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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. 

Máte doma staré fotografie Ružinova?  

Na snímke z konca  70. rokov  vidieť odstrel bytového domu na starej Prešovskej ulici. Bol v ňom  obchod s potravinami  U 
Šišoláka. Oproti bola povestná krčma Trnka. Za fotografiu ďakujeme Milanovi Čupkovi. 

Dom kultúry na Bulharskej 
sa zatiaľ nepodarilo prenajať 

Areál ZŠ Vrútocká je druhým  
zrekonštruovaným školským 
športoviskom

Nový povrch tento  
rok dostali štyri cesty,  
nasledujú ďalšie 

Ďalšie chodníky  
v lete upravia na bezbariérové

O prenájom Domu kultúry Bulharská 
na Trnávke prejavil záujem len jeden 
uchádzač. Nesplnil však podmienky 
stanovené v obchodnej verejnej súťa-
ži, ktorú v máji tohto roka vyhlásila 
mestská časť Ružinov. Súťaž sa má 
zopakovať. 
Kultúrny dom na Bulharskej ulici si chcela 
prenajať Bratská jednota baptistov, cir-
kevný zbor Viera. Nesplnila však kritérium 
zámeru využitia podľa účelu nájmu a ponú-
kala tisíc eur mesačne, čo je nižší nájom ako 
bolo stanovené v súťažných podmienkach. 
Obchodná verejná súťaž, ktorá sa skončila 
neúspešne, predpokladala prenajať objekt 
na 10 rokov za účelom prevádzkovania 
kultúrno-spoločenskej vybavenosti, kul-
túrneho zariadenia, zábavného zariade-
nia, obchodu, administratívy, stravovania, 
športovo- rekreačnej vybavenosti a  služieb 
(s výnimkou erotických, sexuálnych a her-

ní). Ročný nájom mal byť 25 tisíc eur, teda 
vyše 2 tisíc eur mesačne a rekonštrukciu 
objektu si mal nájomca hradiť sám. 
Komisia, zložená z poslancov ružinovského 
miestneho zastupiteľstva, preto odporučila 
prehodnotiť podmienky obchodnej verej-
nej súťaže. Samospráva objekt už niekoľko 
rokov nevyužíva. Naposledy tu fungovala 
tanečná škola Street Dance Academy. 

Miroslava Štrosová 
Foto: autorka 

Športový areál  Základnej školy Vrútocká na Trnávke je zrekonštruovaný. 
Antukovú bežeckú dráhu nahradila tartanová s doskočiskom na skok do diaľky. 
Pribudlo multifunkčné ihrisko na futbal, basketbal či volejbal, súčasťou je aj 
trávnatá plocha s futbalovými bránkami. Areálom vedie nový chodník, sú tu 
nové lavičky a osvetlenie. Namontovaná je aj bránka zo strany Vietnamskej 
ulice. 

„Areál prevezme v najbližších týždňoch do správy Ružinovský športový klub, aby zabezpečil 
jeho prevádzku aj pre verejnosť,“ povedal starosta Ružinova Dušan Pekár (KDH). Areál Vrú-
tocká bude slúžiť žiakom cez pracovné dni do 16. hodiny, verejnosti od 7:00 do 8:00 a od 
16:00 až do 20:00 (cez leto do 21:00). Cez víkendy a sviatky bude pre verejnosť prístupný 
od 7:00 do 20:00 (v lete do 21:00). Organizované skupiny športovcov a bežcov si budú môcť 
areál prenajať, pre jednotlivcov bude vstup zadarmo.  Rekonštrukcia areálu vyšla na 181 
tisíc eur. Po areáli ZŠ Nevädzová ide už o druhé školské športovisko, ktoré mestská časť 
Ružinov zrekonštruovala. Zároveň realizuje revitalizáciu v areáli ZŠ Medzilaborecká, kde 
bude takisto tartanová bežecká dráha s multifunkčným ihriskom. „Považujem to za dobré 
rozhodnutie, počet bežcov na Nevädzovej je toho dôkazom,“ vyjadril sa Ján Buocik, zástupca 
starostu Ružinova (SDKÚ-DS).

(red)

Ondrejovova, Tekovská, druhá etapa Papraďovej, časť Stachanovskej ulice od 
Hraničnej po Kľukatú.  To sú štyri cesty, na ktorých mestská časť Ružinov tento rok už 
vymenila povrch vozovky. „Nasledovať bude druhá etapa Ružovej doliny od Trenčianskej po 
Záhradnícku, Brestová ulica  a Polárna,“ ozrejmil starosta Ružinova Dušan Pekár (KDH). Na 
Tekovskej je zrekonštruovaný aj chodník, chodník samospráva opraví aj pri výmene po-
vrchu cesty v Ružovej doline. Samospráva v elektronickej aukcii vysúťažila cenu približne 
193 tisíc eur na výmenu plášťov komunikacií. 

Zjazdy z chodníkov na 17 uliciach upraví ružinovská samospráva do konca let-
ných prázdnin na bezbariérové. Minie na to približne 30 tisíc eur z rozpočtu, 
ktoré schválilo miestne zastupiteľstvo.  

„Minulý rok som zmapoval  chodníky na Štrkovci, ktoré by bolo vhodné upraviť na bezbariérové. 
Som rád, že mestská časť už niektoré prerobila a upravuje ich v rôznych lokalitách Ružinova. 
Určite to ocenia mamičky s kočíkmi alebo zdravotne postihnutí,“ zhodnotil poslanec miestneho 
zastupiteľstva Michal Kocián (KDH). Ružinov môže na bezbariérové prerobiť len tie zjazdy 
z chodníkov, ktoré sú v správe mestskej časti, spravidla to nie sú chodníky popri cestách, 
po ktorých jazdí mestská hromadná doprava. Tie spravuje magistrát. Nové bezbariérové 
úpravy tak budú napríklad na chodníkoch na uliciach Jelačičova, Palkovičova, Ondrejovova 
či Vietnamská.   Zároveň niektoré chodníky dostanú nový povrch – a to v Ružovej doline, 
na  Šumavskej, Nevädzovej, Brestovej, Konopnej, Bencúrovej, Levickej a v časti ulice Ivana 
Horvátha. Okrem toho nový povrch budú mať aj chodníky v Parku Andreja Hlinku. 

(mš)
Stachanovská

TekovskáPapraďová

Ondrejovova
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Druhá etapa Prima parku 
prilákala diskutovať desiatky obyvateľov

Ružinov vymáha pokuty od majiteľa 
bývalého OD Ružinov v exekučnom konaní 

Obyvateľom Jašíkovej ulice sa nepáči projekt druhej 
etapy Prima Parku. Ide o dostavbu na pozemku, 
ktorý opustila a predala Všeobecná úverová banka. 
Nový majiteľ Cresco Ružinov tu v súčasnosti rekon-
štruuje budovu, v ktorej sídlila banka a  prerába ju 
na byty. V druhej fáze chce vybudovať ďalší obytný 
dom s ôsmimi podlažiami zo strany Jašíkovej. Zá-
roveň prisľúbil pomoc pri revitalizácii Papánkovho 
námestia. 
Verejná prezentácia investičného zámeru Prima park Jaší-
kova začiatkom júna prilákala desiatky obyvateľov Jašíkovej 
ulice. „Investora sme požiadali, aby svoj zámer odprezentoval 
verejnosti. Tak najlepšie spozná názor obyvateľov,“ vysvetlil 
zámer prezentácie starosta Ružinova Dušan Pekár (KDH). 
Ľudia sa najviac obávajú zhoršenia situácie s parkovaním. 
Spoločnosti Cresco Ružinov totiž patrí aj pozemok s parko-
viskom na Jašíkovej, ktorý predtým využívala VÚB. Teraz na 
ňom parkuje verejnosť, hoci je v súkromnom vlastníctve. 
„Ponúkneme časť parkovania ako verejné tak, ako doteraz  
a zároveň ponúkneme na odpredaj parkovacie miesta  
v  garáži,“ povedal na verejnej prezentácii Martin Šechny, 

jeden z konateľov Cresco Ružinov. „Noví obyvatelia budú 
parkovať vonku, lebo nemajú peniaze na to, aby si kúpili par-
kovacie miesta v podzemnej garáži,“ vyjadrila obavy jedna 
z obyvateliek Jašíkovej. „Vy máte právo z majetku, ľudia  
z toho, že tam bývajú. Urobte tam parkovací dom, všetci vám 
zatlieskajú,“ povedal počas prezentácie Peter Hrapko, po-
slanec ružinovského miestneho zastupiteľstva (Smer-SD). 
Podobný názor mali aj ďalší obyvatelia. „Treba vyriešiť par-
kovacie miesta, aj problém s nedostatkom miest v materských 
školách,“ myslí si ružinovská poslankyňa Tatiana Tomáško-

vá (SDKÚ-DS). Ďalší z obyvateľov sa, naopak, potešil, že sa  
v lokalite niečo deje a niekto chce investovať aj do skultúr-
nenia Papánkovho námestia. „Bývam na Jašíkovej 12 rokov, 
investor parkovisko zajtra zavrie a nebudeme tam parkovať 
ani my, nech vybuduje ešte parkovacie miesta na Jašíkovej 
pre ľudí,“ povedal. „Investor počul názor obyvateľov, ktorí 
tam žijú. Verím, že ho vezme do úvahy,“ zhodnotil po pre-
zentácii ružinovský starosta Dušan Pekár. „Pozorne sme 
si vypočuli podnety občanov  a pristúpime k ich podrobnej 
analýze, prípadne zvážime ich dopad na predstavený projekt. 
Naďalej si myslíme, že spĺňa všetky zákonné a technické po-
žiadavky a určite by  svojou funkciou a architektúrou dotvoril 
územie a vytvoril by kvalitnejšie  prostredie pre bývanie. Re-
alizáciou druhej etapy by sa celé územie stavebne zastabili-
zovalo  na dlhé obdobie a stalo by sa  miestom pre pokojnejší 
život, ktorého kvalitu teraz narúša chátrajúci obchodný dom, 
neexistujúce Papánkovo námestie a zúfalý stav DK Ružinov,“ 
zareagoval Martin Šechny z Cresca Ružinov.

Miroslava Štrosová 
Vizualizácia: DD architekti

Tri exekučné konania voči spoločnosti Yosaria Plaza vedie 
mestská časť Ružinov. Všetky sa týkajú pokút nezaplatených zo 
strany vlastníka bývalého obchodného domu Ružinov. Mestskej 
časti Ružinov dlhuje 63 200 eur, ktoré nezaplatil za porušenie sta-
vebného zákona a všeobecne záväzného nariadenia o dodržiavaní 
čistoty a poriadku. Okrem toho voči firme Yosaria Plaza vedie exe-
kučné konania aj Cultus Ružinov. Tá vymáha peniaze za nezaplatené 
nájomné za užívanie časti Papánkovho námestia a od firmy Yosaria 
Plaza už žiadala súdnou cestou, aby pozemok vypratala. 

(red) 

Jazero Vojka je prvým projektom svojho druhu, ktorý na Slovensku nemá konkurenciu. Tento jedinečný 
projekt po prvý raz prináša na trh víkendové domy na mieru situované v atraktívnom prostredí priamo 
pri jazere. 

Bývanie pri jazere na  skok od  Bratislavy je ideálnou príležitosťou ako rozumne investovať do  nehnuteľnosti 
a kedykoľvek si vychutnávať možnosti ako na kvalitnej dovolenke. Vďaka atraktívnemu prostrediu a cenám domov 
investujete nielen do skvelého rekreačného bývania ale aj do ideálnej alternatívy k mestskému bývaniu. Dostupnosť 
od Bratislavy v najpriechodnejšom smere, rôzne typy domov a absolútny komfort ponúkajú lukratívnu možnosť 
celoročného bývania. 
 Jazero Vojka je uzatvorený, celoročne udržiavaný areál so strážnou službou, pričom majiteľom rekreačných 
domov, ich rodinám a priateľom poskytuje absolútne súkromie a bezpečnosť. Projekt ponúka na výber 13 typov 
rekreačných budov. Dostupnosť autom je bezproblémová, keďže ide o najpriechodnejší smer z a do Bratislavy.

