať 
svoj klub, kde sa budú môcť spoločne 
stretávať. Fungovať bude v priestoroch 
Domu kultúry Ružinov na Ružinovskej 
ulici. Práve na toto denné centrum 
venovala 1 000 eur Nadácia Tesco. 
Symbolický šek odovzdali zástupcovia 
Tesca  počas otvorenia novej predajne 
Tesco Expres na Seberíniho ulici. 

Verejný priestor pre seniorov, 
ktorí si chcú rozhýbať telo, 
otvoria začiatkom októbra 
v areáli bývalého kina Zora 
na Okružnej ulici na Trnávke. 
Niekoľko rokov prázdne 
kino, ktoré patrí hlavnému 
mestu,  sa začiatkom roka 

premenilo na Komunitné a kultúrne centrum Zora. Starajú 
sa oň dobrovoľníci.  Jeho súčasťou bude aj Senior Fit park 
so strojmi na cvičenie vhodnými pre starších ľudí. Takéto fit 
prvky sú už napríklad v parku Ružová dolina alebo v Medickej 
záhrade. V Zore budú vďaka grantu od Nadácie Pontis. 

(mš) 

Základná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku 
Bratislava-Štrkovec pozýva na

slávnostnú členskú schôdzu

pri príležitosti Mesiaca úcty k starším

29. októbra 2013 o 14:30 hod.
V Dome kultúry Ružinov, Ružinovská 28, sála 271

Program: 
Otvorenie schôdze ● Kultúrny program ● Blahoželanie 
jubilantom ● Aktuálne informácie pre členov ZO JDS 
Štrkovec ● Diskusia ● Záver 

Tešíme sa na Vašu účasť

Seniori sa vybrali po stopách histórie Denné centrum pre 
seniorov z Pošne 
otvoria v októbri 

O pár dní začne fungovať 
Senior Fit park Zora    

Fit park pre seniorov, podobný tomu  
v Medickej záhrade, bude aj na Trnávke



  

    

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

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

1.10. -  31.10.  8.00 h - 17.00 h zbieRka oblečeNia a hRačiek
  Zbierka vecí pre detské domovy a krízové centrá.Prineste nepotrebné oblečenie pre  
  deti a dospelých, obväzy, plachty, hračky, knihy, športové potreby, interaktívne hry.
6.10., 13.10., 20.10., 27.10
 nedeľa 9:30 h čas PRe boŽie slovo 
   Stretnutie kresťanov otvorené pre všetkých 

08. 10. utorok 13.30 h  ovocNé zátišie Tvorivé výtvarné popoludnie pre deti

16. 10. streda 14.15 h  ako sa stať Policajtom
   Prednáška pre deti zo ZŠ spojená s ukážkami
 
12. 10. sobota 14.00 h zlatá jeseŇ  Zábavný program pre seniorské kluby  
  
13. 10. nedeľa 19. 00 h koNceRt oRchestRa bRatislava 
   hot seReNadeRs 

27. 10. nedeľa 9. 00 h-  kuRz PlsteNia PRe začiatočNíkov
                                    13.00 h PRIHLÁŠKU  a informácie môžete získať na 
   zuzanag@hotmail.com, sdnivy@vnet.sk.

30.10. streda 14.15 h Filmové PRemietaNie pre žiakov zš

12. 10. sobota 10.00 – 14.00 h TVORIVÉ DIELNE PRE DETI
19. 10. sobota 14.00 – 18.00 h Prievozské tekvicové slávnosti Vyhodnotenie súťaže o najkrajšiu  
  tekvicu, výmena receptov a výstava jesenných plodov – všetky vekové kategórie
Dielničky pre šikovné detičky –  štvrtok 17:00–18:00 
Spoločne bez rozdielov výtvarné dielničky pre deti aj dospelých 
pondelok 15:00 – 18:00, utorok 16:00 – 18:00, streda 14:30 – 16:00 štvrtok 15:00 – 18:00
Pilates ( streda 8:00 – 9:00, 19:30 – 20:30)
Orientálne tance - utorok 18:00–21:00
Cvičenie s Marikou – zdravotné cvičenia na chrbticu pondelok 19:30–20:30, streda 18:00–20:30, štvrtok 19:30–20:30
Cvičenie pre seniorov –  štvrtok 14:30–16:30
Triball Dance-piatok 17:00 – 19:00
Jóga - streda 8:45 – 9:45, 10:00 – 11:00, 16:00 – 17:30, 17:45 – 19:15
Quigong,Taijiquan – utorok 17:30 – 19:00, štvrtok 17:30 – 19:00
DFS Trávniček – pondelok 15:00 – 19:00, štvrtok 15:00 – 19:00

