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Obyvatelia SputnikOvej čakajú na rOzhOdnutie najvyššiehO Súdu   ► dve detSké ihriSká prešli rekOnštrukciOu ► 
zaujíma váS regulácia   výStavby pri štrkOveckOm jazere?  príďte na verejné prerOkOvanie   ►  prváci dOStanú 35 eur
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Areál Nevädzová 
už rekonštruujú 

Veľké investície do 
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„nenimrať” sa  
v problémoch

Spoznáte toto miesto v Ružinove? 

Cesty 
dostávajú 
nový povrch 
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Najnáročnejšou stavbou je rekonštrukcia Šťastnej ulice v Prievoz , kde bude cesta nová od zák-
ladnej vrstvy. Niektoré komunikácie  opravili a zaplatili investori na základe zmluvy o spoluprá-
ci s mestskou časťou Ružinov. Zo súkromných zdrojov tak boli financované nové povrchy na 
Kašmírskej (investor Development 4), Kladnianskej (firma REBOD) a odbočovací pruh (spoloč-
nosť Studial s prispením mestskej časti Ružinov). 
Tento rok ešte mestská časť Ružinov vymení povrchy ciest na časti Seberíniho, Babuškovej pred 
OC Kocka, Papraďovej, Maximilána Hella, Táborskej, Wattovej a na uliciach Ružová dolina, Me-
dzilaborecká, Solivarská. Súkromný investor opraví povrch cesty na Azovskej ulici (Doprastav). 
Ružinovskí poslanci v tohtoročnom rozpočte vyčlenili viac ako trojnásobný objem peňazí na 
opravu ciest v správe mestskej časti v porovnaní s predchádzajúcim rokom.  Zhotoviteľov prác 
miestny úrad vyberal elektronickou aukciou, čo prinieslo finančné úspory vo výške okolo 300 
tisíc eur oproti plánovaným nákladom.  Z rozpočtu Ružinova tak tento rok pôjde na výmenu 
povrchov ciest vyše 590 000 eur. Okrem toho samospráva opravuje výtlky. 
Mestská časť Ružinov má vo svojej správe približne 85 km ciest a priľahlých chodníkov, čo je naj-
viac zo všetkých bratislavských mestských častí.  Okrem toho ružinovská samospráva priebežne 
žiada magistrát, aby opravil cesty v správe hlavného mesta, ktoré sú v Ružinove. Takmer všetky, 
po ktorých premáva MHD totiž spravuje magistrát plus niekoľko ďalších dôležitých ciest ako na-
príklad Hraničná, Herlianska či  Krajná. Mesto v  lete v Ružinove menilo povrch na Tomášikovej, 
Prievozskej a Svätoplukovej. 

Miroslava Štrosová 
Foto: autorka, R. Hoblík

dva nové chodníky na Slowackého ulici a nové zariadenie do kuchyne materskej 
školy rádiová. to je jeden z najnovších zrealizovaných príkladov spolupráce samo-
správy so súkromným investorom. chodníky začiatkom júla oficiálne odovzdali do 
užívania obyvateľom starosta ružinova dušan pekár a zástupca spoločnosti ivanská 
cesta Ľuboš čema. 

kašmírska, kladnianska, šťastná a šalviová. to sú cesty, ktoré cez letné prázdniny  
„navštívili“ stavebné mechanizmy, aby deravé komunikácie dostali úplne nový 
povrch vozovky namiesto plátania výtlkov. Okrem toho pribudol odbočovací pruh zo 
Stachanovskej na hraničnú. 

Niektoré cesty už majú nové povrchy 

Chodníky na Slowackého už nie sú 
rozpadnuté

V Parku 
Kukorelliho 
opravili všetky 
lavičky

Na sídliskách 
pribudnú smetné 
koše 

„V Ružinove je už pravidlom, že investorov 
oslovujeme s tým, aby prispeli do rozvoja ve-
rejného priestoru. Som rád, ak na to pristú-

pia a urobia niečo navyše pre obyvateľov,“ 
povedal starosta Dušan Pekár.  Chodníky a 
zariadenie do škôlky venoval investor byto-
vého domu Dornyk, ktorý je v súčasnosti vo 
výstavbe na neďalekej Ivánskej ceste. „Tento 
dar obyvateľom Ružinova bol vo výške približ-
ne 30 tisíc eur,“ spresnil Ľuboš Čema, konateľ 
spoločnosti Ivanská cesta. Podľa Čemu chcú 
v spolupráci so samosprávou pokračovať – 
pred materskou školou na Piesočnej plánu-
jú opraviť rozbitý chodník. 

(red)

Zničené lavičky v Parku Kukorelliho 
medzi ulicami Svätoplukova-Bazová-
-Kvačalova prešli opravou. Vynovených 
je všetkých osemnásť dvojlavičiek. Osa-
dené sú už aj nové smetné koše. Opravu 
zrealizovala mestská časť Ružinov v 
priebehu júla.  

Stovku nových smetných 
košov osadí mestská časť  
ružinov na jednotlivých 
sídliskách. mnohé staré koše 
už boli zničené, veľa ich 
dokonca ukradli neznámi 
páchatelia. ružinovská 
samospráva v uplynulých 
mesiacoch zbierala podnety 
od občanov na chýbajúce 
koše. vysúťažená firma teraz 
postupne osadí viac typov 
smetiakov na drobný odpad. 
na obyvateľoch zostáva 
odpadky do nich aj hádzať. 

Nové chodníky na 
Slowackého si s kriedami 

vyskúšali deti zo susedných 
materských škôl.

Kladnianska

Kašmírska

Šalviová

Šťastná
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Dvadsiatka školských budov má po lete 
vyšší štandard toaliet a spŕch

Ďalšie detské ihriská 
prechádzajú rekonštrukciou

O dva mesiace bude na 
Nevädzovej vynovené 
športovisko 

Nové toalety a sprchy čakali po letných prázdninách na deti zo 
štyroch základných a osemnástich materských škôl v Ružinove. Už 
tretí rok mestská časť pokračuje  s ich postupnou rekonštrukciou. 
V niektorých školách boli viac ako 40 rokov staré hygienické zaria-
denia,  rekonštrukcia výrazne zvýšila ich štandard. Na tento účel 

išlo z rozpočtu mestskej časti vyše 390 tisíc eur. „Chceli by sme, aby 
na budúci rok už mali všetky škôlky a školy nové sociálne zariadenia,“ 
doplnil zástupca starostu Ružinova Ján Buocik (SDKÚ-DS).  S rekon-
štrukciu v MŠ Piesočná pomohla aj súkromná spoločnosť Ptáček 
– veľkoobchod a.s. „Podarilo sa nám od nej získať ako dar nové umý-
vadlá, toalety a sanitu do Materskej školy Piesočná,“ hovorí starosta 
Ružinova Dušan Pekár (KDH). Na budúci rok tak ešte zostáva do-
končiť výmenu niektorých sociálnych zariadení v ZŠ Ružová dolina 
a materských školách Prešovská, Palkovičova, Šalviová a Astrová. 
Za tri roky mestská časť investovala do rekonštrukcie hygienických 
zariadení okolo 700 tisíc eur. 

Miroslava Štrosová
Foto: autorka

tento rok sa môžu deti aj ich 
rodičia tešiť na tri zrekon-
štruované detské ihriská. 
jedno v Starom ružinove je 
už hotové, druhé na tráv-
nikoch dokončujú a tretie 
na štrkovci má byť hotové  
v priebehu septembra. 

Stará drevená konštrukcia detského ihriska na Líščích nivách do-
slúžila. Bolo potrebné ju odstrániť a nahradiť novým ihriskom. 
„Hľadali sme investora, ktorý by na Líščích nivách vybudoval nové 
ihrisko a to sa nám podarilo," povedal starosta Ružinova Dušan 
Pekár. Detské ihrisko na tom istom mieste vybudovala na zákla-
de zmluvy o spolupráci s ružinovskou samosprávou spoločnosť 
Finep Jégého alej. Ihrisko tvoria úplne nové hracie prvky ako 
šmýkačka či rôzne lezecké zostavy. Namontovaná je nová dopa-
dová plocha a pribudli smetné koše, opravou prešlo aj schodisko 
a zábradlie.  Rekonštrukcie sa dočkalo aj detské ihrisko na Reze-
dovej ulici. Bude bez stredových betónových múrikov, starých 
hojdačiek, šmýkačky a preliezačky. Namiesto toho budú mať deti 
k dispozícii viac druhov nových hojdačiek, kombinovanú lezeckú 
preliezačku, zostavu so šmýkačkou, nové pieskovisko, dopadovú 
plochu. Súčasťou rekonštrukcie je aj osadenie smetných košov. 
Zhotoviteľ ihriska bol vybraný v elektronickej aukcii. „V septem-
bri ešte  zrekonštruujeme veľké detské ihrisko na Svidníckej ulici, kde 
pribudne aj pingpongový stôl,“ doplnil starosta Pekár.  