0905 30 31 32
www.jazerovojka.sk

STRETNUTIE  
SO STAROSTOM RUŽINOVA  

DUŠANOM PEKÁROM
1.7. 2014 o 18:00  

Hostinec u Prievozníka, 
Mierová 85 

5.8. 2014 o 18:00  
Hostinec u Deda, 

Zálužická 49 
Každý je vítaný, termíny nájdete  

aj na www.ruzinov.sk 

Vizualizácia pohľadu z Jašíkovej



www.nikolahouse.sk

JESEŇ 2014
MOŽNOSŤ

NASŤAHOVANIA MOŽNOSŤ
OBHLIADKY

KOLAUDUJEME

MOŽNOSŤ

MOŽNOSŤ

MOŽNOSŤ

MOŽNOSŤ

MOŽNOSŤ
OBHLIADKY

OBHLIADKY

VZOROVÉHO BYTU

2 a 3 izbové byty 
v Ružinove

0918 708 718

0918 708 718

0907 828 581
VÝHRADNÝ PREDAJCA

VÝHRADNÝ PREDAJCA

2 a 3 izbové byty 2 a 3 izbové byty 
www.dornyk.sk

inzercia IURIS A4.indd   1 11.6.2014   10:00
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Perla Ružinova pokračuje druhou etapu

Jedným sa nepáči, druhí tam chcú bývať 

Ružinov nevydal povolenie na stavbu bytového  
domu Na križovatkách, urobil to za neho Okresný úrad 

Investor Perla Ružinova s.r.o. bude pokračovať  
vo výstavbe rovnomenného obytného komplexu 
medzi ulicami Gagarinova-Kaštieľska-Mierová.  
Na jeho výstavbu získal stavebné povolenie ešte 
v roku 2008.  

V prvej etape zrealizoval  len dva domy, ktoré boli skolau-
dované v roku 2011. V uplynulých dňoch začal rozoberať 
objekt G-marketu, ktorý má zmiznúť celý v priebehu let-
ných prázdnin. Následne na to bude investor pokračovať 
vo výstavbe dvoch vežiakov pri Gagarinovej ulici. Majú 
mať rovnako 16 podlaží ako dokončený dom na rohu 
Gagarinovej a nahradia súčasný objekt G-marketu. Dva 

nové domy prinesú 168 dvoj-až štvorizbových bytov a 
apartmánov. Parkovacie miesta budú v podzemnej gará-
ži, vjazd do nich bude z Gagarinovej, výjazd z komplexu 
bude aj do Mierovej ulice.  Výstavba oboch domov by 
mala byť ukončená  v závere roka 2016 a súčasťou Perly 
budú ďalšie obchodné priestory, ktoré doplnia ponuku 
súčasnej predajne potravín, fitness centra, drogérie či 
pobočiek bánk. Posledný dom s 12-podlažiami zo strany 
Mierovej plánuje investor realizovať podľa dopytu po by-
toch, informoval marketingový manažér Perly Ružinova 
Filip Jamriška. 

Miroslava Štrosová
Foto: autorka 

Jeden tábor za výstavbu a druhý proti nej. Tak by sa 
dala zhodnotiť verejná prezentácia zámeru  Bytový 
dom Ružinovská, ktorá sa 12. júna uskutočnila v 
Dome kultúry Ružinov.  
Mestská časť Ružinov o prezentáciu pre obyvateľov požia-
dala investora Real Business, ktorý chce na Ružinovskej 
ulici vedľa budovy 4in pred potravinami postaviť  obytný 
dom.  Ide o mierne prepracovaný projekt predchádzajúce-

ho stavebníka Viscon, ktorý sa ho snažil realizovať ešte pod 
názvom Ružinovská 2010 a získal naň súhlasné záväzné 
stanovisko magistrátu.  Nedávno tu rozbúral chodník, pod-
ľa stavebného úradu neoprávnene. 
Novostavba s bytmi a apartmánmi má mať osem podlaží 
a súčasný investor posunul podľa požiadavky Ružinova 
stavebnú čiaru na úroveň budovy 4in. Predchádzajúca 
Ružinovská 2010 vyčnievala viac k Ružinovskej. Na verejnej 
prezentácii sa stretli dve skupiny ľudí – jednej sa projekt 
nepáči , druhá skupina obyvateľov by v novostavbe chce-
la byt pre seba alebo svoje deti. „Oceňujem posun uličnej 
čiary, budova je ale vysoká, prispôsobte ju okolitej zástavbe. 
Nech je tam aspoň toľko stromov, koľko vyrúbete,“ povedal 
na prezentácii jeden z obyvateľov, ktorý využíva garáž za 
pozemkom pre novostavbu.  Budova  4inu má päť podlaží, 
administratívny objekt oproti osem, najbližší bytový dom 
Exnárova päť podlaží.  „Bol by som rád, keby moje dieťa 
bývalo v Ružinove, mne sa tá stavba páči,“ kontroval ďalší z 

prítomných obyvateľov.  Ďalší argumentoval tým, že zmiz-
ne zeleň, druhý zasa existujúcu zeleň považoval  za zane-
dbanú.  „My tu chceme byt,“ ozvala sa mladá dvojica.  „Chceli 
by sme tam urobiť škôlku, aby si ju mestská časť prenajala,“ 
prišiel s návrhom Peter Klúčik, šéf investorskej spoločnosti, 
ktorá sa chce uchádzať o územné rozhodnutie na stavbu. 

M. Štrosová
Foto: autorka 

Okresný úrad Bratislava vydal stavebné povolenie na bytový dom Na križovat-
kách. Rozhodol tak ako nadriadený orgán ružinovského stavebného úradu. 

Dom má byť postavený podľa pôvodného projektu, na ktorý stavebný úrad v Ružinove 
vydal územné rozhodnutie ešte v roku 2007. Pôvodne ho chcela stavať firma Vazex,  
s ktorou obyvatelia uzavreli v roku 2008 zmluvu. Na základe nej im investor sľúbil 
znížiť obytné bloky zo šiestich na štyri a zo štyroch na dve podlažia. Odvtedy však 
pozemok zmenil majiteľa, stala sa ním firma In Develop. Rokovania obyvateľov s ňou 
o úprave projektu a znížení počtu podlaží sa však skončili neúspešne. Napriek snahe 

oboch strán dohodnúť sa totiž nedokázali medzi sebou ani obyvatelia, aká podoba 
bytového domu by im najviac vyhovovala. 
Keďže stavebný úrad od roku 2011, kedy stavebné konanie začalo, stavebné povolenie 
stále nevydal, spoločnosť In develop požiadala nadriadený Okresný úrad Bratislava o sú-
činnosť pri jeho vydaní. Okresný úrad Bratislava tak ako nadriadený orgán v polovici júna 
2014 rozhodol a stavebné povolenie na bytový dom vydal. Obyvatelia, ktorí sú účastníkmi 
konania, majú možnosť sa voči rozhodnutiu v stanovenej lehote odvolať.
 

(red)
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Podmienky použitia zľavových kupónov:
Zľavový kupón sa dá použiť len v predajni a len v termínoch uvedených na príslušnom zľavovom kupóne. Zľavový kupón je možné 
použiť iba pri jednom nákupe. Zľavový kupón sa nedá kombinovať s inými zľavami, akciami a vernostnými klubmi a nemožno ho 
vymeniť za hotovosť alebo vyplatenie zľavy z ceny. Zľavy sa nekumulujú. Obrázok použitý na zľavovom kupóne je len ilustračný. 
TVR a RE, s.r.o. nenesie žiadnu zodpovednosť za neumožnenie uplatnenia zľavového kupónu.

 Nájdete nás na novej adrese Pribinova 25 Tower 115 Bratislava

Platnosť zľavového kupónu: do 31. augusta 2014

Zľavový kupón
•  Meranie zraku a bezplatná 

kontrola vašich okuliarov.
•  30% Zľava na dioptrické 

okuliare a okuliarové šošovky.

• Pri bezplatnej kontrole stavu vašich okuliarov možete využiť 7 eur zľavu na meranie 
zraku optometristom, ako aj 30% zľavu na nové zhorovené dioptrické okuliare 
(cena merania zraku je 12 eur, po uplatnení zľavy zaplatíte 5 eur). • Kontrola zahŕňa 
bezplatné čistenie okuliarov a prípadne potrebnú anatomickú úpravu okuliarov. Na 
meranie zraku sa možete objednať telefonicky alebo mailom na Tel: 0904/067 432, 
e-mail: info@istrooptik.sk. www.istrooptik.sk, www.optika-bratislava.sk
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Rezidenčné parkovanie neprešlo 

Využite naše služby
VÝŽIVOVÉ PORADENSTVO
DIAGNOSTIKA ZLOŽENIA TELA NA IN BODY
InBody je prístroj na zistenie efektivity cvičenia  
a dodržiavania redukcie. Analýza využíva 
najmodernejšiu presnú a rýchlu technológiu 
DSM-BIA.

Nedarí sa Vám SCHUDNÚŤ? Chcete zmeniť svoj 
ŽIVOTNÝ ŠTÝL alebo zvýšiť svoju AKTIVITU? 
Naozaj sa stravujete ZDRAVO a RACIONÁLNE?

CENTRUM VÝŽIVY A ZDRAVIA
Lekárne Harmónia Bratislava, 
Miletičova 40 /vchod z Koceľovej/
Tel.: 02/5557 5876, 
www.harmonia-lekaren.sk

Hodinárstvo so zameraním na starožitné hodiny 
ponúka tieto služby:

-  oprava všetkych typov hodín a hodiniek
-  výkup starožitných hodín a náramkových 

hodiniek
- predaj-ohodnotenie

Adresa predajne: Staré hodiny - hodinky, Nezábudková 5,Bratislava 
(pri Rotunde),Otváracie hodiny: pondelok - štvrtok  09.00-12.00 hod,13.00-17.00 hod. 

Tel:0905/226 886, email: mirohodiny@gmail.com, www.stare-hodiny.sk

Odkúpime všetky staré mechnické náramkové a vreckové hodinky, aj nefunkčné.
OMEGA,IWC,LONGINES,HEUER,BREITLING,ZENITH,PATEK PHILIPPE,ROLEX, 
VACHERON CONSTANTIN,SCHAFFHAUSEN,PRIM-ORLIK,SPORT,DIPLOMAT.
Dobre zaplatíme za vojenské hodinky a hodinky so stopkami. Odkúpime pozlátené 
hodinky ruskej výroby a prim a iné mechanické hodiny. Platba v hotovosti,ihneď.

Nový systém parkovania v Bratislave neprešiel 31. januára hlasova-
ním mestského zastupiteľstva. 
Poslanci mali pritom schváliť dva dokumenty. Za dodatok k štatú-
tu mesta ale zahlasovalo len 19 z 36 prítomných poslancov. Hlaso-
vanie o všeobecne záväznom nariadení (VZN) o parkovaní, ktoré 
malo nasledovať, tak primátor Ftáčnik z rokovania  stiahol. Schváliť 
VZN odporučilo len šesť mestských častí, medzi ktorými bolo Staré 
a Nové Mesto, Devín, Petržalka, Jarovce a Rusovce. S dokumentom 
nesúhlasilo desať, medzi nimi aj Ružinov. V Ružinove by totiž vznikol 
zavadením rezidenčného systému parkovania veľký problém. Do 
systému totiž nemali byť zaradené mnohé účelové komunikácie vo 
vnútroblokoch.  Tým pádom by tu ľudia s trvalým pobytom (rezi-
denti) nemohli byť uprednostnení pri parkovaní. Poslanci argumen-
tovali aj tým, že chýbajú záchytné parkoviská a nesúhlasili s tým, že 
obyvateľ jednej mestskej časti by za parkovanie v druhej mestskej 
časti musel platiť. 