 
02.10. ST 19:30 PIETA, Kim Ki-duk, Kórea, 2012, 104 min., 2D, 
03.10. ŠT 19:30 PRED POLNOCOU / BEFORE MIDNIGHT, Richard Linklater, USA, 2013, 108 min.,2D
04.10. PI 19:30 a 05.10. SO 18:00  DONŠAJNI, Jiří Menzel, ČR, 2013, 102 min., 2D
09.10. a 10.10. ST + ŠT 19:30 PENA DNÍ, Michel Gondry, Fr., 2013, 125 min., 2D, 
11.10. PI 18:00 ZAMATOVÍ TERORISTI, P. Pekarčík, I. Ostrochovský, P. Kerekes, SR/ČR, 2013, 87 min., 2D
11.10. a 12.10. PI + SO 19:30 GRAVITÁCIA 3D, Alfonso Cuarón, Brit./USA, 2013, 90 min., 3D
16.10. ST 19:30 SUNSET BOULEVARD, Billy Wilder, USA, 1950, 110 min., 2D
17.10. ŠT 19:30 NAJVYŠŠIA PONUKA, Giuseppe Tornatore, Tal., 2013, 128 min., 2D
18.10. PI 18:00 METALLICA: THROUGH THE NEVER 3D, Nimrod Antal, USA, 2013, 92 min., 3D
18.10. PI 19:30 RIVALI, Ron Howard, USA/Nem./Brit., 2013, 123 min., 2D
19.10. SO 18:00 VTEDY NA ZÁPADE, Sergio Leone, Tal./USA, 1968, 166 min., 2D
23.10. ST 19:30 KANDIDÁT, Jonáš Karásek, SR/ČR, 2013, 95 min., 2D
24.10. ŠT 19:30 SNEHULIENKA: INÝ PRÍBEH, Pablo Berger, Špan./Fr., 2012, 104 min., 2D
25.10. PI 19:30 BIG LEBOWSKI, Joel Coen, Brit./USA, 1998, 117 min., 2D
26.10. SO 19:00 MORRISSEY 25: Live in Los Angeles 2013, James Russell, USA, 2013, 92 min., 2D záznam
30.10. ST 19:30 FARMA ZVIERAT, John Halas a J. Batchelor, Brit., 1954, 73 min., 35mm (NAPOSLEDY!) 
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Súťažte s elledanse! 
Súťažte o 2 x2 vstupenky na predstavenie FUGA (17.10. o 20:00) v Divadle elledanse na Miletičovej 17/B. 
Pošlite do 11.10. 2013 email na echo@ruzinov.sk s heslom SÚŤAŽ ELLEDANSE, nezabudnite uviesť svoje 
meno, adresu a telefonický kontakt. Vyžrebovaní budú dvaja výhercovia, ktorí dostanú po dve vstupenky

alternatívne divadlo elledanse, 
tanečná škola elledanse, dom t&d
Miletičova 17/B

3.10. – 28.10.
Festival bRatislava v Pohybe/ Asociácia Bratislava v pohybe a elledanse
3.10. o 20:00 
teresa Nieto company, španielsko / PetíComité
4.10. o 20:00 
taj dych  / elledanse
Tanečno – performatívne predstavenie 
10.10.  o 20:00
humour in dance / elledanse
Činoherno-tanečné zábavné predstavenie je prierezom tvorby  Divadla elledanse od jeho založenia v roku 2007.  
12.10. o 20:00
youmakeRemake / Renana Raz a elledanse
Unikátne multižánrové performance vo forme dialógu živej javiskovej akcie a videí z kanálu YouTube. 
17.10. o 20:00
FuGa  / elledanse
dance&hip-hop& rock. 
industriálna bratislava / Anton Sládek
Vernisáž výstavy.
18. 10. o 20:00
lenka vágnerová&company ,  cz / Jezdci
19. 10.  o  20:00
ProaRt, cz / StringQuartets
25. 10. o 20:00
FusioN a imPRojam  / premiéra / elledanse
Hip-hopové zoskupenie Cool2rock a živá hudba. 
27. 10. o 20:00
divadlo štúdio tanca / FromSideof a Man FromSideof a Woman