Miroslava Štrosová 
Foto: autorka 

v auguste začala revitalizácia športového areálu  základnej 
školy na nevädzovej ulici. 
„Do dvoch mesiacov budú môcť školáci aj široká verejnosť behať na mo-
dernej tartanovej dráhe, vo vylepšenej podobe sa predstaví futbalové 
ihrisko a vznikne nový, logicky umiestnený vstup do areálu,“ vysvetľu-
je detaily úprav zástupca starostu Ján Buocik (SDKÚ-DS). Upravená 
bude zeleň a pribudne osvetlenie aj fontánka s pitnou vodou. Fanú-
šikovia pohybu tu budú môcť športovať naďalej zadarmo. „Spolu so 
susedným Areálom netradičných športov tak vznikne jedno z najväčších 
a najmodernejších športovísk v Bratislave,“ dopĺňa starosta Ružinova 
Dušan Pekár (KDH). Modernizácia školských areálov v Ružinove má 
ďalej pokračovať. Miestni poslanci schválili revitalizáciu športových 
plôch v areáloch ZŠ Vrútocká a ZŠ Medzilaborecká. 

(red) 
Foto: R. Hoblík 
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2 eurá  
na výmenu 

baterky  
v náramkových 

hodinkách

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.

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

Platnosť kupónu 
od 9.9.2013 do 

31.10.2013

Zľavový kupón
Hodinárstvo so zameraním na starožitné hodiny 
ponúka tieto služby:
-  oprava všetkych typov  

hodín a hodiniek
-  výkup starožitných hodín 

a náramkových hodiniek
- predaj-ohodnotenie

hodinky_male.indd   1 2.9.2013   9:25

inzercia
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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.

11. september 2013 robert müller  (volebný obvod Ostredky) 
18. september 2013 ing. pavol šmilňák (volebný obvod trnávka) 
25. september 2013 mgr. boris cehlárik (volebný obvod nivy)
2. október 2013  ing. Ľudmila bílá   (volebný obvod Starý ružinov)
9. október 2013             ing. radovan Struhár (volebný obvod ružová dolina)  

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
PhDr. Patrik Guldan  
Patrik Guldan (57) je ružinovským poslancom od roku 2006. Spomedzi 25 členov zastupiteľstva je jediným 
nezávislým poslancom, ktorého Ružinovčania v roku 2010 „prekrúžkovali“ ďalej. Vyštudoval vedu  
o výtvarnom umení na Filozofickej fakulte UK v Bratislave, pracuje na Pamiatkovom úrade SR.  Zaujíma sa 
o pamiatky, architektúru, urbanizmus a tvár Ružinova. Je členom Komisie na ochranu verejného záujmu pri 
výkone funkcií verejných funkcionárov a Komisie mandátovej, legislatívno-právnej a kontroly. Patrí medzi 
vášnivých diskutérov na pôde miestneho zastupiteľstva. 

AJ TOTO SOM JA
Mám skvelú manželku, obdivujem ju a veľmi si ju 
vážim.  V posledných rokoch sa nám zapáčilo najmä 
bicyklovanie. Mám neveľký počet priateľov a som 
rád, keď sa spolu stretneme. S jedným priateľom 
už 20 rokov chodíme cez víkend hrať tenis. Fotím 
architektúru a potom si snímky upravujem v 
počítači - to je moje hobby. Teším sa aj vtedy, keď si 
„vystružlikám“ poličku na knihy.

patrikguldan@stonline.sk  

Do ružinovského zastupiteľstva ste sa dostali ako je-
diný nezávislý poslanec. Obyvatelia vás zrejme po-
znali už z predchádzajúceho volebného obdobia...
V kontexte výsledkov volieb som považoval moje zvolenie 
za veľké prekvapenie. Cítim, že strany, ktoré sa v Ružinove 
uplatňujú, neboli z môjho mandátu nadšené - získali opo-
nenta. V Ružinove sa volia politické strany. Je rozdiel v na-
sadení nezávislého poslanca a nominanta politickej strany. 
Ak chce nezávislý poslanec v komunálnych voľbách uspieť, 
mal by mať niečo za sebou, minimálne byť angažovaný vo 
verejných záležitostiach, mali by byť známe jeho názory.  
V posledných mesiacoch ale začínam pociťovať zmenu 
postojov politických klubov k mojim názorom a aktivitám. 

Poslanec by mal komunikovať aj s obyvateľmi. 
Akým spôsobom prichádzate do kontaktu s tým, čo 
ich trápi? 
Uprednostňujem osobnú komunikáciu, ale dnes je už dôle-
žitý aj email. Po posúdení problému  sa písomne obraciam 
na starostu, pracovníkov miestneho úradu, magistrát a iné 
organizácie a usilujem sa dohliadnuť na to, ako sa vec rie-
ši. Vediem si denník s podnetmi občanov.  Nie vždy je však 
možné im pomôcť a nie vždy sa na mňa obracajú s vecami, 
ktoré sú v mojej kompetencii, alebo ktoré môžem ovplyvniť. 

Čo sa ako poslanec a Ružinovčan snažíte presadiť  
v zastupiteľstve? 
To, čo som na svojich letáčikoch pred voľbami sľúbil. Nepo-
čítal som s tým, že nebudem pracovať v komisii výstavby  
a životného prostredia, v ktorej som v minulom období 
získal praktické skúsenosti. Dnes už viem, že to nebola 
náhoda. Mám to síce sťažené, ale viem, že Ružinovčania, 
ktorí sledujú dianie, vystavia nám všetkým poslancom 
účet. Napriek tomu, že som nezávislý poslanec, usilujem 
sa ustrážiť viaceré princípy práce komunálneho poslanca, 
keď nie inak, aspoň ústnym apelom na zastupiteľstve. 
Problémovými okruhmi, ktoré pomenúvam na komisiách 
i na zastupiteľstve často anticipujem to, čím sa bude mu-
sieť zastupiteľstvo skôr či neskôr vysporiadať. Netrápim 
sa tým, že si vec funkcionári neskôr osvoja a s odstupom 
času sledujem, ako sa tieto problémové okruhy ujali a nie-
ktorí sa  s nimi natoľko stotožnili, že už zabudli, kto daný 
problém nastolil. V tomto kontexte vidím budúcnosť práce 
komunálneho poslanca tak, že by sa mal v oveľa väčšom 
rozsahu venovať komunálnej práci. Ak sa bude vývoj o poč-
te poslancov mestských častí uberať smerom k znižovaniu 
počtu poslancov, potom by sa to malo premietnuť do kva-
lity a rozsahu ich nasadenia v komunálnej sfére aj za cenu 
zníženia úväzku na pracovisku.

Čo vás potešilo z toho, čo sa v Ružinove podarilo 
urobiť a čo vás, naopak, sklamalo? 
Verím, že Trnávka (stred) získa svoj prvý územný plán 
zóny. Viem o námietkach niektorých obyvateľov voči 
nemu, ale treba si uvedomiť, že nie každému vlastníkovi 
v danom území je možné vyhovieť. Ak sa aj v danom doku-
mente vyskytuje nedostatok, rozhodne treba uvedený do-
kument schváliť. Vždy je možné v rámci zmien a doplnkov 
územnoplánovaciu dokumentáciu opraviť. Ale musí byť 

najskôr prijatá. Jej neprijatie len predlžuje možnosti pre 
špekulácie, o ktorých sa nám dnes ani nemusí zdať. Často 
zisťujem, že odborníci s mojím názorom na to, že najskôr 
treba regulatívy územia, t.j. územné plány zón a až potom 
sa možno korektne zaoberať novou výstavbou, súhlasia, 
ale frustruje ma, že niektorí volení funkcionári Ružinova, 
nechcú podľa toho konať. Podľa mňa preto, lebo majú iné 
záujmy, než tie verejné. Pred voľbami deklarovali, ako sa  
budú usilovať o reguláciu územia, ale dnes už na sľuby za-
budli.  Ešte predtým, ako sa objavil zámer troch vežových 
domov firmy Sunsize na južnej strane od jazera, ružinovskí 
poslanci schválili, že sa najskôr urobí urbanistická štúdia 
daného územia, aby sa mohla na jej základe urobiť zmena  
v územnom pláne mesta, aby sa zámery v okolí jazera 
mohli odvíjať od solídnych pravidiel. Ale o tie, ako sa uka-
zuje, niektorí poslanci v tom čase nestáli. Stavebník ale  
v poslednom čase prehodnotil zámer s tromi výškovými 
budovami, dnes mu postačuje jedna budova. Treba pove-
dať, že dnes sa schyľuje k začiatku obstarania územného 
plánu zóny v Cvernovke, aspoň dúfam. 