(red)

JARNÉ UPRATOVANIE 2014
formou triedeného zberu objemného  

odpadu do veľkokapacitných kontajnerov
zabezpečuje MČ Bratislava-Ružinov 

22.3.2014 – sobota
od 9.00 do 17.00 hod.

OSTREDKY  - parkovisko pozdĺž Vrakunskej cesty,   
  zástavka autobusov č.39 
ŠTRKOVEC    - Komárnická – roh Herlianska ul.  
  – parkovisko  
TRNÁVKA   - Banšelova – parkovisko pri Autobazáre
 

29.3.2014 – 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 5.4.2014 – sobota
od 9.00 do 17.00 hod.

STARÝ RUŽINOV  - ulica Priekopy pri garážach   
RUŽOVÁ DOLINA   - parkovisko pred Základnou školou 
  Ružová dolina 29
NIVY   - pri Zdravotnom stredisku na Kvačalovej
  - pred SD Nivy na Súťažnej 

ZBER STARÝCH                     
SPOTREBIČOV 

 
 

22. a 29. marca 2014 odvezieme obyvateľom Ružinova 
bezplatne nepotrebné elektrospotrebiče na ekologickú 

recykláciu. 
 
V sobotu 22.3.2014 zbierame v častiach: Starý Ružinov, Nivy, 
Ružová dolina, Štrkovec, Trávniky 
V sobotu 29.3.2014 zbierame v častiach: Pošeň, Ostredky, 
Trnávka, Prievoz, Vlčie hrdlo                        
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AKO NA TO? 
 

          Najneskôr do 19. marca 2014 kontaktujte  Miestny úrad MČ Bratislava – Ružinov:     
- počas úradných hodín MÚ na tel. čísle: 02/48 28 44 54,  
- non-stop e-mailom: zber@ruzinov.sk               

 
Nahláste nasledovné údaje:  
    -   druh a počet spotrebičov, ktoré potrebujete odviezť  

-   meno, priezvisko, telefonický kontakt a presnú adresu, z ktorej potrebujete  
    spotrebiče odviezť  

 
V deň zberu do 8:00 hod. ráno vyložte elektroodpad  do vchodu bytového 
domu 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. 
       
             
             
             
    
 
 
Mestská časť 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. 

ZBER STARÝCH 
SPOTREBIČOV

22. a 29. marca 2014 odvezieme obyvateľom Ružinova bez-
platne nepotrebné elektrospotrebiče na ekologickú recykláciu.

V sobotu 22.3.2014 zbierame v častiach: Starý Ružinov, Nivy, 
Ružová dolina, Štrkovec, Trávniky
V sobotu 29.3.2014 zbierame v častiach: Pošeň, Ostredky, 
Trnávka, Prievoz, Vlčie hrdlo

AKO NA TO?

Najneskôr do 19. marca 2014 kontaktujte  Miestny úrad MČ 
Bratislava – Ružinov:    
- počas úradných hodín MÚ na tel. čísle: 02/48 28 44 54, 
- non-stop e-mailom: zber@ruzinov.sk

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

V deň zberu do 8:00 hod. ráno vyložte elektroodpad  do 
vchodu bytového domu 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 všet-
kých   nahlásených adries, elektroodpad nevynášame z 
bytov, pivníc či povál.

Mestská časť 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 spotre-
biče (fény, holiace strojčeky a pod.) patria do zberu. Len od-
tiaľ môžu putovať na ekologickú recykláciu, ktorá výrazne 

prispieva k ochrane životného prostredia.
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www.nikolahouse.sk

JESEŇ 2014
MOŽNOSŤ

NASŤAHOVANIA MOŽNOSŤ
OBHLIADKY

KOLAUDUJEME

MOŽNOSŤ

MOŽNOSŤ

MOŽNOSŤ

MOŽNOSŤ

MOŽNOSŤ
OBHLIADKY

OBHLIADKY

VZOROVÉHO BYTU

2 a 3 izbové byty 
v Ružinove

0918 708 718

0918 708 718

0907 828 581
VÝHRADNÝ PREDAJCA

VÝHRADNÝ PREDAJCA

2 a 3 izbové byty 2 a 3 izbové byty 
www.dornyk.sk
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Súčasný stav pozemku Takto by mala vyzerať novostavba
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V špecializovanom pracovisku 
v ImunoVital Centre vám za pomoci 
BIOREZONANCIE pomôžu rýchlo, 
bezbolestne a bez vedľajších účinkov 
diagnostikovať a odstrániť ťažkosti spojené 
s alergiou, potravinovou intoleranciou a inými 
ťažkosťami.

Podmienky
• Platnosť zľavy na  sedenie BIOREZONANCIE je do 31.08.2014
• Objednajte sa na telefóne 02/48 291 610 alebo info@imunovital.sk
• Počet na osobu je obmedzený na 1 kupón
• Viacej informácií nájdete na www.imunovital.sk
• Cena bez zľavy = 70.-€, s 35 % zľavou = 45.-€

KUPÓN 
NA 

ZĽAVU

35%

Najlepšie snímky  
Ružinovskej ekofoto vystavovali v Eurovei 
54 autorov sa prihlásilo do 9. ročníka súťaže Ružinovská ekologická fotografia, ktorú vyhlásila mestská 
časť Ružinov.  Súťažné snímky mali byť zamerané na životné prostredie Bratislavy a na vzťah obyvateľov 
k svojmu okoliu. Tie najlepšie si mohla verejnosť pozrieť od 3. do 16. júna v nákupnom centre Eurovea.  

V  kategórii do 16 rokov prispeli bohatou kolekciou fotografií  hlavne členovia fotokrúžkov Ateliéru fantázie a Stre-
doeurópskeho domu fotografie. Boli medzi nimi overení autori, ktorí aj v minulých ročníkoch súťaže vystavovali 
hodnotné fotografie (Valovič, Zeman, Klokoč), ale aj mnoho nových a  vekovo veľmi mladých autorov (Bodóová, 
Urbaníková, Neštický).  Kategória do 21 rokov  bola v tomto roku početne najmenej obsadená, priniesla však 
kolekcie prác, ktoré veľmi  cieľavedome mapovali jednu problematiku, napríklad Dorota Valková a jej fotografie 
zobrazujúce grafity v  bratislavských uliciach. V tomto ročníku bolo pomerne početné zastúpenie dospelých 
autorov nad 21 rokov.  Súťaž nemala len jedného víťaza, ale ocenenie získali viacerí autori v každej kategórii. 

(mš)

M. Valovič: Spravme niečo pre seba 
(kategória do 16 rokov) 

Z vernisáže v Eurovei D. Valková: Bez názvu 
kategória od 16 do 21 rokov)

Ľ. Lacinová: Sklad č. 7 (kategória nad 21 rokov) 

Hlavy hore, možno zbadáte strom roka Nový oddychový priestor na Kupeckého 
Platan javorolistý, ktorý rastie 
v parku pred Paneurópskou vy-
sokou školou na Tomášikovej 
ulici, súťaží o titul Strom roka 
2014. 
Do súťaže ho prihlásila mestská 
časť Ružinov. Platan môže mať 
okolo 40-50 rokov. Dosahuje výš-
ku 20 metrov a obvod jeho kmeňa 
presahuje tri metre. Má košatú a 
súmernú korunu, ktorá je pravi-

delne rozkonárená a strom pôsobí až romantickým dojmom. 
Súťaž Strom roka už dvanásty rok organizuje Nadácia Ekopolis. Dvanásť 
finalistov súťaže zverejnia v júli počas festivalu Pohoda v Trenčíne, fina-
listi budú následne hlasy získavať cez internet. Víťaz bude známy v ok-
tóbri tohto roka. Víťazný strom a strom na 2. a 3. mieste získajú dendro-
logický posudok a ošetrenie v hodnote 200 €. 

(red)

Malá oddychová zóna s lavičkami a detským ihriskom vznikla 
pred novostavbou obytného domu Meinl Residence na 
Kupeckého ulici. Vyplynulo to zo zmluvy s mestskou časťou 
Ružinov, v ktorej sa investor zaviazal k revitalizácii malej ze-
lenej plochy na Kupeckého. Pozemok si musel na tento účel 
prenajať od magistrátu. 
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 Dobré herecké obsadenie, vtipná zápletka, ale aj poučenie. To 
sú kvality, ktorými sa snaží na seba upútať najnovšia hra z dielne 
režiséra Karola Vosátka  Kam chodí Oscar Wilde na večeru. Zamo-
taný príbeh ponúka množstvo prekvapení a zvratov. Premiéru 
má 23. júna v divadle elledanse na Miletičovej ulici. 

Režisér Karol  Vosátko vsadil na hovorový a ležérny štýl reči na javisku. 
Keďže ide o autorskú hru, každý z hercov do nej priniesol niečo svoje.  
Úlohy matky Evy sa zhostila herečka Michaela Čobejová. Ako sama pri-
znáva, na začiatku bola postava trochu iná. Zmenila sa postupne počas  
skúšok.  „Človek vždy počas tvorivého procesu skúma reakcie a vzťahy me-
dzi postavami. Najväčšia zmena je miera neempatie, ktorú matka má. Je 
veľmi necitlivá. To ma celkom baví, lebo väčšinou som hrala postavy, ktoré 
boli materinské. Teraz je to dosť drsné“, približuje herečka. Jej postava Eva 
je matkou dvoch detí - vzhľadom posadnutej dcéry Barbory a syna, kto-
rý si myslí, že je prevtelený Oscar Wilde. Tak trošku bláznivá rodinka sa 
vyberie na chatu na samotu.  Práve tu sa rozhodli prečkať koniec sveta. 
Keď tam stretnú chatára, všetko sa zmení. Vrcholom je, keď všetci, vráta-
ne syna Marcela a matky Evy, začnú chatára zvádzať. „Veľmi  zaujímavé 
je, že výber hercov zodpovedá aj charakteru postáv. Rozhoduje typológia a 
to, že majú niečo z tej postavy. Samozrejme, dobrý herec zahrá všetko, ale 
v tomto prípade sme sa vzácne stretli“, približuje režisér hry Karol Vosát-
ko. Po boku Michaely Čobejovej sa objaví  aj Štefan Martinovič, Daniela 
Mackovičová, chatára „Steveho“ si zahrá Lukáš Dóza. 

Veronika Vasilková
Foto: autorka 

Ružinovské rybárske 
slávnosti prilákali 
posledný májový 
deň do areálu hier 
Radosť pri Štrkovec-
kom jazere stovky 
ľudí. Čakala tu na 
nich súťaž tímov vo 
varení halászlé podľa 
vlastných receptov 
a bezplatná ochutnávka  ich kuchárskych výtvorov. Okrem tímov 
starostu Ružinova Dušana Pekára, zástupcov starostu  Jána Buocika 
a Vladimíra Slobodu, skúšali to najlepšie halászlé uvariť folkloristi 
zo súboru Karpaty či družstvo z Petržalky. Svoje kvality opäť potvr-
dil halászlé tím U vodníka a rusaliek, ktorý každoročne patrí medzi 
najlepších kuchárov. Z ružinovských družstiev najlepšie obstál tím 
starostu Dušana Pekára, ktorý obsadil tretie miesto.  Návštevníkov 
rybárskych slávností zabávali aj muzikanti z Countryfiedu, tanečný 
súbor Tropical  a folklórny súbor Karpaty.  