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

Herne v Hojdane sú otvorené pre verejnosť v utorok, stredu, štvrtok 9.00 - 
12.00 a 15.00 - 18.00, v piatok 9.00 - 12.00 hod.
Novinky tejto sezóny:
2.10.2013 o 18.30 hod. začína kurz Gravid jogy, 
info: bratislava.yoga@gmail.com
3.10.2013 o 15.45 hod. sa začína kurz jogy pre deti a ich maminy  Ja a mama 
joga, info: bratislava.yoga@gmail.com
4.10.2013 o 10.30 -  Rodičovská empatia - vedomie o emóciách rodiča ako 
vstupná brána k dieťaťu. Kde sídlia rodičovské city a ako s nimi pracovať? Prvá 
prednáška z nového cyklu Múdre piatky v Hojdane. Pozvanie prijal uznávaný 
psychoterapeut Yehuda Tagar. 

5.10.2013  sobota o 10.00 hod. -  koníkový deň - tradičná záhradná oslava 
narodenín MC Hojdana
Pripravujeme: Happy English. Jazyková škola len pre deti (už od 1 roka).
Viac aj o iných aktivitách na www.hojdana.sk.

4. 10. piatok  17.00 h RuŽiNovská  taNčiaReŇ 
   Zábavno-tanečné stretnutie staršej a strednej generácie 
5. 10.-   od 9.00 h bRatislavské miNeRaloGické dNi
6. 10.   Medzinárodná výstava minerálov, drahých kameňov a fosílií
6. 10. nedeľa  10.30 h NedeĽNé RozPRávkové doPoludNie
   KUK A CUK, hrá divadlo KORDAS z Brna
9. 10. streda  13.00 h dialÓGy -  protidrogové fórum pre žiakov ZŠ
9. 10. streda  14.30 h akadémia tRetieho veku
   PREVENCIA A LIEKY – prednáša MUDr. Mário MIKLÓŠI
10. 10. štvrtok  10.00 h občasNík Workshop knihovníkov bratislavského kraja 
   k výročiu založenia časopisu (v spolupráci s Knižnicou Ružinov) 
10. 10. štvrtok  17.00 h RuŽiNovská  taNčiaReŇ 
11. 10. -  piatok - od 18.00 h PeRcussioN Festival 2013
12. 10. sobota  2. ročník medzinárodného festivalu perkusií  
13. 10. nedeľa  10.30 h NedeĽNé RozPRávkové doPoludNie
   FORTISSIMO, hrá Vlado KULÍŠEK
16. 10. streda  14.00 h z úcty k vám
   Hudobno-tanečný program pri príležitosti Mesiaca úcty k starším
   (organizované Jednotou dôchodcov) 
18. 10. piatok  17.00 h RuŽiNovská  taNčiaReŇ 
   VEČER KRÁSY S MARY KAY Líčenie a úprava make-upu na tancovačku
20. 10. nedeľa  10.30 h NedeĽNé RozPRávkové doPoludNie
   ČERVENÁ ČIAPOČKA, hrá Strážanovo bábkové divadlo
23. 10. streda  09.30 h deŇ seNioRov v RuŽiNove 
   2. ročník Dňa ružinovských seniorov
23. 10. streda  13.00 h dialÓGy   
24. 10. štvrtok  10.00 h hovoRy d Ako si predstavujem hrdinu súčasnosti 
   (v spolupráci s Knižnicou Ružinov)
24. 10. štvrtok  10.00 h šmejdi Filmové predstavenie pre seniorov
25. 10. piatok  17.00 h RuŽiNovská  taNčiaReŇ 
26.10.   sobota 13.00 h - 
  17.30 h 4. bRatislavský deŇ diabetikov 
27. 10. nedeľa  10.30 h NedeĽNé RozPRávkové doPoludNie
   ŽABÍ PRINC, hrá Divadlo ANIMARE SILVA
31. 10. štvrtok 19.00 h marc camoletti: kto zhasol svetlo ?
   Hriešna komédia. Účinkujú: Z. Tlučková, M. Kráľovičová, 
   K. Svarinská, J. Koleník, B. Deák

SD PRIEVOZ
Kaštieľska 30, 02/43 63 02 30