Kandidovali ste za Nivy. Aké problémy tejto lokali-
ty vnímate ako najvypuklejšie? 
Sú to problémy okolo nepovolených nadstavieb a vstavieb 
na bytových domoch. Investor začne stavbu s vedomím, 
že porušuje stavebný zákon, postaví namiesto jedného 
alebo dvoch podlaží tri, pretože počíta s tzv. zmenou 
stavby pred dokončením. V prípadoch, o ktorých som sa 
dozvedel, som stavebný úrad upozornil (napr. Kvačalo-
va,  Dulovo nám. 3, 4 a 5, Záhradnícka 2 a Záhradnícka  
36, Trenčianska 25). Štát ani samospráva dodnes nie sú 
schopní čeliť tejto praxi. Ak si niektorí politici myslia, že 
treba liberalizovať, resp. zásadne zmäkčiť názor na uplat-
ňovanie stavebného zákona a hlavne povoľovaciu prax, 
mýlia sa. Súčasný stav vedomia stavebníkov a stavebných 
úradov na čele so starostami o tom, ako by mala vyzerať 
zástavba na vidieku, si nesporne vyžaduje zásadnejší po-
stoj v zmysle záväzných regulatívov. Modelovanie obrazu 
krajiny nemôže by postavené na kompetenciách laikov, 
prípadne vlastníkov bytov (niektorí starostovia majú za 
to, že keď je projektová dokumentácia opečiatkovaná 
„autorizovaný architekt“, že o všetko je postarané.  Žiaľ, 
to nie je pravda). 

Miroslava Štrosová
Foto: archív P.G. 

Skamarátenie sa s opicou v Gibraltári
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Územie medzi Slovnaftskou ulicou, železničnou traťou a diaľnicou D1 
si vyhliadla skupina investorov - medzi nimi aj  investor REBOD SK. 
Postaviť tam chce polyfunkčný komplex Dunajské predmestie.

V Pálenisku časom pribudnú 
obchody a byty

Staviate? 
Pozor na pokuty!  

Lokalita Nového Páleniska medzi Slovnaft-
skou ulicou a železničnou traťou, kde má  
v budúcnosti vzniknúť štvrť Dunajské 
predmestie, je v súčasnosti využívaná 
prevažne na poľnohospodárske účely.  
V budúcnosti by tu mala byť nová štvrť  
s viacerými funkciami. „V komplexe budú vo 
viditeľných a dobre napojených okrajových 
polohách obchodné priestory, administra-
tívne a logisticko-skladové objekty, vo vnú-
torných tichých polohách zase bytové domy 
a ubytovacie zariadenia cestovného ruchu  
s rezidenčným parkom,“ ozrejmil budúce 
využitie územia Juraj Juritka, projekto-
vý manažér firmy REBOD SK. Podľa neho 
územie nie je poznačené nesúrodou sta-
vebnou aktivitou a jeho celistvosť umož-
ňuje rozvinúť tu veľkorysý urbanistický 

koncept. „V centrálnej mestskej oblasti Bra-
tislavy nie je porovnateľná lokalita „na zele-
nej lúke,“ uviedol Juraj Juritka. Polyfunkčný 
komplex Dunajské predmestie bude mať 
výhodu priameho napojenia na vnútorný 
obchvat D1 a dôležité dopravné tepny: 
Bajkalská, Prístavná a Slovnaftská ulica. 
Napojenie územia bude ešte posilnené po 
prepojení Bajkalskej na cestu R7. 
Všetky navrhované objekty v projekte Du-
najské predmestie majú zatiaľ územné roz-
hodnutie, stavebné povolenia sú vydané 
na technickú infraštruktúru a dve obytné 
mestské vily. Prvou plánovanou etapou 
výstavby je  napojenie územia na Slovnaft-
skú ulicu, to je už hotové.  Po vybudovaní 
technickej infraštruktúry má nasledovať 
zóna s občianskou vybavenosťou a zároveň 
výstavba dvoch obytných objektov. O vý-
stavbe ostatných stavieb (administratívno- 
skladové priestory) ešte rozhodnú investo-
ri, ktorí sa majú na celom projekte podieľať. 
Investor REBOD SK zároveň prispel oby-
vateľom Ružinova už aj niečím navyše. 
„Uzavreli sme s ním zmluvu o spolupráci  
– v auguste zrealizoval a zaplatil výmenu po-
vrchu Kladnianskej ulice,“ vysvetlil starosta 
Ružinova Dušan Pekár. 

Marianna Šebová 
Foto: redakcia

viac ako 63 tisíc eur zaplatili ne-
disciplinovaní  stavebníci za uplynulý 
rok a pol mestskej časti Ružinov na 
pokutách.  Porušili totiž stavebný zá-
kon – stavali bez povolenia alebo nad 
jeho rámec.  Pokuty neplatia pritom 
len veľké firmy, ale aj samotní obyva-
telia, ktorí neraz prerábajú svoje byty 
bez stavebného povolenia. Napríklad 
pokutu 14 tisíc eur vyrubil stavebný 
úrad fyzickej osobe, ktorá postavila na 
Trnávke namiesto rodinného domu 
dom  s niekoľkými bytmi. Voči pokute 
sa stavebník odvolal na Obvodný úrad 
v Bratislave (bývalý krajský stavebný 
úrad), ktorý pokutu však znížil na 
polovicu. 

Miroslava Štrosová 

Obyvatelia Sputnikovej čakajú na 
rozhodnutie Najvyššieho súdu 

Postavila väčší 
dom, ako mala, 
teraz ho má 
odstrániť 

Najvyšší súd SR  rozhodne o tom, či v roku 
2008 ružinovský stavebný úrad mal vydať  
stavebné povolenie na výstavbu bytové-
ho domu Sputnik na Sputnikovej ulici. Na 
súd sa obrátili obyvatelia priľahlých byto-
vých domov.  Tvrdia, že dom by bol posta-
vený v hlučnom prostredí, ktoré nespĺňa 
hlukové normy pre umiestnenie takejto 
stavby, stanovené vyhláškou ministerstva 
zdravotníctva. Obyvatelia argumentujú 

tým, že hlukovými pomermi sa  dostatoč-
ne nezaoberal  ani Regionálny úrad verej-
ného zdravotníctva SR a stavebný úrad tak 
nemal pred piatimi rokmi stavebné povo-
lenie vydať. Krajský súd v Bratislave najprv 
žalobu obyvateľov zamietol, podľa ná-
sledného rozhodnutia Najvyššieho súdu 
však krajský súd zrušil stavebné povolenie 
z roku 2008. Stavebník Vodohospodárske 
stavby Malacky sa voči tomu odvolal  s tvr-
dením, že ich objekt spĺňa hlukové normy. 
Čaká sa tak na rozhodnutie Najvyššieho 
súdu SR.  
Pozemok je od minulého roka oplotený, 
stavebné práce sa však odvtedy pohli 
len veľmi málo. Mestská časť Ružinov sta-
vebníkovi ponúkla pred dvoma rokmi ná-
hradné pozemky na prípadnú zámenu. In-
vestor však zatiaľ na ponuku nereagoval. 

(mš)

Ružinovský stavebný úrad nariadil odstrá-
niť záhradný dom v lokalite Studený dolec 
na Zlatých pieskoch.  Jeho majiteľka dom 
postavila v rozpore so stavebným povole-
ním. Namiesto povolenej zastavanej plochy 
35 m2 zrealizovala 76 m2. Stavebníčka nezís-
kala ani kladné stanovisko od magistrátu. 
Ten argumentuje tým, že stavba je v roz-
pore s územným plánom Bratislavy. Záro-
veň poukazuje na urbanistickú štúdiu Zlaté 
piesky, ktorá stanovuje maximálnu zastava-
nú plochu v tomto území na 35 m2. Podľa 
stavebného úradu ide o stavbu v rozpore  
s verejným záujmom a nariadil ju majiteľke 
odstrániť. 