Na jednom javisku v Dome kultúry Ružinov sa stretla známa skupi-
na Fragile a deti zo ZŠ Ostredková. Školáci predviedli svoj program, 
ktorého jednotlivé čísla spájala myšlienka o tom, že ľudia si majú 
vzájomne pomáhať. „Presne k tomu sa snažíme viesť deti našej ško-
ly,“ povedala riaditeľka ZŠ Ostredková Erika Drgoňová.  Atraktív-
nou bodkou za vystúpením detí bol koncert  kapely Fragile. „Ich 
koncert bol darčekom rodičov pre deti. Nechceli sme žiakov nahnať 
do telocvične na povinný výchovný koncert, preto sme to urobili rad-
šej takýmto spôsobom priamo na javisku. Deti predvedú svoj talent 
a odmenou za to im bol atraktívny koncert Fragile,“ vysvetlila Erika 
Drgoňová toto netradičné spojenie.  Školáci koncert Fragile prijali 
s veľkým nadšením. Zároveň sa počas neho naučili, ako vznikajú a 
capella pesničky, teda bez hudobných nástrojov. 

Miroslava Štrosová
Foto: autorka

Kde večeria Oscar? Na Miletičke! Ružinovčanov  
prilákala ochutnávka halászlé  

Kapela Fragile  a deti zo  
ZŠ Ostredková sa stretli na javisku

GALÉRIA ANDREJ SMOLÁK 

pripravuje výstavu 

RUŽINOVSKÉ PARALELY I. 
Výtvarní umelci s trvalým pobytom v Ružinove, 

 prihláste sa v galérii
alebo na info@galeriaas.sk

inzercia
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Olompiáda vyvrcholila v júni veľkým finále v areáli Fit-
Campu v Ružinove. Celoročný projekt mal aj oficiálnych 
víťazov. Po tretíkrát sa ním stala ZŠ s MŠ Trnková 1  
z Jaroviec. Deti z tejto malej školy sa stali aj absolútnymi 
víťazmi. Okrem prvej ceny vyhrali aj kategóriu Top zber 
plastu a papiera. Oproti minulému roku sa museli všetky 

školy snažiť dvakrát viac - víťazná škola vyzbierala 
bez 20 kilogramov 20 ton papiera a viac ako 3 tony 
plastu!  Počas finále Olympiády deti odohrali olompij-
ský hokejový turnaj so Zdenom Cígerom, ktorý vyhrala 
ZŠ Černyševského z Petržalky. Ďalšou disciplínou bol 
Olompijský separovaný päťboj. 
Program tretieho ročníka Olompiády spestril „Zázračný 
automat“ divadla Teatro Tatro. Myšlienka Olompiády 
„NESEPARUJ SA – SEPARUJ!“ rezonovala  počas celého 
roka vo forme súťaží a podujatí pre deti s cieľom naučiť 
ich správne nakladať s komunálnym odpadom, osvojiť 
si témy ako recyklácia, ochrana životného prostredia a 
separácia odpadu. 
Do Olompiády a jej hlavných disciplín, zberu papiera  
a plastu sa zapojilo počas tohto ročníka rekordných 17 
250 detí zo 100 materských, základných a špeciálnych 
škôl. Celkovo sa vyzbieralo 114,8 ton papiera a 19,1 

ton plastu. Deti  sa zúčastnili výchovno-vzdelávacích 
podujatí S OLO zadarmo do ZOO, Olompijský Filmový Fes-
tival v spolupráci s Ekotopfilmom, OLOart, Exkurzia v spa-
ľovni a Príbeh plastovej fľaše, Mobilná dopravná výchova  
s mestskou políciou. 

(pr) 

Betónové panely na Sputnikovej, ktoré tu 
zostali ešte od výstavby sídliska sa zmenili 
na zástup slonov. Spoločnosť mu robí vlak. 
Obyvatelia priľahlých domov tak získali 
atraktívnejší výhľad na dvor. 

Na malom ihrisku na Obežnej  
ulici na sídlisku Ostredky farbami ožili 
preliezačky a múriky. 

Tento rok chcela mestská časť oživiť malé 
betónové ihriská a pieskoviská. Na ulici Planét 
teraz deti nájdu mnohé nové postavičky na 
múrikoch aj na zemi.  

Hrdzavé zábradlie popri Ružinovskej uli-
ci dostalo nový náter. Maľovali Slováci, 
Poliaci aj Taliani. 

Retro ihrisko na Cyrilovej sa zbavilo buriny 
a preliezačky získali nový náter. 

Natri tú rúru – tak sa volala aktivita na 
Exnárovej ulici. Pieskovisko s betónovými 
rúrami získalo lienku, motýľa aj stonožku. 

Neseparuj sa! Separuj! 

Naše mesto v Ružinove 
v znamení  maľovania betónu  a zábradlí 

Viac ako 7,6 tony papiera vyzbierala ZŠ Ostredková a vyše 253 kilogramov plastov odovzdala ZŠ Mierová. To sú najvyššie 
čísla v uplynulom školskom roku spomedzi ružinovských škôl a škôlok, ktoré sa zapojili do celoročného projektu Olompiáda. 
Organizuje ho spoločnosť OLO ako hravý spôsob, ktorým sa deti učia separovať odpad. 

Okolo 7000 ľudí  vzalo do rúk farby, štetce, lopaty, aby skrášlili svoje okolie alebo venovali svoj čas seniorom či 
ľuďom s postihnutím. 13.a 14. júna sa pridali k  dobrovoľníkom, ktorí sa zapojili do najväčšieho podujatia firemného 
dobrovoľníctva na Slovensku a v strednej Európe – Naše mesto. V 14 mestách na Slovensku bolo pripravených viac 
ako 200 rôznych aktivít. V Ružinove sa do podujatia zapojili mnohé školy, škôlky či materské centrum.  Mestská časť 
Ružinova sa do Nášho mesta tento rok prihlásila s aktivitami pod spoločným sloganom „Natrite to Ružinovu“. Odozva od 
obyvateľov nenechala na seba dlho čakať, už počas natierania ihrísk a zábradlí sa pristavovali ľudia s „palcom hore“.  Do 
aktivít sa zapojili zamestnanci miestneho úradu Ružinov a mnohých firiem ako napr. IBM, AT&T či Johnson Controls. 
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Základná škola Kulíškova  od augusta 2013 realizuje medzinárodný projekt. 
Spája školy zo španielskeho  Katalánska, Poľska, Rumunska, Talianska,  Turec-
ka, Bulharska  a Slovenska. Je to súčasť  programu celoživotného vzdelávania 
– podprogramu Comenius.  Hlavnou témou projektu je pešia turistika. 

Spolu.... vytvoríme cestu (v angličtine 
Together ... we make the way). To je 
dvojročný projekt, ktorého súčasťou 
je ružinovská ZŠ Kulíškova. Aktuálne 
sa deti s učiteľmi vrátili z Rumunska. 
„Súčasťou aktivít boli prezentácie každej 
krajiny o tradičnej hudbe a tanci, ktoré od-
prezentovali naši žiaci v ľudových krojoch. 
Jeden deň bol venovaný celodennej túre 
v horskom prostredí. Žiaci mali možnosť 

vidieť aj tri jaskyne a etnografické múzeum,“ priblížila dianie v Rumunsku koordinátorka 
projektu zo ZŠ Kulíškova Marta Rovná. Partnerská škola v Rumunsku pripravila ukážky 
poskytovania prvej pomoci pri nehode alebo úraze počas pešej túry a zabezpečila aj skú-
sených horských záchranárov. „Z Rumunska sme všetci odchádzali s krásnymi zážitkami, plní 
dojmov a nových skúseností s vedomím, že projekt je skutočne obrovským prínosom pre našu 
školu,“ hovorí učiteľka zo ZŠ Kulíškova Danica Gallová. 
V centre pozornosti celého medzinárodného projektu je podpora športu a pohybové a 
poznávacie aktivity, zdravý životný štýl detí. „Zameriavame sa hlavne na dobrú fyzickú kon-
díciu, rozširovanie vedomostí o orientácii vo voľnej prírode, obohatenie slovnej zásoby žiakov 
aj učiteľov  v anglickom jazyku, ale aj kvalitné vedomosti o zásadách prvej pomoc či zdravého 
stravovania,“ vraví Marta Rovná.  Deti a učitelia už boli spolu v Bulharsku, Turecku a Ru-
munsku, chystajú sa do poľskej Torune. „Bola to pre mňa nová a veľmi zaujímavá skúsenosť. 
Uvedomil som si, že ich každodenný život sa až tak veľmi nelíši od nášho. Ochutnal som nové 
jedlá, zlepšil som si angličtinu,“ zhodnotil návštevu Turecka deviatak Ján.  
Prostredníctvom info kútika, školského časopisu a žiackeho parlamentu účastníci pre-
zentujú najdôležitejšie informácie z  doterajších ciest, a to v slovenčine aj angličtine. Nie 
všetci žiaci sa pobytov v zahraničí môžu zúčastniť, a tak sa všetci navzájom informujú na 
otvorených hodinách. „Náš projekt vyvrcholí v júni 2015, kedy bude naša škola záverečným 
hostiteľom zástupcov všetkých zúčastnených krajín,“ doplnila Danica Gallová.  

Miroslava Štrosová 
Foto: archív ZŠ Kulíškova 

1 157 km na bicykli ako dôkaz, že bojovať s rakovinou u detských pacientov sa 
oplatí. Občianske združenie Deťom pre život má úspešne za sebou už 5. ročník 
projektu Na bicykli deťom. Cieľom charitatívnej cyklojazdy bolo ukázať, že bo-
jovať s onkologickým ochorením má zmysel, o čom svedčí viac ako 70-percentná 
úspešnosť liečby malých onkologických pacientov. Cyklojazda im priniesla po-
trebnú pomôcku, ktorá im bude slúžiť. 

Účastníci pelotónu spolu s hercom Ivanom „Tuli“ Vojtekom, moderátormi Petrom Čambo-
rom, Petrom Varinským, hokejistami z Trenčína a ďalšími známymi tvárami prešli za deväť 
dní z Novej Sedlice, cez Moravu až do Bratislavy 1 200 km. K pelotónu sa na rôznych úse-
koch v rámci Slovenska a Českej republiky pridávala aj široká verejnosť. Takmer 80-členný 
pelotón absolvoval poslednú finálnu etapu z Trenčína do hlavného mesta a 14. júna dorazil  
do Ružinova, kde bol koniec celej cyklojazdy. „Som Ružinovčan a veľmi ma teší, že mestská 
časť nás podporuje. Tohtoročná jazda bola náročná, navštívili sme malých bojovníkov v ne-
mocniciach, prešli veľmi veľa kilometrov, ale stálo to za to. Ďakujem všetkým, ktorí nám po-
máhajú, dáva nám to silu pokračovať ďalej," povedal zakladateľ OZ Deťom pre život Miroslav 
Bílik, ktorý sám zažil so svojím synom ťažké chvíle na detskej onkológii. 
Obdiv si zaslúžil aj Dušan Hnidiak, 77-ročný Ružinovčan, ktorý absolvoval celých takmer  
1 200 km. „Treba sa dobre natrénovať a keď máte okolo seba skvelú partiu, šliape to skvele.  
A keď to je ešte za deti, nemyslíte na nič iné a ide to samo,“ prezradil Dušan Hindiak. V Ruži-
nove na bicykel sadol aj ružinovský starosta Dušan Pekár a farár Augustín Slaninka. Ten na 
Štrkovci vysvätil nové auto, ktoré bude slúžiť detskej onkológii na Kramároch. Piaty ročník 
cyklotour Na bicykli deťom bol tak nadmieru úspešný. Pelotónu sa podarilo vyzbierať vyše 
27 tisíc eur, ktoré priniesli  na onkológiu potrebné vozidlo a zafinancujú aj jeho prevádzku. 

Katarína Kostková 
Foto: M. Štrosová

Deti z Kulíškovej  
sa vrátili z Rumunska 

Takmer všetky ružinovské základné školy pokračujú od 1. augusta 2014 so súčasnými riadi-
teľmi. Výnimkou je ZŠ Nevädzová, ktorej riaditeľ Vladimír Pastýrik sa rozhodol už neuchá-
dzať o pozíciu riaditeľa. Nahradí ho súčasná zástupkyňa pre 1. stupeň Mária Orságová, kto-
rú vybrala rada školy. Rady ostatných škôl rozhodli, že riaditeľmi zostanú Gabriel Kalna (ZŠ 
Drieňová), Antónia Snehotová (ZŠ Kulíškova), Iveta Hajduová (ZŠ Medzilaborecká), Renáta 
Križková (ZŠ Mierová), Erika Drgoňová (ZŠ Ostredková) a Darina Bezáková (ZŠ Vrútocká). 
Riaditelia na ZŠ Borodáčova  a ZŠ Ružová dolina majú iné funkčné obdobie, preto výberové 
konanie na ich pozície teraz nebolo. 

Riaditeľ školy  
sa mení len v ZŠ Nevädzová 

Charitatívnu cyklojazdu 
zakončili v Ružinove,  
malým pacientom 
priniesla nové auto 

Výhercovia vstupeniek do kina Nostalgia z RE 6/2014: 
Permanentku na štyri predstavenia v roku 2014 v kine 
Nostalgia na Súťažnej 18 vyhrali: Radoslav Pribula z 
Budovateľskej ulice a Ľubor Kasala z Košickej ulice. 
Gratulujeme. 

Ružinovský Slovník Náučný 

Bývate v paneláku a rozmýšľate nad namontovaním klimatizácie v byte? 

Na stavebný úrad nepotrebujete ísť, 
netreba na to ani ohlášku. Taký má 
ružinovský stavebný úrad metodické 
usmernenie z Ministerstva dopravy, 
výstavby a regionálneho rozvoja SR. Keď 
si chcete klimatizáciu umiestniť na fasádu 
vášho bytového domu, podľa zákona o 
vlastníctve bytov a nebytových priestorov 
potrebujete súhlas nadpolovičnej väčšiny 
vlastníkov bytov. Klimatizáciu totiž 

montujete na fasádu a tá je spoločným 
vlastníctvom vlastníkov bytov v dome. 
Stačí vám súhlas z domovej schôdze, resp. 
zhromaždenia vlastníkov bytov. Súhlas 
získate hlasovaním na domovej schôdzi. Ak 
na ňu príde málo vlastníkov, čo je zvyčajne 
problém v každom dome, potrebujete len  
súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných 
vlastníkov bytov v hlasovaní po hodine od 
začiatku schôdze. 

Chcete si v byte namontovať klimatizáciu? 
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Štrkovecké jazero v júni privítalo športových priaznivcov behu a plávania. Tento rok  si prišlo zmerať 
svoje sily vyše 130 športovcov.

„Cez internet sa nám prihlásilo sedemdesiatosem pretekárov, no v praxi sa to zvýšilo o vyše tridsať percent. Dostali sme sa tak na krásne 
číslo 133, čo je super. Dokonca sme tak prekonali aj vlaňajší počet, vtedy sme mali horšie počasie,“ zhodnotil účasť organizátor Akvatlonu 
Michal Varga. Športovci si zmerali svoju kondičku v piatich vekových kategóriách, od nich sa odvíjala aj dĺžka trate behu a plávania. 
Nastúpili najmladší - olympijské nádeje, po nich mladší žiaci a starší žiaci. Svoje miesto si v preteku našli aj tí, ktorí sa plávaniu a behu 
venujú najmä rekreačne a to v kategórii Open. V tejto kategórii po plávaní viedla Sabina Šinská, tesne za ňou sa držal Vladimír Sloboda, 
ktorý nakoniec vyhral. „Našťastie bola predo mnou len jedna slečna a ženy sú zväčša slabšie v behu, tak sa mi ju podarilo prekonať, ale 
plavkyňa bola vynikajúca. Na tento pretek som sa obzvlášť ani nepripravoval. Včera som sa zúčastnil triatlonu v Senci, takže veľmi ani nie 
som oddýchnutý, ale podarilo sa,“ povedal  tesne po prekonaní cieľa Vladimír Sloboda z Banskej Bystrice. „Z druhého miesta sa celkom 
teším vzhľadom nato, aké boli vo vode podmienky. Bola mierne špinavá aj s riasami a tie mohli človeka dobre potrápiť. Nie je nič príjemné, 
keď sa vám dostanú na tvár a horšie je, ak nechtiac vdýchnete,“ povedal Mikuláš Smetana, ktorý získal druhé miesto v kategórii Open.
Súčasťou preteku bolo veľké finále v podobe majstrovstiev Slovenska v akvatlone. Svoje sily si v kilometrovom plávaní a päťkilometrovom 
behu zmerali dorastenci, juniori, muži, ženy i veteráni. „Prišiel sem Sam Osborne z Nového Zélandu, ktorý je dvestodvadsiatym človekom 
na svete v triatlone. Ďalej medzi zvučné mená patrí aj Simon Brunovský, ktorý skončil ôsmy na tohtoročných majstrovstvách Európy  
v akvatlone,“ povedal Michal Varga. Jeho brat Richard, olympijský reprezentant, tento rok Akvatlon pre všetkých vynechal – zamestnalo 
ho písanie bakalárskej práce. Víťazom veľkého finále Akvatlonu pre všetkých na Štrkoveckom jazere sa stal Novozélanďan Sam Osborne, 
medzi ženami dominovala juniorka Ivana Miklóšová.

Marianna Šebová 
Foto: autorka 

Kartová hra, ktorá 
cibrí pamäť a je 
vhodná pre všetky 
vekové kategórie. 
Presne taký je bridž. 
Svoje o tom vedia 
členovia bridžového 
klubu Honér, ktorý 
našiel svoje útočisko v 
Ružinove.

Bridžový klub Honér vznikol v roku 2005 a bezplatne vás v ňom naučí hrať bridž 
skúsený tréner Ivan Tatranský. Najnovšie sa členovia klubu pod jeho vedením 
stretávajú v kaviarni na Novohradskej ulici v Ružinove. Pri jednom stole sa vždy 
zídu štyria hráči, ktorí hrajú v pároch. Samotná hra trvá len dvanásť minút, potom 
nasleduje prestávka a ďalšie kolo. Bridž tak nie je len kartovou hrou, ale plní aj 
spoločenskú funkciu „Bridž je logická hra s jasnými pravidlami. Jej výsledok nezávisí 
od rozdaných kariet a náhodného šťastia. Už na začiatku sa totiž z balíka kariet vyberú 
žolíky a putujú do koša, čím sa zdôrazní to, že sa na nich človek nemôže spoliehať a jeho 
hlavnou výhodou má byť rozum,“ vysvetľuje  tréner Ivan Tatranský. 

Lepšia pamäť a noví priatelia 
Bridž  sa skladá z dvoch častí: z dražby a rozohrávky. „Dražba je také licitovanie, kto 
zo štyroch hráčov je silnejší. Rozohrávka je dôkaz toho, či je hráč naozaj tak silný ako 
deklaroval. V prípade, že áno, vyhráva. Ak nie, víťazstvo je na strane súperov,“ opísal 
základnú myšlienku bridžu zakladateľ klubu Honér Peter Kalina. Bridž sa podľa neho 
dokáže človek naučiť už za tri mesiace tak, aby mu hra prinášala pôžitok. Medzi 
pozitíva tejto hry  radí tréner Ivan Tatranský najmä jeho vplyv na pamäť a zdravie 
človeka. „V Kalifornii robili výskum zameraný na bridž a Alzheimerovu chorobu. Z jeho 
výsledkov vyplynulo, že je jedným z najúčinnejších prostriedkov v prevencii proti tejto 
zákernej chorobe. Bridž totiž veľmi cibrí pamäť a sústredenie. Zároveň je podľa mňa aj 
dobrým prostriedkom ako sa udržať vo forme. Ja sám mám osemdesiat rokov a nikdy 
som nebol hospitalizovaný v nemocnici,“ uviedol Tatransky, ktorý sa venuje bridžu už 
od vysokej školy. Práve tieto pozitívne efekty bridžu, ako aj príjemne strávený čas 
v spoločnosti iných, ho čoraz viacej dostávajú do povedomia aj mladšej generácie. 
„Ja sa bridžu venujem už devätnásť rokov. Hra je náročná na pamäť, no jednoduchá  
v tom, že platí základný princíp - vyššia berie,“ opísal stručne bridž hráč Martin Hriňák, 
ktorý už má na konte víťazstvo na Veľkej cene Bratislavy a účasť na majstrovstvách 
sveta a Európy v bridži. „Mojím snom od malička bolo naučiť sa hrať bridž. Splnil 
som si ho až v neskoršom veku a neľutujem to. Najväčším víťazstvom sú pre mňa moji 
priatelia, ktorých som pri bridži spoznal,“ povedal  hráč Ivan Surovka. Pri  bridži na 
veku a pohlaví vôbec nezáleží, dôležitá je bystrá myseľ, zmysel pre logiku, výborná 
pamäť, fantázia  a analytické schopnosti. Môžete sa pokojne pridať a vyskúšať to. 

Marianna Šebová
Foto: autorka

Víťazom šachového 
turnaja  Memoriál MUDr. 
Tadeuša Nemca sa stal so 
7,5 bodmi Martin Jánoš z 
klubu TJ Dopravný podnik 
Bratislava. Na druhom 
mieste skončil Erik Pinter  
z ŠK Trenčín a na tretej 
priečke sa umiestnil  
Pavel Čertek z ŠK Slovan 
Bratislava. Už desiaty 
ročník turnaja sa konal 
koncom mája v Jurki dome 

v Prievoze. Na turnaji  hralo 52 šachistov zo Slovenska a jeden z Českej republiky. Turnaj sa hrá 
každý rok v máji na počesť  Tadeuša Nemca, ktorý 43 rokov pôsobil v šachovom klube Slovan 
Bratislava. 

(red) 

Hokejbal patrí medzi športy, v ktorých sa Slovensku zvyčajne darí. Mužská 
reprezentácia je úradujúcim majstrom sveta, ženy sú vicemajstersky sveta  
a celkovo je Slovensko jedinou krajinou, ktorá má medailu zo všetkých šampionátov. 
Hokejbalový týždeň si budete môcť naplno užiť  v Ružinove od 24. júna. 

„Slovensko patrí k svetovej špičke, tak v seniorských ako aj juniorských kategóriách. Našimi 
najvážnejšími konkurentmi sú USA, Česko a Kanada,“ povedal majster sveta v hokeji aj v hokejbale 
a zároveň prezident Slovenskej hokejbalovej únie, Jozef Stümpel. 
Aj s týmito výbermi sa stretnú naše reprezentácie do 16, 18 a 20 rokov na Majstrovstvách sveta 
juniorov v hokejbale, ktoré bude hostiť Zimný štadión Vladimíra Dzurillu. Obe jeho plochy 
budú v permanencii od 24. do 29. júna. Naprázdno neobíde ani Areál netradičných športov 
na Pivoňkovej, kde budú sprievodné akcie šampionátu. Okrem exhibičných zápasov žien do 
18 a detí do 14 rokov (24.6.),  sa tu bude konať aj zápas víťazov školských líg na Slovensku  
a v Čechách(24.6.) a záverečný turnaj Street hockey ligy stredných škôl (25.6.). Lákadlom bude 
aj zápas seniorskej reprezentácie proti výberu osobností, ktorý budú tvoriť hráči NHL, KHL  
a majstri sveta v hokejbale. Po ňom bude nasledovať autogramiáda (27.6. na ZŠ Vladimíra 
Dzurillu o 15:30). 
Slovenské výbery sa vo všetkých troch kategóriách radia medzi favoritov, konkurencia je ale 
veľká. Hráči aj tréneri preto veria, že zaváži domáce prostredie a diváci, ktorí majú vstup na 
podujatie zadarmo, poženú chlapcov k vytúženému zlatu.  Kompletný program šampionátu 
nájdete na www.bratislava2014.sk. 