(red ) 

Na nezastavanej 
ploche  pri Slovnaftskej ceste  

má vyrásť Dunajské predmestie
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V blízkosti Štrkoveckého jazera je viacero súkromných pozemkov, 
ktoré chcú ich majitelia zhodnotiť výstavbou. Ide hlavne o objekt 
hotela Junior, parkovisko na Sabinovskej ulici pred garážami a vyvý-
šený pozemok na rohu Bajkalskej a Ružinovskej. Súkromný je však 
aj areál minigolfu, nezastavaný pozemok pred bytovým domom na 
Prešovskej ulici alebo prízemný objekt niekdajších potravín medzi 

Sabinovskou a Tokajíckou. „Keďže územný plán Bratislavy tu umožňu-
je stavať, ale nedefinuje presne, čo na pozemkoch môže stáť, rozhodli 
sme sa pre prípravu územných plánov zón. Tie určia investorom presné 
mantinely,“ vysvetľuje dlhodobejšiu snahu Ružinova starosta Dušan 
Pekár (KDH). 
Už na prvej diskusii s obyvateľmi k tejto téme sa ukázalo, že  regu-
lovať výstavbu je potrebné.  V polovici septembra začína proces 
prerokovania Návrhu zadania troch Územných plánov zón – Štr-
kovecké jazero, Bajkalská-Drieňová a Bajkalská roh. Návrhy zadaní 
sa v októbri prerokujú s odbornou aj laickou verejnosťou. „V tomto 
štádiu ide zatiaľ o analýzu územia – aké sú jeho charakteristiky,  prob-
lémy, pozitíva, možnosti rozvoja, teda akým smerom by mal územný 
plán zóny presnejšie zaregulovať,“ hovorí architekt Branislav Kaliský, 
ktorý je spracovateľom územných plánov zón v lokalite Štrkovec-
kého jazera. Vychádzať pritom musia z platného územného plánu 
Bratislavy. Zatiaľ tak ešte nejde o verejné prerokovanie samotného 
územného plánu zóny (presné funkcie budúcich objektov, podlaž-
nosť a pod.). To príde na rad v ďalších fázach celého procesu. Ve-
rejnosť má pritom už viac ako rok k dispozícii aj webovú stránku  
www.poriadokvruzinove.sk, kde sa môžu oboznámiť s územím, 
so zámermi, ktoré tu už dlhodobejšie investori majú a ktokoľvek 
môže prostredníctvom webu napísať svoje podnety. 
Verejné prerokovanie návrhov zadaní územných plánov zón začne 
16. septembra a skončí 25. októbra 2013. Verejnosť sa prerokovania 
môže zúčastniť 9. októbra 2013 o 17:00 hod. na miestnom úrade na 
Mierovej 21.  

Miroslava Štrosová

Zaujíma vás regulácia  výstavby pri Štrkoveckom 
jazere? Príďte na verejné prerokovanie. 
Pred takmer dvoma rokmi ohlásila mestská časť Ružinov svoju ambíciu regulovať výstavbu 
v okolí Štrkoveckého jazera. Dnes je proces prípravy územných plánov zón v ďalšom štádiu. 

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA – RUŽINOV
Mierová 21, 827 05 Bratislava 2

Č. j. CS7293/2013/3/APA    Bratislava

V súlade s ustanoveniami §20 ods. 3) a ods. 4.) zákona č.50/1976 Zb. o územnom 
plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, 
Mestská časť Bratislava – Ružinov, ako obstarávateľ územnoplánovacej dokumentá-
cie - Územného plánu zóny „Bajkalská roh“, oznamuje začatie prerokovania 

Návrhu Zadania Územného plánu zóny 
„Bajkalská roh“

Návrh Zadania Územného plánu zóny „Bajkalská roh“ bude vystavený na verejné na-
hliadnutie formou a spôsobom v mieste obvyklom, t.j. na vývesnej tabuli Miestneho 
úradu Bratislava – Ružinov a na webovej stránke MČ Ružinov. 

Obstarávateľ určil na prerokovanie zákonom stanovenú 30-dňovú lehotu. Na začatie 
prerokovania určil deň 16.09.2013 a na ukončenie prerokovania deň 25.10.2013.  
V priebehu prerokovania sa uskutočnia dve verejné prerokovania:

- s orgánmi štátnej správy a samosprávy 1.10.2013 o 14:00 hod. vo veľkej 
zasadačke Miestneho úradu Bratislava-Ružinov, Mierová 21. 

- s občianskou verejnosťou, občianskymi iniciatívami, fyzickými a práv-
nickými osobami, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom môžu 
byť riešením priamo dotknuté  9.10.2013 o 17:00 hod. vo veľkej zasadačke 
Miestneho úradu Bratislava-Ružinov, Mierová 21. 

Podnety a pripomienky k Návrhu Zadania Územného plánu zóny „Bajkalská roh“ 
je potrebné podávať písomnou formou do podateľne Miestneho úradu na adresu: 
Miestny úrad Bratislava – Ružinov, Referát územného plánovania, Ing. arch. Andrej  
Papp, Mierová 21, 827 05 Bratislava 2

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA – RUŽINOV
Mierová 21, 827 05 Bratislava 2

Č. j.: CS7498/2013/7/UP1    Bratislava

V súlade s ustanoveniami §20 ods. 3) a ods. 4.) zákona č.50/1976 Zb. o územnom 
plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, 
Mestská časť Bratislava – Ružinov, ako obstarávateľ územnoplánovacej dokumen-
tácie - Územného plánu zóny „Štrkovecké jazero“, oznamuje začatie prerokovania 

Návrhu Zadania Územného plánu zóny 
„Štrkovecké jazero“

Návrh Zadania Územného plánu zóny „Štrkovecké jazero“ bude vystavený na verejné 
nahliadnutie formou a spôsobom v mieste obvyklom, t.j. na vývesnej tabuli Miestne-
ho úradu Bratislava – Ružinov a na webovej stránke MČ Ružinov. 

Obstarávateľ určil na prerokovanie zákonom stanovenú 30-dňovú lehotu. Na začatie 
prerokovania určil deň 16.09.2013 a na ukončenie prerokovania deň 25.10.2013.  
V priebehu prerokovania sa uskutočnia dve verejné prerokovania:

- s orgánmi štátnej správy a samosprávy 3.10.2013 o 14:00 hod. vo veľkej 
zasadačke Miestneho úradu Bratislava-Ružinov, Mierová 21. 

- s občianskou verejnosťou, občianskymi iniciatívami, fyzickými a práv-
nickými osobami, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom môžu 
byť riešením priamo dotknuté  9.10.2013 o 17:00 hod. vo veľkej zasadačke 
Miestneho úradu Bratislava-Ružinov, Mierová 21. 

Podnety a pripomienky k Návrhu Zadania Územného plánu zóny „Štrkovecké jazero“ 
je potrebné podávať písomnou formou do podateľne Miestneho úradu na adresu: 
Miestny úrad Bratislava – Ružinov, Referát územného plánovania, Ing. arch. J. Pol-
gáry, Mierová 21, 827 05 Bratislava 2

Zdroj: www.poriadokvruzinove.sk
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Rýchlostná cesta R7 má viesť aj cez Ružinov 
Cesta I63 medzi Dunajskou Stredou a Bratislavou patrí medzi nadmerne vyťažené komunikácie. 
Situáciu trošku odľahčilo rozšírenie cesty od Rovinky v smere do Bratislavy, ale je to len dočasné 
riešenie. Trvalým má byť  rýchlostná cesta R7, ktorá povedie aj cez Ružinov. 

Predchádzajúca projektová príprava riešila len cestu z Bratislavy  
v smere na Dunajskú Lužnú s pokračovaním na Dunajskú Stredu, 
teda R7 sa pripravovala od hraníc Bratislavy smerom von z mesta.  
Doprava, ktorú by R7 do Bratislavy priniesla, by takto skončila v 
úzkom lieviku na ulici Svornosti v Podunajských Biskupiciach s po-

kračovaním na Gagarinovu ulicu. Tieto dve lokality by boli dlhodo-
bo a neúnosne zaťažené, až dostavbou diaľnice D4 by sa doprava 
na týchto miestach  rozptýlila. Práve preto padlo na Ministerstve 
dopravy výstavby a regionálneho rozvoja SR rozhodnutie predĺ-
žiť rýchlostnú komunikáciu R7 až po Bajkalskú ulicu pod Prístavný 
most, kde už existujúca sieť mestských komunikácií dokáže túto do-
pravu absorbovať. 