Daniel Súkup

Piaty ročník Akvatlonu pre všetkých s rekordnou účasťou

Logika, 
stratégia a bez žolíkov

Šachový memoriál Tadeuša Nemca 
v Ružinove vyhral Martin Jánoš 

Majstrovstvá sveta juniorov 
v hokejbale v Ružinove majú 
bohatú ponuku pre verejnosť

V kategórii Open zvíťazil  
V. Sloboda z Banskej Bystrice 

Martin Jánoš s víťazným pohárom 
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Bývalý výskumný ústav v Ružovej doline
Oproti vežovým domom v Ružovej doline sa nachádza budova, ktorá už pri letmom pohľade z okoloidúceho 
auta zaujme jednoduchou fasádou s priebežnými pásovými oknami, uloženou na štíhlych stĺpoch.  
V Ružinove, ale aj v celom hlavnom meste, nenájdeme veľa takýchto administratívnych budov, ktoré by tak 
jasne stelesňovali program modernej architektúry: dostatok vzduchu a svetla, jednoduché línie, subtílne 
tvary, dôsledne funkčne usporiadaná dispozícia.

inzercia

Vynikajúci architekti
Budova v súčasnosti slúži Správe katastra 
hlavného mesta Bratislavy, pôvodne bola 
naprojektovaná a v rokoch 1966 – 1967 vy-
budovaná pre Výskumný ústav ekonomiky 
a organizácie stavebníctva. Je dielom Karola 
Paluša v spolupráci s Jozefom Chovancom,  
v tom čase už zrelých architektov, ktorí vytvo-
rili vynikajúce diela našej modernej architek-
túry a získali najvyššie profesijné ocenenia. 
Tak to bolo aj v prípade tejto originálne a od-
vážne navrhnutej budovy, za ktorú im Zväz 
slovenských architektov udelil Cenu Dušana 
Jurkoviča.

Novátorská a funkčná dispozícia
Schéma tohto štvorposchodového domu je 
rozvinutá okolo vnútorného átria, cez ktoré 
viedli komunikačné rampy. Na prízemí sa na-
chádzal vstup s vrátnicou a zasadacia sieň, 
ktorá bola vďaka presklenej stene opticky 
prepojená s átriom, stvárneným ako japon-
ská kamenná záhrada. V časti naľavo od átria 

bol blok administratívy. Poschodia patrili ve-
deckým pracoviskám. Stĺpový konštrukčný 
systém umožňoval maximálnu variabilitu 
priestorov, pričom komunikačné priestory, 
presvetlené z átria, boli orientované vo vnú-
tornej časti domu a pracoviská po obvode.

Experimentálny prístup
V budove boli celkom vylúčené schodiská, ko-
munikačný systém tvorili rampy. Boli to prak-
ticky chodby, ktoré viedli naprieč átriom a vzá-
jomne prepájali trakty domu. Bezprostredne 
na vyústenia rámp nadväzovali hygienické 
zariadenia. Na steny átria ako aj rampových 
chodieb bol použitý kopilit – nepriehľadné 
sklenené dosky prierezu U. Kopilitové sklene-
né priečky sa tu u nás realizovali po prvýkrát. 
Ich výhodou bolo, že umožnili rovnomerne 
presvetliť aj vedľajšie priestory a súčasne za-
bezpečili ich optimálnu zvukovú izoláciu.

Súčasná premena
Progresívny nadčasový koncept potvrdzuje 

tiež skutočnosť, že budova výborne spĺňa aj 
nároky v zmenených spoločenských pome-
roch a umožňuje nové využitie. Výskumnej 
inštitúcii prestala slúžiť koncom storočia, 
zmenila sa na administratívnu budovu – spo-
čiatku obvodný úrad, dnes katastrálny úrad. 
Zmena účelu a potreba generálnej údržby 
podnietili aj zásadnú prestavbu vnútorných 
priestorov, pričom boli odstránené unikátne a 
priekopnícke rampy (mnohé budovy sa dnes 
dodatočne prerábajú na bezbariérovú komu-
nikáciu) a zmenený celý komunikačný systém.  
Z hľadiska kvality architektúry i úcty k výnimoč-
nému dielu je tento zásah krokom späť. Dnes 
tu už nenájdeme ani nápaditým spôsobom 
použité pôvodné materiály, umelecké prvky, 
či vnútorné vybavenie „prezrádzajúce dob-
rý vkus architekta“. Originálne konštrukč-
né riešenie, zachovaná vonkajšia podoba  
a otvorený vnútorný priestor domu však 
stále pripomínajú „niekdajší esprit tejto ar-
chitektúry“.

Katarína Andrášiová
Autorka pracuje v Ústave stavebníctva  

a architektúry SAV
Foto: Archív Oddelenia architektúry ÚSTARCH 

SAV, archív Ružinovského ECHA

Článok vznikol v rámci projektu č. APVV-0375-
10, podporeného Agentúrou na podporu 
výskumu a vývoja

+421 905 756 043info@dennetabory.sk

CELODENNÉ PÚTAVÉ PROGRAMY

zmysluplne strávený čas prázdnin v Bratislave a okolí
pre deti vo veku od 2 do 14 rokov

školení a zodpovední vedúci
príchod 8:00 - 8:30 h a vyzdvihnutie 16:30 - 17:00 h

vyvážená strava 3 x denne + pitný režim

SÚŤAŽ
-50%

viac na www.dennetabory.sk

O ZĽAVU
NA DENNÝ LETNÝ TÁBOR

VO VÝŠKE

56 EUR !Bunkre
odvahy

bunkre odvahy_182 x67,5_4+0.pdf   1   07.05.14   13:52

 Budova Výskumného ústavu ekonomiky 
a organizácie stavebníctva v roku 1968. 
Autor foto: Rajmund Müller

 V súčasnosti budova katastra po 
rekonštrukcii a prístavbe.



12 Televízia Ružinov
Televízia vašich príbehov 

1. cena : Bytová klimatizácia v hodnote 
959 eur od firmy CHLADENIE a KLIMATI-
ZÁCIA: Zuzana Tumová

2. cena: LCD televízor od TVR a RE:  Emília 
Blanárová

3. cena: Bicykel od GreenBike:  Alžbeta 
Altrichterová 

4.-8. cena: Nákupné poukážky v sieti LIDL 
v hodnote 40 eur:
Šimon Balko, Alois Jaroš, Helena Feczerová, 
Štefánia Sališová, Ingrid Drahová

9.-13. cena: Poukážka na nákup v centre 
Shopping Palace v hodnote 20 eur: 
Zora Bašťovanská,Tomáš Varga, Viera 
Adámiková, Helena Jarolímková, Romana 
Weidlerová

14. cena: Mesačná permanentka do Re-
load  Fitness v hodnote 45 eur: Ing. Lukáš 
Hatala

15.-17. cena: Vstupenky do SND: Natália Ol-
merová, Marcela Szikorová, Margita Šuranová

18.-20. cena: Vstupenky do Bratislavského 
bábkového divadla: Andrea Meszárosová, 
Ľudmila Galbová, Ľudmila Vavrová

21. cena: Vitamínový kôš od lekárne Har-
mónia v hodnote 30 eur: Agáta Pavlisová

22.-24. cena: Nákupné poukážky v Ze-
lenom obchode v hodnote 20 eur: Anna 
Hroudná, Eva Smiková, Gabriela Jančušková

25. cena: Poukážka na nákup v predajni 
SCK Farby Laky v hodnote 40 eur: Peter 
Vaľko

26.-30. cena: knihy od vydavateľstva Ikar: 
Silvio Maczudziski, Judita Gacková, Lýdia 
Babková, Kristína Tumová, J. Skřivánek

31.-40. cena: Poukážka na nákup v centre 
Shopping Palace v hodnote 10 eur: Tomáš 
Teličák, Marta Šestáková, Vladimír Gacko, Eva 
Braklová, Pavol Bašťovanský,Marcela Krajčio-
vá, Soňa Udvardyová, Anton Janata, Zdenko 
Weidler, Mária Vrábelová

Vyhrali ste s Televíziou Ružinov
V apríli 2014 ste sa mohli zapojiť do súťaže s Televíziou Ružinov. Stačilo vyplniť dotazník o 
reláciách, ktoré sledujete, zverejnený v Ružinovskom ECHU 4/2014. Výhercovia boli vyžrebovaní 
v živom vysielaní relácie Relax v Televízii Ružinov 30. mája 2014.  Prinášame vám zoznam 
výhercov, ktorí sa môžu tešiť zo svojich výhier.

Televízor výherkyni Emíli Blanárovej odovzdali  
riaditeľ TVR Igor Adamec a konateľ  TVR Ján Buocik.

26. JÚLA
12.00 – 22.00

LETNÉ VÝPREDAJE
NA PLNÝ PLYN!

OCP.56.01 inz ruzinovske echo 182x135.indd   1 6/17/14   6:28 PM

inzercia
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Len pred pár dňami ste oslávili 80 rokov a stále sa 
venujete tvorbe pre deti. Čím si udržiavate  mladú 
dušu, aby ulahodili záujmom detského čitateľa? 
Osemdesiatka je naozaj okrúhle jubileum, skladá sa zo 
samých kruhov, osmička z dvoch a nula z jedného. Člo-
vek si dĺžku svojho života nevyberá, musí si odžiť, koľko 
mu bolo Najvyššou Výsosťou nadelené. Tých osemdesiat 
rokov som si odžil tak rýchlo, až sa tomu čudujem. Čo ma 
ešte čaká, netuším. Žiaľ, moja o päť rokov mladšia man-
želka odišla pred niekoľkými týždňami. Neviem, ako tie 
doterajšie roky rozdeliť, zdá sa mi, že asi takto: Prvých 
11 zabralo moje veľkokostolianske detstvo. Nasledova-
lo 8 rokov gymnaziálnych, začal som v Trnave, skončil  
v Piešťanoch. Pre mňa bolo dôležitých prvých päť, keď 
som až do povestnej barbarskej noci býval v internáte 
u saleziánov. Tam som spieval v dvoch spevokoloch, na-
učil som sa zapisovať noty a učil sa hrať na hudobných 
nástrojoch. Po skončení Pedagogickej vysokej školy som 
20 rokov učil v Trenčíne na gymnáziu. Potom som šiel na 
voľnú nohu a v tomto slobodnom povolaní som zostal 10 
rokov až do dôchodku. Odvtedy uplynulo ďalších 20 ro-
kov. A čím si udržiavam mladú dušu? Po celý život som  
bol obklopený mladými ľuďmi, jednak v škole kde som 
učil, ale aj v súkromí. Mám dvoch synov, ktorí mi dopriali 
tešiť sa z troch vnučiek. No vari najväčší vplyv má na mňa 

neustály kontakt s mladými vďaka písaniu pre nich. To ma 
núti vnútorne nezostarnúť.

Hovorí sa, že dokážete vytvoriť svet, v ktorom sú 
všetci veľmi milí. V reálnom svete to vždy tak ne-
býva. Chcete tým malým čitateľom dokázať, že aj 
tak sa dá žiť?
Každý má svoj spôsob písania. Iné je písať pre dospelých, 
iné pre deti. A to je môj prípad. Svoje námety čerpám väč-
šinou zo života, ale napíšem ich tak, aby boli zaujímavé. 
To znamená, že musím veľa domyslieť a vymyslieť. Vidí sa 
mi, že na svete je dosť smutných vecí, preto sa usilujem  
o to, aby moja tvorba bola skôr veselá, radostná. U mňa je 
to takto, u iného autora možno inak. Ako sa vraví - každý 
Cyril má svojho Metoda. Je len prirodzené, že život v kni-
he je podstatne iný ako ten skutočný.

Narodili ste sa vo Veľkých Kostoľanoch, dedine pri 
Novom Meste nad Váhom. Kde ste mali možnosť 
krátko pred druhou svetovou vojnou čítať knižky, 
o ktoré ste tak javili záujem?
Veľké Kostoľany, aj keď sa nenachádzajú na každej mape, 
sú najvýznamnejším bodom môjho života. To, čo som za-
žil v detstve, sa stále dajako odráža v mojej tvorbe. Naj-
navštevovanejšie mestá mojej mladosti boli Hlohovec na-
zývaný Frašták a Vrbové, tam som s otcom chodil na voze 
na jarmoky. Významné mesto pre obec bola tiež Trnava 
so svojou „Panenkou Máriou trnavskou“. Piešťany boli 
bližšie ako Trnava, ležali však akosi bokom, pretože tam 
nechodil autobus. S knižkami to bolo v tom čase horšie, 
u nás sa našli iba svätovojtešské kalendáre. Prvá kniha, 
ktorú som ako žiak ľudovej školy vlastnil, boli Obrázkové 
slovenské dejiny od Františka Hrušovského. Asi o dva roky 
k nim pribudol Kľúč k hádankám a krížovkám od Ferdi-
nanda Olšanského. To boli moje prvé dve knižky. Prečítal 
som však veľa kníh, v škole ich v jeden deň v týždni poži-
čiaval učiteľ Jaroušek.

Vyštudovali ste na Pedagogickej vysokej škole 
a istý čas ste učili na gymnáziu v Trenčíne. Čítali 
mladí ľudia radi v tých časoch?
K Trenčínu a jeho okoliu ma viažu nezabudnuteľné spo-
mienky. Panoval vtedy síce divý socializmus, ale bol som 
mladý a okolo mňa sa pohybovala samá mládež. Rátalo 
sa im, že ich učí taký učiteľ, ktorý aj sám píše a uverejňuje  
v tlači. Možno som bol pre nich dobrých príkladom.

Mnohí dnes lamentujú, že mladí ľudia nemajú záu-
jem o tlačené knihy. V prípade vašich kníh to určite 

neplatí, veď v roku 2012 ste získali dve Platinové 
knihy za viac ako 25 tisíc predaných výtlačkov Pa-
rádnice zajačice a Rozprávok ostrihaných na ježka 
a Zlatú knihu za 15 tisíc výtlačkov knižky Zajkovia 
Majko a Kajko. Aké máte odozvy od vašich  čitate-
ľov? 
Kniha dnes nie je jediný kultúrny zážitok pre človeka. Za 
môjho detstva to bolo inak. Vtedy ešte nebola elektrina, 
nebola televízia, rozhlas ani kiná či divadlá. Aj kníh bolo 
málo. Situácia sa však postupne menila. Za socializmu 
boli knihy lacné, mohol si ich dovoliť každý, kto mal zá-
ujem. Dnes je to už dosť veľký problém. Vždy však budú 
takí, čo budú čítať, ale aj takí, ktorých bude zaujímať nie-
čo iné. V každom prípade však treba viesť deti k tomu, 
aby čo najviac čítali, lebo z nich získavame veľké hodnoty.

Svoj čas trávite nielen písaním. Komponujete hud-
bu, vytvárate sochy zo samorastov stromov. Skrát-
ka - vaša činnosť je naozaj  pestrá...
Prvou fázou mojej tvorby nebolo písanie pre deti, ale 
skladanie piesní. Ako septimán a oktaván som dával 
dohromady rôzne piesne, hudbu i slová. Určitý čas som 
písal a uverejňoval aj ľúbostnú poéziu a do Roháča aj 
Učiteľských novín som posielal epigramy. Až potom,  
v druhom ročníku Pedagogickej vysokej školy ako 21-roč-
ný som začal písať detské básne pre Zorničku a Ohník  
a onedlho som odniesol do Mladých liet svoj prvý rukopis 
veršov „Pri potoku, pri vode“. Táto časť mojej tvorby bola 
zrejme najlepšia, preto som sa s tými predchádzajúcimi 
žánrami pomaly rozchádzal. K mojim koníčkom však stále 
patrí hubárčenie, s čím súvisí zbieranie i opracovávanie 
samorastov a tie „rastú“ prevažne iba v horách.

Pri čítaní vašich rozprávok a príbehov má čítajúci 
chuť hrať sa. Aké hry chystáte najnovšie pre svojich 
malých čitateľov?
Doteraz mi vyšlo vyše sedemdesiat kníh pre deti, do toho 
pravdaže nerátam drobné leporelá. Vo viacerých vydava-
teľstvách čakajú na svoj osud ďalšie moje rukopisy. Ktoré 
to budú sa vopred povedať nedá, pretože o tom, aby kniž-
ka vyšla, nerozhoduje autor, ale mnoho iných vecí. Takže 
ani sám neviem, ktorá z nich vyjde najskôr.

Anna Sláviková
Foto: redakcia

Ja som budík budíček, budiť je môj koníček

Cvičenie Pilates  utorok o 9:30, 10:30, 11:30

Prázdninové stretnutie nad valcom  
a paličkami (paličkovanie)  9.7. od 13:30 do 15.30

Ručne vyrábané zápisníky  16.7. od 13:00 do 16:30

Obal na platobné karty (patchwork)  23.7. od 10:00 do 12.00

Trénujeme pletenie košíka  
plus uzávierky na košík  
(papierové pletenie) 15.7. a 21.7. od 15:30 do 18:00

Obal na hygienické potreby
(patchwork) 3.8. od 10:00 do 12:00

Indiánsky lapač snov  20.8. od 9:30 do 13:00

Zdobenie drevených škatuliek na čaj 27.8. od 9:30 do 13:00

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.

Zuzana  
so synom MaximomCentrum pomoci Ligy proti rakovine/leto 2014 

Brestová 6, Bratislava-Ružinov, t.č.:  +421 2/57 20 29 08 

Srdcia detí si získal už pred vyše 50 rokmi svojou prvou knihou básní Pri potoku, pri vode a priazeň ma-
lých čitateľov pocítil aj po vydaní knihy Bračekovia mravčekovia v 70. rokoch. Odvtedy sa mu to darí stále 
- Lienka Anulienka, Štvornohé rozprávky, Deduško Večerníček, Šlabikár včielky Maje, Veselá abeceda či 
Prózy kozy Rózy. Jeho rozprávkové veršovačky  majú možnosť čítať deti aj v zahraničí, pretože patrí medzi 
našich najprekladanejších autorov detskej literatúry. JOZEF PAVLOVIČ (1934) už 31 rokov žije v Prievoze. 
Práve on je autorom textu známej rozprávkovej zvučky – ja som budík budíček, budiť je môj koníček....
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Súťažte o knihu Porcelánový pavilón od Ľubomíra Feldeka, ktorú jednému z úspešných riešiteľov krížovky venuje vydavateľstvo IKAR. Pošlite správne 
znenie tajničky do 15.7. 2014 emailom na adresu echo@ruzinov.sk alebo poštou na adresu Ružinovské ECHO, Mierová 21, 827 05 Bratislava. Uveďte svoje 
meno, adresu a telefonický kontakt. Jeden z vás sa stane majiteľom tejto novej knižnej publikácie. Výhercu zverejníme v Ružinovskom ECHU 9/2014. Správne 
znenie tajničky z RE 6/2014 je: Chyby budú, kým budú ľudia. Knihu Julinkina Pekáreň od Táne Keleovej Vasilkovej vyhráva Valéria Miháliková zo Sabinovskej 
ulice. Blahoželáme. 

Historické krásy Nitry priblížili seniorom  
sprievodcovia. Na ceste za dvojhodinovým 
poznávaním mali seniori viacero význam-
ných zastávok, na ktoré sa pohodlne od-
viezli turistickým vláčikom. Nechýbala me-
dzi nimi prehliadka katedrály sv. Emeráma.  
„Okrem katedrály v areáli hradu navštívime aj 
diecézne múzeum, prezrieme si Dolné mesto 
a židovskú synagógu. Práve na ňu sú mnohí 
seniori zvedaví,“ predstavila v úvode výletu 
jeho program  Henrieta Valková, vedúca od-
boru sociálnych vecí na ružinovskom miest-
nom úrade. S Nitrou sa spájajú aj mená ako 
knieža Rastislav, Svätopluk či vierozvestco-

via sv. Cyril a Metod. O nich, Veľkomorav-
skej ríši, ale aj samotnom meste  sa seniori 
počas výletu dozvedeli zopár zaujímavostí. 
„O Nitre sa hovorí, že tu bol najstarší kostol  
v celej stredovýchodnej Európe. Vysvätený 
mal byť ešte v roku 828, ale dodnes sa nevie, 
kde presne bol,“ uviedla na margo zaujíma-
vosti Nitry sprievodkyňa Monika Konopás-
ková.
Mnohým seniorom učarovala  z celého vý-
letu najviac starobylá architektúra. „Ja som 
čestným občanom Nitry, takže ju poznám 
dosť dobre. Synagógu som poznal ešte keď 
vyzerala ako smetisko spoločnosti. Bol to 
zdevastovaný sklad. Veľmi som sa potešil, 
keď som videl, v akom kultivovanom stave je 
teraz,“ zaspomínal si senior z Ružinova Sta-
nislav Pályo. Zároveň dodal, že zažil ďalšie 
príjemné prekvapenie v podobe upravené-
ho mostu pri vstupe do hradu a hradného 
vŕšku. „To sú staré pamiatky, ktoré nám Slo-
vania zanechali. Celý dizajn katedrály svä-
tého Emeráma a fresky v nej  boli úžasné, to 
sa už dnes len tak nevidí. Veď, kto by to do-
kázal?“ spýtal sa s úsmevom ďalší účastník 
zájazdu Anton Záhorský. Aj keď sa seniori 
za jednotlivými krásami Nitry vyviezli vlá-
čikom, čakala  ich aj chôdza po vlastných. 

„Zobrala som si pre istotu aj paličku, aby som 
vládala. Nie je to ale až také náročné. Všetci 
sme tu približne v rovnakom veku a máme 
podobné tempo, nie je kam sa ponáhľať,“  
s úsmevom prezradila Ružinovčanka Anna. 
Po Nitre sa seniori ešte vybrali na ďalšiu časť 
výletu. Tentokrát za krásami prírody do ar-
boréta Mlyňany, kde ich čakal aj odborný 
výklad napríklad o histórii arboréta.  Za 
celodenný poznávací výlet zaplatili seniori 
len symbolických 5 eur, zvyšok  im hradila 
mestská časť Ružinov. 

Marianna Šebová 
Foto: autorka 

Hrad, synagóga aj arborétum
Ružinov sa tento rok rozhodol na výletoch pre seniorov zamerať na krásy Slovenska. V máji tak na nich 
čakala novinka medzi zájazdmi. Deväťdesiat seniorov navštívilo mesto Nitra, ktoré má čo ponúknuť  
z hľadiska histórie. 



15

Dom kultúry Ružinov

Vstup voľný

MČ Bratislava-Ružinov a folklórny súbor Karpaty  
pozývajú seniorov z Ružinova
na predstavenie       

Výber z premiérového programu

Takmer štyristo seniorov zaplnilo v júni veľkú sálu  
v Dome kultúry Ružinov. Prilákali ich operetné melódie. 
Vstup na koncert bol voľný. 