štyri varianty r7
Národná diaľničná spoločnosť si dala vypracovať štúdiu so štyrmi 
variantmi približne sedemkilometrového úseku R7  Bratislava-Kete-
lec – Bratislava-Prievoz. Plánovaná trasa sa začína v existujúcej mi-
moúrovňovej križovatke Prievoz na diaľnici D1, následne obchádza  
v západnom, resp. východnom smere existujúci areál Slovnaftu. Ďalej 
južne od Slovnaftu je trasa vedená cez poľnohospodársky  využívané 
územie. Koniec úseku vo variantoch A1,A2, B a D nadväzuje na stavbu 
pripravovanej diaľnice D4 v mieste mimoúrovňovej križovatky Kete-
lec. Variant C2 sa odkláňa od variantu D východným smerom a končí 
v polohe mimoúrovňovej križovatky R7/I63. Ako najreálnejšie sa javia 
„áčkové“ varianty (červený a fialový), ktoré obchádzajú Slovnaft zo 
západu.  Najvyhovujúcejšie sú aj pre Ružinov a Podunajské Biskupice. 
V júli sa v Primaciálnom paláci uskutočnilo verejné prerokovanie sprá-
vy o hodnotení vplyvov tejto stavby na životné prostredie. Zúčastnilo 
sa ho len niekoľko obyvateľov. Otázky smerovali napríklad  k tomu, 
aké objekty bude potrebné zbúrať kvôli výstavbe rýchlostnej cesty. 
Tie presne identifikujú až po vybratí najvhodnejšieho variantu, ktorý 
sa bude stavať. Následne ich bude musieť Národná diaľničná spoloč-
nosť vykúpiť.  
Keď ministerstvo životného prostredia vydá záverečné stanovisko  
k posudzovaniu vplyvov na životné prostredie, nasledovať bude prí-
prava dokumentácie pre územné rozhodnutie. Národná diaľničná 
spoločnosť ako investor stavby predpokladá jej začatie v roku 2016.

Marianna Šebová
Miroslava Štrosová

Mapa: www.enviroportal.sk

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA – RUŽINOV
Mierová 21, 827 05 Bratislava 2

Č. j. CS432/2013/3/UP3    Bratislava

V súlade s ustanoveniami §20 ods. 3) a ods. 4.) zákona č.50/1976 Zb. o územnom 
plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, 
Mestská časť Bratislava – Ružinov, ako obstarávateľ územnoplánovacej dokumen-
tácie - Územného plánu zóny „Bajkalská, Drieňová“, oznamuje začatie prerokovania
 

Návrhu Zadania Územného plánu zóny 
„Bajkalská, Drieňová“

Návrh Zadania Územného plánu zóny „Bajkalská, Drieňová“ bude vystavený na ve-
rejné nahliadnutie formou a spôsobom v mieste obvyklom, t.j. na vývesnej tabuli 
Miestneho úradu Bratislava – Ružinov a na webovej stránke MČ Ružinov. 

Obstarávateľ určil na prerokovanie zákonom stanovenú 30-dňovú lehotu. Na začatie 
prerokovania určil deň 16.09.2013 a na ukončenie prerokovania deň 25.10.2013.  
V priebehu prerokovania sa uskutočnia dve verejné prerokovania:

- s orgánmi štátnej správy a samosprávy 2.10.2013 o 14:00 hod. vo veľkej 
zasadačke Miestneho úradu Bratislava-Ružinov, Mierová 21. 

- s občianskou verejnosťou, občianskymi iniciatívami, fyzickými a práv-
nickými osobami, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom môžu 
byť riešením priamo dotknuté  9.10.2013 o 17:00 hod. vo veľkej zasadačke 
Miestneho úradu Bratislava-Ružinov, Mierová 21. 

Podnety a pripomienky k Návrhu Zadania Územného plánu zóny „Bajkalská, Drie-
ňová“ je potrebné podávať písomnou formou do podateľne Miestneho úradu na 
adresu: Miestny úrad Bratislava – Ružinov, Referát územného plánovania, Ing. arch. 
P. Hanzalíková, Mierová 21, 827 05 Bratislava 2
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Kontajnerové stojisko spojené s umením 
Vďaka iniciatíve Ružinovčanov dostane novú podobu kontajnerové stojisko na Martinče-
kovej ulici. „V tejto oblasti vzniklo prvé uzavreté kontajnerové stojisko ešte v roku 2005. To sa 
síce osvedčilo, ale treba zároveň kráčať s dobou a inovovať ho. Po novom by mal byť uzavretý aj 
separovaný zber – teda plast i papier. Ukázalo sa, že niektorí nezodpovední obyvatelia hádza-
li do separovaného zberu aj bežný komunálny odpad. Obnovené kontajnerové stojisko bude 
zároveň aj estetické. Dve strany stojiska budú pôsobiť ako art produkt, pretože aj prostredie 
vychováva,“  hovorí  Peter Grečko, riaditeľ firmy, ktorá v dome na Martinčekovej sídli a spolu 
s obyvateľmi sa snaží skrášľovať okolie. 

Krajšie detské ihrisko 
Príkladným spôsobom si s grantmi poradili aj obyvatelia Nezábudkovej ulice. Získali pe-
niaze na obnovu detského ihriska. „Detské ihrisko použiteľné síce bolo, ale zároveň bolo ne-
bezpečné. Z poškodených lavičiek trčali klince, chýbalo obmurovanie ihriska, čiže doň zatekalo. 
Toto všetko by sa malo zmeniť,“ prezradil Róbert Tichý, jeden z iniciátorov celého projektu. 
Vznikne tu aj „piknik zóna“ - pribudne novovysadený strom a tráva. 

Chodník zdravia a eko učebňa 
Medzi tých, ktorí uspeli v grantovej výzve, patrí napríklad OZ Pivonka. Urobia tu „chodník 
zdravia“. „Zrealizovať takýto chodník bol nápad celého kolektívu materskej školy. Rodičia sa 

toho chytili a požiadali mestskú časť o grant. Sme veľmi radi, že to tentokrát vyšlo. Pri realizácii 
tohto projektu sa budeme snažiť, aby sa deti z nového chodníka tešili a rodičia boli spokojní,“ 
hovorí  Eva Kršáková, riaditeľka MŠ Pivonková. Dôvod na radosť majú aj na  Spojenej škole 
sv. Vincenta de Paul. Finančné prostriedky získané z grantu použijú na vybudovanie „triedy 
v prírode - eko učebne“ na školskom dvore. „Stoly a lavice sú vyrobené z použitých plastov, 
sú ekologické a výborne odolávajú poveternostným podmienkam a záťaži. Dopoludnia budú 
slúžiť v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu a popoludní deťom v školskom klube detí,“ vy-
svetľuje  Andrea Janočková, riaditeľka Spojenej školy sv. Vincenta de Paul. 

Aktivita obyvateľov ako základ úspechu  
Celkovo žiadatelia podali 21 projektov, z toho bol  jeden vyradený. Grantová komisia pride-
lila finančné prostriedky 12 žiadateľom z celkového počtu 20, neschválených grantov bolo 
osem. 
„Najčastejším nedostatkom pri výzve na životné prostredie bolo, že žiadatelia nedodali súhlas 
vlastníka pozemku, taktiež dôvody pridelenia a nepridelenia grantov boli závislé i od stano-
viska referátu životného prostredia miestneho úradu Ružinov. Mimoriadne dôležitým prvkom 
pri posudzovaní projektov bola aj aktívna účasť občanov, ich fyzický vklad a zanietenosť pre 
obnovu svojej lokality,“ zhodnotila druhú grantovú výzvu predsedníčka grantovej komisie 
Mária Barancová (SDKÚ-DS).

Veronika Vasilková

záujem uchádzačov o grantový program mestskej časti ružinov rastie. v lete grantová komisia uzavrela druhú 
tohtoročnú grantovú výzvu. tá sa týkala projektov z oblasti životného prostredia.  

Ktoré nápady uspeli v druhom grantovom kole? 

Názov žiadateľa

Geometrák s.r.o.
Geometrák s.r.o.