Mestská časť 
Ružinov spolu  
s Cirkevným 
konzervatóriom 
v Bratislave pre 
ružinovs- 
kých seniorov 
pripravili koncert 
operetných me-
lódií. Nechýbali 
skladby zo zná-
mych muzikálov 
ako napríklad My 
fair lady, operetné árie či francúzsky šansón. „Pri výbere žánru kon-
certu sme sa nechali inšpirovať posledným takýmto koncertom. Myslím 
si, že tento hudobný štýl je pre seniorov vzácny,“ objasnila výber žánru 
Henrieta Valková, vedúca odboru sociálnych vecí ružinovského 
miestneho úradu. Ich záujem sa potvrdil, zaplnili veľkú sálu Domu 
kultúry Ružinov. „Starší ľudia aspoň pri hudbe zabudnú na všetky 
choroby,“ prezradila dojmy z koncertu seniorka Helena Malicherová. 
„Koncert bol veľmi pekný. Nemáme sa na čo sťažovať. Umelci boli mladí, 
no už teraz mali vynikajúci hlasový fond, aj by som si s nimi zatanco-
val, ale na pódiu by som nedokázal to, čo oni,“ pochválil študentov z 
Cirkevného konzervatória senior Ondrej Droba. 
Cez leto seniori môžu zájsť napríklad na dychovku do Areálu hier Ra-
dosť na Štrkovci v rámci Kultúrneho leta v Ružinove. V septembri sa 
zasa môžu tešiť na vystúpenie folklórneho súboru Karpaty v Dome 
kultúry Ružinov. 

Marianna Šebová
Foto: M. Štrosová 

Lákadlom boli 
operetné melódie 

Športový deň pre 
skôr narodených 
v júni prilákal na 
Štrkovec seniorov 
z celého Ružinova. 
Šípky, streľba na 
bránu, hod na 
presnosť a iné 
disciplíny čakali 
nielen na seniorov 
z denných centier a domovov dôchodcov, ale aj 
jednotlivcov, ktorí sa rozhodli stráviť slnečný deň aktívne 
a na vzduchu v spoločnosti športujúcich rovesníkov. 

Vyhrať chcel každý. Získať titul najlepších športovcov je pre seniorov 
veľmi atraktívne. Viacerí preto nič nenechali na náhodu. Súťažiaci  
z Ružinovského domova seniorov sa poctivo pripravovali a na špor-
tový deň prišli s najvyššími ambíciami. „Samozrejme, že sme prišli vy-
hrať. My sme všeobecne dosť športovo založení a myslím, že by sa nám 
to mohlo podariť. Všetci podávajú skvelé športové výkony, ale ja nám 
verím," povedala obyvateľka Ružinovského domova seniorov na Skle-
nárovej ulici  Elena Hrčková. Veriť si sa vyplatilo. Ružinovský domov 
seniorov svoju športovú prípravu pretavil do  víťazstva spomedzi 
siedmich tímov. Obhájil tak prvenstvo z minulého roka.  Za sebou ne-
chali seniorov z denného centra Na úvrati, ktorí sa museli uspokojiť  
s druhým miestom, tretí skončili seniori z denného centra na Kaštieľ-
skej v Prievoze. „Každoročne sa nám podarí priniesť si do klubu nejaký 
pohár. Nehovorím, že sem chodievame s cieľom silou mocou vyhrať, skôr 
sa tešíme na pekný deň a že trošku rozhýbeme naše staré kosti. Ale vždy 
nás nejaké umiestnenie poteší,“ skonštatovala Žofia Benkovičová, ve-
dúca denného centra Prievoz, ktorá sa stala najlepšou športovkyňou 
zo svojho tímu. Tohtoročný športový deň seniorov mal aj nováčikov 
– prvýkrát prišli súťažiť obyvatelia Domova dôchodcov na Pažítkovej  
a denného centra Pošeň, ktoré začalo fungovať len minulý rok.  
A opäť prišlo viac jednotlivcov ako minulý rok. 

Katarína Kostková
Foto: M. Štrosová

Seniori sa môžu prihlásiť na Letnú univerzitu seniorov. Toto 
letné vzdelávanie je bezplatné, financuje ho mesto Bratislava. 
Prednášky budú od 5. do 19. augusta 2014 v Zrkadlovej sieni 
Primaciálneho paláca. Seniori sa dozvedia niečo zo sveta 
počítačov, zdravia, etnológie a histórie. Prihlásiť sa je možné na 
pracovisku prvého kontaktu na prízemí v budove Magistrátu 
hlavného mesta SR Bratislava do 1. augusta 2014. Ide už o štvrtý 
ročník letnej univerzity pre seniorov. 

Seniori  
prejavili súťaživého ducha 

Seniori sa môžu  
prihlásiť na letnú univerzitu



         

RUŽINOVSKÉ KULTÚRNE LETO 2014 
Areál hier Radosť Štrkovec 

28.6.2014  o 17:00 h.  
HARMÓNIA TANCA – HOT  DANCE
show program tanečnej skupiny  TROPICAL 

6.7.2014   o 17:00 h 
ODDYCHOVÉ   RANDEZVOUS
Letný promenádny koncert  s Dychovou hudbou  „11“ 

13.7.2014   o 17:00 h
DIVADIELKO  SPOD KLOBÚKA: ČERVENÁ ČIAPOČKA 
Hrá STRAŽANOVO BÁBKOVÉ DIVADLO

19.7.2014 o 18:30                                            
KONCERT SAMUELA TOMEČKA 

27.7.2014   o 17:00 h
DIVADIELKO   SPOD KLOBÚKA: KLAUN PEPELE 
Hrá DIVADLO ŽIHADLO

10.8.2014 o 17:00 h
LETNÝ  JAZZOVÝ  VEČER
JAZZ STREET BAND – FELICITY´S

16.8. 2014 o 18:00 h 
SĽÚBILI SME SI........
Hrá pesničkárske duo Branislav KŠIŇAN a Boris ČECHVALA

24.8.2014 o 17:00 h
DIVADIELKO SPOD KLOBÚKA: KUFOR 
Hrá DIVADLO FORTISSIMO

29.8.2014 o 17:00 h
ABY  SME  NEZABUDLI .......
Promenádny  koncert dychovej hudby  Spojár 

30.8 . 2014  o 20:30 h    
HUDBA   PRI  JAZERE
hudobný večer so skupinou  DIVISI

Kostol sv. Vincenta de Paul
Tomášikova 8
6.7. 2014  o 11:00 h Koncert Speváckeho zboru CANTUS 
pri príležitosti sviatku sv. Cyrila sv. Metoda

 
Hojdana bude cez letné prázdniny zatvorená. 
Nová sezóna začína 16.9. 2014  
Na leto pripravuje:  Kolieskovo. Denný prázdninový tábor pre  
budúcich prvákov ZŠ
Viac info na www.hojdana.sk.

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

 Miletičova 17/B

Kurzy tanečnej školy elledanse v auguste 2014 
TANCOM PO MAPE 

STREČING - MAJSTER SUZUKI 

LATINO LADIES STYLE 

SUMMER DANCE 

FIT DANCE 

FLIRT DANCE 

SÚČASNÝ TANEC 

JOGALATES 

PILATES 

KLASICKÝ TANEC – BALET

PRIHLÁSENIE: info@elledanse.sk, rezervacie@elledanse.sk,  
+421 907/ 835 877 

MUZIKÁLOVÉ CAMPY PLNÉ TANCA, DIVADLA, ZÁŽITKOV  
A BOHATÉHO PROGRAMU PRE DETI VO VEKU OD 11- 15, 16 - 18, 19 
A VIAC ROKOV.
1.turnus:  04.08 - 08.08.2014 cena: 120 euro
2.turnus:  11.08 - 15.08.2014 cena: 120 euro
Viac informácií na recepcia@elledanse.sk

Súťažte s elledanse! 
Súťažte o voľný vstup na augustový tanečný kurz v divadle  
elledanse na Miletičovej 17/B. Pošlite do 15.7. 2014 email na adresu 
echo@ruzinov.sk s heslom "Súťaž elledanse", uveďte svoje meno,  
adresu, telefonický kontakt. Vyžrebovaný bude jeden výherca. 

 
SD Nivy, Súťažná 18 

Návštevníci majú prostredníctvom www.zlavomat.sk možnosť zakúpiť si v cene 9 eur   
výhodnú 3-vstupovú permanentku na ľubovoľné filmové predstavenia v Kine Nostalgia počas 
podujatia FILMOVÉ LETO NA NIVÁCH 2014
25.06. ST 19:30 NEHANEBNÍ BASTARDI / INGLOURIOUS BASTERDS Quentin Tarantino, USA/
Nem., 2009, 147 min., dvd
27.06. PI 19:00 GRANDHOTEL BUDAPEŠŤ / THE GRAND BUDAPEST HOTEL Wes Anderson, USA/
Nem., 2014, 100 min., 2D
02.07. ST 19:30 DETEKTÍV DOWN / DETECTIVE DOWNS Bard Breien, Nór./ČR/Dán., 2013, 90 
min., 2D
03.07. ŠT 19:30 POLNOC V PARÍŽI / MIDNIGHT IN PARIS Woody Allen, Špan./USA, 2011, 94 
min., dvd
04.07. PI 19:30 VEĽKÉ PRETEKY / LA GRANDE BOUCLE Laurent Tuel, Fr., 2013, 98 min., 2D
09.07. ST 19:30 LOVE SONG / BEGIN AGAIN John Carney, USA, 2013, 104 min., 2D
11.07. PI 18:00 AKO SI VYCVIČIŤ DRAKA 2 3D / HOW TO TRAIN YOUR DRAGON 2 Dean DeBlois, 
USA, 2014, 105 min., 3D
16.07. ST 19:30 ŠPINA / FILTH Jon S. Baird, Brit., 2013, 97 min., 2D
17.07. ŠT 19:30 KŇAZOVE DETI / SVECENIKOVA DJECA Vinko Brešan, Chorv./Srb., 2013, 93 
min., dvd 
18.07. PI 19:30 HVIEZDNE VOJNY I – SKRYTÁ HROZBA 3D / STAR WARS: EPISODE I – THE PHAN-
TOM MENACE George Lucas, USA, 1999, 136 min., 3D
24.07. ŠT 19:30 JASMÍNINE SLZY / BLUE JASMINE Woody Allen, USA, 2013, 97 min., dvd
25.07. PI 19:30 ZAKÁZANÉ UVOLNĚNÍ Jan Hřebejk, ČR, 2014, 77 min., 2D
30.07. ST 19:30 ATTILA MARCEL Sylvain Chomet, Fr., 2013, 102 min., 2D
01.08. PI 19:30 SVADBA MEDZI CITRÓNMI / DEN SKALDEDE FRISOR Susanne Bier, Dán./Švéd./
Tal., 2012, 117 min., 2D
06.08. ST 19:30 VEĽKÁ NÁDHERA / LA GRANDE BELLEZZA Paolo Sorrentino, Tal./Fr., 2013, 142 
min., 2D
07.08. ŠT 19:30 STRÁŽCOVIA GALAXIE / GUARDIANS OF THE GALAXY James Gunn, USA, 2014, 
122 min., 2D 
08.08. PI 19:30 KÚZLO MESAČNÉHO SVITU / MAGIC IN THE MOONLIGHT Woody Allen, USA, 
2014, 95 min., 2D
13.08. ST 19:30 DVOJNÍK / THE DOUBLE Richard Ayoade, Brit, 2013, 93 min., 2D
15.08. PI 19:30 EXPENDABLES 3 / THE EXPENDABLES 3 Patrick Hughes, USA, 2014, 100 min., 
2D 
20.08. ST 19:00 BOYHOOD Richard Linklater, USA, 2014, 163 min., 2D 
22.08. PI 19:30 SIN CITY – DÁMA, PRE KTORÚ SA ZABÍJA / SIN CITY: A DAME TO KILL FOR Robert 
Rodriguez a Frank Miller, USA, 2014, 115 min., 2D 
27.08. ST 19:30 KÚZLO MESAČNÉHO SVITU / MAGIC IN THE MOONLIGHT Woody Allen, USA, 
2014, 95 min., 2D
NIŽŠIE VSTUPNÉ JE PRE ŠTUDENTOV, PARTNEROV, DÔCHODCOV, ZŤP A DETI.n Program je 
priebežne aktualizovaný! Presné info o predstaveniach nájdete vždy na www.nostalgia.
sk a Facebooku.
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