OZ Farbičky čarbičky

OZ Pivonka

ETP Management 
budov BD 
Tomášikova 10
Peter Grečko - RYS

Spojená škola sv.
Vincenta de Pul
VSD s.r.o-správca 
domu
Vlastníci bytov v zast.
HERMES s.r.o.
Bross s.r.o.

BMEuropean Democratic
Forum, NPO
VNP v byt. Dome Boria
v zast. HomePro spr.

Názov projektu

Revitalizácia okolia detského ihriska na Nezábudkovej
Nezábudková piknik zóna - také to domáce váľanie sa v tráve

Farebná záhrada Farbičky čarbičky

Revitalizácia časti záhrady MŠ Slniečko so zriadením 
chodníka zdravia
Zahustenie zelene.ul.Obilná a ul. Tomášikova

Viacúčelové kontajnerové stojisko-kultúrne, čisto a ekologicky

Trieda v prírode

Pokládka zámkovej dlažby pred vchod 
do domu Komárnická 36-42
Revitalizácia dvora bytového  domu Šumavská 26

Ružinov známy-neznámy

Revitalizácia a výsadba zelene na  
Krížnej 58-62 a vo vnútrobloku
Úprava areálu pred bytovým domom Boria

Popis projektu

obnova schátralého detského ihriska, odstránenie nebezpečných častí
vysadenie trávy, rekonštrukcia lavičiek, vysadenie stromu, ktorý nahradí 
čerstvo vyrúbaný strom napadnutý baktériou
Projekt skleník a skalka - výchova detí ku kladnému vzťahu k prírode, vyu-
žitie dopestovaných rastlín v tvorivej dielničke, pri výzdobe zariadenia atď.
zrevitalizovanie časti záhrady MŠ, zriadenie chodníka zdravia

zahustenie chodníka na Obilnej ulici zeleňou prinesie čiastočné vizuálne 
zakrytie ruiny bývalehé OD Ružinov, zachytávanie prachu z ulice

obnova kontajnerového stojiska, rozšírenie využitia stojiska na zber 
kuchynského oleja, nové, atraktívne stavebné riešenie
formou výučby v prírode - ukázať deťom a naučiť ich, 
že pobyt vonku im prospieva
pokládka zámkovej dlažby - revitalizácia a zvýšenie bezpečnosti komuni-
kácie pre peších
vyčistenie dvora, natretie plota

vytvorenie webovej aplikácie - bude možné zobrazit mapu s výnimočnými 
miestami a ich popisom so zaujímavosťami k nim 
podpora komunitného života obyvateľov domu na Krížnej ulici, 
zvýšenie kvality bývania v danej časti
vyšliapaný chodník, rozsypaný štrk-po úprave skrášlenie okolia

Schválená
čiastka €

2 330
1 200

3 450

3 600

2 000

5 000

3 104

5 000

551,46

4 250

1353,94

2 139
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Podmienky použitia zľavového kupónu: Zľavový kupón sa zo zákona nevzťahuje na zdravotnícke pomôcky, lieky a dietetiká predpisované na lekársky predpis a uvedené v kategorizačných zoznamoch 
MZSR. Zľavový kupón sa dá použiť len v lekárni a len v termínoch uvedených na 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. TVR a RE,s.r.o. nenesie žiadnu zodpovednosť za neumožnenie uplatnenia 
zľavového kupónu.

Poctivú cenu tovaru a jeho dostupnosť si môžete overiť aj telefonicky na 02/55569005 alebo emailom na  lekaren@kosicka.sk.  
Na parkovanie môžete použiť naše vyhradené miesto pred lekárňou. Zároveň Vám poskytneme zákonnú zľavu z doplatkov na lieky viazané na lekársky 
predpis a poradenstvo pri výbere toho istého liečiva, ktoré užívate s najnižším doplatkom.

Termín platnosti kupónu: 
od 9.9.2013 do 30.9.2013

Zľavový kupón
Využite kupón na 

MIMORIADNE výhodný nákup 
v novootvorenej lekárni.

Adresa prevádzky: Lekáreň Košická, Košická 56, 
Bratislava 821 08 budova Doprastavu, 100 metrov 

od trhoviska Miletičova

vasa_lekaren.indd   2 2.9.2013   10:59
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Ružinovské 
smeťozberanie 
skončilo 

„Naozaj sme boli milo 
prekvapení účasťou nielen 
Ružinovčanov na našich 
smeťozberačských akciách. 
Na akciách sa zúčastňovalo 
tvrdé jadro z približne 15 
ľudí, ktorí chodili viac-menej 
pravidelne, a k nim sa neskôr 
pridali ďalší nepravidelní 
pomáhači. Celkovo sa akcií 
Zelenej hliadky v Ružinove 

mohlo zúčastniť okolo 120 rôznych ľudí, ktorí si mohli sami vyskúšať starostlivosť 
o svoje vlastné okolie. Verím, že na naše spoločné akcie nezabudnú a budú 
náš zelený príbeh šíriť ďalej,“ rekapituluje zakladateľ Zelenej hliadky Matúš 
Čupka. Medzi dobrovoľníkov sa zaradili aj niektorí zamestnanci ružinovského 
miestneho úradu, starosta Ružinova aj zopár miestnych poslancov. Mestská 
časť každý piatok zabezpečila odvoz vyše 230 vriec s odpadom. „Kritické boli 
úseky v okolí frekventovaných ciest. Zlá situácia je v okolí Zimného štadióna  
V. Dzurillu, nadjazd Bajkalskej nad Ružinovskou, okolie Prievozskej ulice, chatová 
oblasť v okolí Zlatých pieskov. Zaradil by som sem tiež lesy v okolí Malého Dunaja 
či lužné lesy v okolí areálu Slovnaftu. Pomerne veľké množstvo odpadkov sme 
našli na sídlisku Ostredky a tradične otrasná situácia je v okolí zastávok MHD,“ 
hodnotí Matúš Čupka. 

Mnohí stále nevedia, že odpadky nepatria na zem 
Smutné je, že drvivú väčšinu odpadkov rozhádzaných po zemi tvoria cigaretové 
ohorky, papieriky od cukríkov či keksíkov, plastové fľaše, plechovky a škatuľky 
od cigariet. Svedčí to o tom, že Ružinovčania a ľudia, ktorí v Ružinove žijú či 
pracujú, jednoducho neváhajú rozhadzovať odpadky po zemi či okolo lavičiek. 
„Vnímajú to pravdepodobne tak, že veď platia dane, tak nech to samospráva po 
nich odprace. Tá to z rôznych dôvodov nerobí. Je dôležité, aby sa v obyvateľoch 
vytváral pozitívny vzťah k mestu a svojmu bezprostrednému okoliu. Každý z nás 
je zodpovedný za stav tohto mesta. Žiaľ, chýbajú nám všeobecne akceptované 
pozitívne vzory či už medzi obyvateľmi, alebo vo vedení mesta či mestských častí. 
Snívam o tom, že raz budeme vnímať verejnú čistotu ako príležitosť pre každého 
z nás pomôcť samospráve šetriť finančné prostriedky, ktoré možno využiť na iné 
úlohy,“ myslí si Matúš Čupka. Faktom je aj to, že na uliciach chýbajú smetné 
koše. Okrem toho, že ich je málo, mnohé niekto jednoducho  ukradol.  
„V krátkom čase osadíme po Ružinove približne stovku smetných košov. Verím, 
že to ľudí motivuje k tomu, aby odpadky naozaj do koša aj hodili,“ vyjadril sa 
starosta Ružinova Dušan Pekár, ktorý tiež absolvoval pár upratovaní so 
Zelenou hliadkou. 

Pizza aj apatia 
Päť mesiacov „smeťozberania“ prinieslo dobrovoľníkom, ktorými boli 
prevažne mladí ľudia, aj zopár pozitívne prekvapivých zážitkov. „Niektorým 
naším skupinám sa ušli čokolády, občerstvenie, dokonca pizza, množstvo 
poďakovaní a milých úsmevov. Vidno, že dobrovoľníctvo začína zapúšťať korene 
aj na Slovensku. Nedá sa však nespomenúť aj akási apatia ľudí. Akoby nás ani 
nevideli. Neviem, či je to strach, hanblivosť, alebo obavy z medziľudského 
kontaktu,“  hovorí Matúš Čupka zo Zelenej hliadky, do ktorej sa zapájajú aj jeho 
dvaja bratia. Aj keď pravidelné upratovacie akcie v Ružinove skončili, stále sa 
môžete zapojiť do mnohých iných, ktoré Zelená hliadka organizuje po celej 
Bratislave cez víkendy aj cez pracovný týždeň. Nájdete ich na facebookovom 
profile Zelenej hliadky. 

Miroslava Štrosová 
foto: autorka

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                   

začalo po veľkej noci, skončilo na sklonku let-
ných prázdnin. dobrovoľnícke zbieranie od-
padkov na sídliskách v ružinove so zelenou 
hliadkou (vždy vo štvrtok o pol siedmej večer) 
je za nami. 

JESENNÉ  UPRATOVANIE   2013
formou veľkokapacitných kontajnerov

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 ul.

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  

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.

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.
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Novinky v novom 
školskom roku 
Približne 540 prvákov nastúpilo  
v školskom roku 2013/2014 do devia-
tich základných škôl v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mestskej časti Ružinov. 
Novinkami v tomto školskom roku sú 
nové triedy so špeciálnym zamera-
ním. Na ZŠ Borodáčova otvorili špe-
ciálnu triedu pre deti  s odloženou 
školskou dochádzkou, poruchami  
pozornosti , s oslabenými pamäťový-
mi schopnosťami či matematickými 
predstavami a inými výchovno-vzde-
lávacími potrebami. Nemusia tak 
zostať  v materskej škole, ale nastúpia 
do triedy, ktorá ich špeciálnym prístu-
pom pripraví na školskú dochádzku. 
V nasledujúcom školskom roku budú 
môcť pokračovať priamo v druhom 
ročníku. Novinku má aj ZŠ Ostredko-
vá, ktorá otvára triedu pre tanečne 
nadané deti. 

Škôlka na Exnárovej 
bude fungovať ďalší rok 
bez zmeny 
Nasledujúci školský rok bude MŠ 
Exnárova fungovať  rovnako ako 
doteraz. Poslanci hlavného mesta 
koncom júna škôlke predĺžili nájom 
v budove, ktorú má od roku 2010 
v správe Základná umelecká škola 
Exnárova. Tá sa odvtedy snaží, aby 
dostala celú budovu aj s priestormi 
škôlky na rozšírenie a zlepšenie svojej 
činnosti.  V priebehu nadchádzajú-
cich mesiacov bude potrebné vyriešiť 
fungovanie škôlky a ZUŠ v jednej 
budove. Mestská časť Ružinov ani 
rodičia nepovažujú za logické, aby sa 
škôlka presťahovala inde, keďže sídli 
už vyše 40 rokov v objekte, ktorý bol 
vybudovaný ako škôlka. Preto začala 
fungovať pracovná skupina, ktorá 
má nájsť riešenie situácie, vhodné 
logicky aj ekonomicky.  V pracovnej 
skupine sú okrem zástupcov ma-
gistrátu, mestskej časti, ZUŠ a MŠ aj 
rodičia detí. 

Deti zo sociálne 
slabších rodín  
mohli ísť zadarmo do 
tábora 
Desať detí zo sociálne slabších ruži-
novských rodín bolo v letnom tábore 
vo Vršatskom Podhradí. Celý pobyt 
im uhradila mestská časť Ružinov, k 
tomu im pridala aj vreckové. Deti z 
rodín, ktoré poberajú dávky v hmot-
nej núdzi, tak mali možnosť  prázd-
ninovať s ostatnými deťmi aj keď ich 
rodičia na tábor nemali peniaze. 

Prváci dostanú 35 € €
ružinovskí prváci, ktorí v školskom roku 2013/2014 nastúpia do prvého 
ročníka základných škôl, dostanú od mestskej časti bratislava - ružinov 
mimoriadny finančný príspevok vo výške 35 €.

Podmienkou poskytnutia príspevku je trvalý pobyt zákonného zástupcu v Ružinove. 
Ak je dieťa zapísané do školy v inej mestskej časti, je potrebné predložiť „Rozhodnutie 
o prijatí dieťaťa do 1. ročníka v školskom roku 2013/2014“.

Miestny úrad Bratislava – Ružinov bude v priebehu mesiacov september - október 
2013 zasielať oznámenia o poskytnutí príspevku zákonným zástupcom detí zapísaných 
do prvých ročníkov ružinovských škôl zriadených mestskou časťou Bratislava - Ružinov.
V prípade, že dieťa bude prijaté na inú základnú školu, je potrebné priniesť rozhodnu-
tie o prijatí do prvého ročníka a občiansky preukaz jedného z rodičov, ktorý má trvalé 
bydlisko v Ružinove.

Príspevok si bude možné vyzdvihnúť do 30 dní odo dňa doručenia výzvy 
priamo v pokladni miestneho úradu na Mierovej 21. Pri neprevzatí prí-
spevku do 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia výzvy zaniká nárok 
na jeho vyplatenie pre daný kalendárny rok, ako aj možnosť opakovane 
požiadať o tento príspevok druhýkrát v tom istom kalendárnom roku

v prípade otázok kontaktujte referát sociálnych služieb na tel. č. 
02/ 48 284 457.

Deti zo ZŠ Ostredková zvíťazili 
s Johnom Lennonom 

podobizeň speváka johna lennona z ple-
choviek. S týmto mozaikovým dielom zví-
ťazili deti zo zš Ostredková v súťaži OlO 
art, ktorá bola súčasťou prvého ročníka 
Olompiády. 
Jej veľké finále sa konalo koncom júna na 
Partizánskej lúke. Súťaž OLO ART upozorňuje 
deti na to, že plechovky sa dajú recyklovať a 
treba ich preto vyhadzovať do žltých kontaj-
nerov na plasty. 
Do Olompiády sa v uplynulom školskom roku 
zapojilo viac ako 10 a pol tisíca detí z bratislavs- 
kých základných, materských a špeciálnych 
škôl.  Vyzbierali 103,5 ton papiera, 18,4 ton 

plastu a spoločne pripravili a prežili množ-
stvo podujatí, ktoré podporujú separovanie 
odpadu a ochranu životného prostredia. 
Deti tak mali možnosť dostať sa s OLO zadar-
mo do ZOO,  navštívili Olompijský filmový 
festival, odohrali historicky prvé Olompij-
ské majstrovstvá v hokejbale pod záštitou 
Zdena Cígera. Navštívili spaľovňu odpadu a 
spoznali príbeh plastovej fľaše. Olompiáda 
bude pokračovať aj tento školský rok.  Cieľom 
je naučiť deti správne nakladať s odpadom a 
separovať ho. 

(red)
Foto: OLO

Ružinovské športové prázdniny zažili rekordný záujem 
Vyše dvesto detí sa cez letné prázdniny vystriedalo v denných táboroch, ktoré 
zorganizoval Ružinovský športový klub. Za uplynulé roky sa záujem o ne zvýšil. 
Viaceré deti sa do tábora každý rok vracajú. „Mnoho detí sa prihlásilo aj na viac tur-
nusov, takže zrejme sa im program aj vedúci páčili,“ zhodnotila poverená riaditeľka 
Ružinovského športového klubu Katarína Felcánová. Program v dennom tábore 
bol bohatý – zábava a športovanie v Areáli hier Radosť Štrkovec a Areáli netradič-
ných športov na Pivonkovej, návšteva jaskyne Driny, hradu Červený kameň, brati-
slavskej ZOO, návšteva kúpaliska Delfín či opekačka na Železnej studničke. Všetky 
turnusy mali ešte jedno spoločné – slnečné a teplé počasie. 

Foto: RŠK 
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Nazad do knižnice! 

Poradenstvo o spravovaní bytových 
domov pokračuje 

Obľúbený policajt 

Sú čitatelia, ktorí chodia do knižnice len 
v lete, aby mali čo čítať na dovolenke, 
ale väčšina navštevuje knižnicu počas 
zvyšku roka. 
Knižnica Ružinov je opäť pripravená na novú 
čitateľskú sezónu. V lete v pobočkách kniž-
kám opravili obaly, odstránili z nich nečistoty 
a všetko sa vracia do „normálu“ – otvorené 
je už v štandardnom režime. Na policiach už 
čitateľov čakajú viaceré knižné novinky. „Zo 

svetových bestsellerov  je k dispozícii kniha Jo-
nasa Jonassona  Storočný starček, ktorý vylie-
zol z okna a zmizol“, priaznivcov Borisa Filana 
určite zaujme jeho posledná kniha Vodka, duša, 
kaviár,“ prezradil Peter Kuzma z oddelenia 
marketingu Knižnice Ružinov. Celkovo v lete 
pribudlo približne 50 titulov. Tie nájdete aj  
v on-line katalógu na webovej stránke knižni-
ce www.kniznica-ruzinov.sk.
Knižnica Ružinov, to však nie sú len výpožičné 
služby. Na deti i dospelých čaká zopár zaují-
mavých podujatí. „V areáli pobočky na Tomá-
šikovej navštívia druháci z blízkych základných 
škôl „hravú knižnicu v záhrade“, aby potom na-
vštívili aj tú naozajstnú, plnú kníh, ktoré čakajú 
len na nich. A to nie je všetko. Maskotom knižnice 
„Knihuľkom“ budú všetci symbolicky pasovaní 
za čitateľov. Na tých najšikovnejších „hráčov – 
knihovníkov“ čakajú aj nové knižky zakúpené 
pre deti z prvej verejnej zbierky Ružinovčanov,“ 
prezradila plány Darina Horáková, riaditeľka 

Knižnice Ružinov. V septembri bude zasa v Se-
niorskom informačnom centre na Zimnej vý-
stava „2. svetová vojna v grafických prácach“. 

k práci mestského 
policajta ho 

doviedla osobná 
skúsenosť  

s podvodom. aj 
keď byť policajtom 
nie je jednoduché, 

vydržal. a to 
celých 21 rokov. 

reč je o jánovi 
šafárovi, okrskárovi 

mestskej polície, 
ktorého rajónom je 

štrkovec. 

Spravovanie bytových domov sa všeobecne označuje ako prob-
lémové.  problém  zrejme spôsobuje množstvo faktorov, ktoré 
do neho vstupujú. v službe poskytovanej správcovskou spo-
ločnosťou sa kumuluje oblasť práva, ekonomicky, energetiky, 
stavebníctva, manažmentu a v nemalej miery aj  ľudský faktor. 

Aj keď spokojnosť so správou bytových domov je v Bratislave ojedinelá,  niektoré bytové 
domy sú príkladom, že  je to možné. Prax ukázala, že sú k tomu potrebné  minimálne  zna-
losti  a zručnosti o poskytovanej službe správcom vlastníkom bytu ako spotrebiteľom, ako 
aj ústretovosť pri  riešení názorových stretov, ktoré sa pri správe bytového domu vyskytnú. 
A to tak medzi vlastníkmi bytov a správcom,  ako  aj medzi samotnými vlastníkmi bytov. 
Združenie občianskej sebaobrany ako organizátor chce v jesennej časti tretieho ročníka 
verejného spotrebiteľského vzdelávania Bratislavčanov poukázať na realitu v spravovaní 
bytových domov v Bratislave.  Nad spotrebiteľským vzdelávaním prevzal záštitu starosta 
Ružinova Dušan Pekár.  

3. spotrebiteľská tribúna: 23. septembra 2013 o 15:30 hod.  
zasadačka MÚ Bratislava – Ružinov, Mierová 21
ZMLUVA O VÝKONE SPRÁVY – ZÁKLADNÝ DOKUMENT PRE SPRÁVU DOMU, MEDIÁCIA 
AKO FORMA RIEŠENIA SPOROV V BYTOVOM DOME
Pripravené sú informácie o právach a povinnostiach správcu i vlastníkov bytov vyplýva-
júcich zo zmluvy o výkone správy, o riešeniach pri jej nedodržiavaní a uvedenie príkladov  
z praxe, ako aj informácia o mediácii ako forme mimosúdneho riešenia konfliktu spojená  
s  konkrétnou ukážkou z praxe. 

4. spotrebiteľská tribúna: 30. septembra 2013 o 15:30 hod. 
zasadačka MÚ Bratislava – Ružinov, Mierová 21 
REALITA V SPRAVOVANÍ BYTOVÝCH DOMOV,  VZŤAHY MEDZI SPRÁVCOM - ZÁSTUP-
COM VLASTNÍKOV BYTOV A VLASTNÍKMI BYTOV AKO  ZÁKLAD FUNKČNEJ SPRÁVY  
Kompletná analýza o príčinách nespokojnosti vlastníkov bytov, najfrekventovanejších 
problémoch v správe bytových domov z výsledkov ankety Vlastníci bytov ako spotrebitelia 
a z praxe združenia a SOI.  Analyzovanie ich príčin a možnosti ich odstránenia bude formou 
riadenej diskusie odborníkov s účastníkmi podujatia. 

Odborní lektori spotrebiteľských tribún:
prof. V. Labáth, PhD., (mediátor), právnik, člen ZOS,  
PhDr. P. Haulík  (MVK) 
Ing. B. Tauchmanová 

Súčasťou tribúny bude aj informácia o projekte Kvalita z našich regiónov a žrebovanie  
o slovenské výrobky a o darček starostu Dušana Pekára pre spotrebiteľa, ktorý sa zúčastnil 
celého spotrebiteľského vzdelávania.

OTVÁRACIE HODINY KNIŽNICE
RUŽINOV

ústredná knižnica ružinov 
miletičova 47

pondelok, streda, štvrtok 8.00 - 19.00
utorok  8.00 - 16.00
piatok 11.00 - 16.00

pobočka tomášikova 25
pobočka bachova 7

pobočka trnávka (na úvrati 52)
Seniorské informačné centrum zimná 1
pondelok, streda, štvrtok 12.00 - 18.00

utorok 10.00 - 16.00
piatok 12.00 - 16.00

Ján Šafár v teréne

Ján Šafár je medzi Ružinovčanmi najobľúbenejším okrskárom mest-
skej polície. Práve jeho obyvatelia najviac chvália na pravidelných 
stretnutiach so starostom Ružinova. Oceňujú, že ho vidia v teréne a 
je ochotný venovať sa problému, na ktorý poukážu a má možnosť 
ho riešiť. „Svoju prácu som sa vždy snažil robiť čo najlepšie a najefek-
tívnejšie, čestne a svedomito v záujme občanov, aby žili v bezpečí.  Vždy 
som mal z toho dobrý pocit, ak som nejakým spôsobom niekomu do-
kázal byť nápomocný pri riešení jeho problémov,“ hovorí Ján Šafár. Na 
poriadok v Ružinove dohliada už desať rokov. „Najčastejšie riešim 
priestupky voči čistote a poriadku, ďalej držaniu psov a tiež priestupky 
motoristov, najčastejšie parkovanie na verejnej zeleni,“ pokračuje štr-
kovecký okrskár. Ak by ste sa ho opýtali, čo by pri práci mestskej po-
lície pomohlo, má jednoznačnú odpoveď: „Určite dodržiavať väčšiu 
spoluprácu občanov s políciou. Do Bratislavy prichádza celé Slovensko 
za prácou. Veľa ľudí býva v podnájme a to sťahovanie národa sem a 
tam vytvára veľkú anonymitu, hlavne v bytovkách. Veľakrát sa nám 
policajtom pri riešení určitého prípadu stáva, že pri zistení a hľadaní 
priestupcu alebo pri riešení určitého prípadu  je to ako prechod cez tu-
nel bez svetla.“ 
Ján Šafár žije v Bratislave takmer 30 rokov. Vo svojom voľnom čase 
najradšej športuje. „Hrávam pinpong a plávam, ale dávnejšie som 
skákal aj na padáku a na amatérskej úrovni som vyskúšal karate,“ pre-
zrádza Šafár. Ako ďalej priznáva je stále slobodný. „Našťastie, moji 
rodičia ešte žijú a mám troch súrodencov.“ Pracovitý okrskár sa netají 
tým, že dôležité je v živote nestagnovať na jednom mieste. A tým 
smerom sa uberajú aj jeho vízie do budúcna. „Neustále sa vzdelávať 
a  získavať čo najväčšie skúsenosti – to je to, čo chcem dosiahnuť.  Ale 
v mojom veku, keď človek má už nad 50, bohužiaľ, plánovať nejaké ex-
tra ambície nemá veľký zmysel a preto všetko ukáže čas,“ myslí si Ján 
Šafár. 

Veronika Vasilková
Foto: R. Hoblík 



Aké najlepšie staré fotografie 
Ružinova ste zozbierali? 
Po roku vám opäť prinášame prehľad najzaujímavejších starých fotografií Ružinova. Do archívu nám od vás pribúdajú 
snímky od 30. rokov až po 80. roky už minulého storočia. Víťaznými snímkami sa stali fotografie od Milana Koudelku 
a Emila Potočného, ktorých zástupca starostu Ján Buocik odmenil knihami fotografií starej Bratislavy. Všetkým, ktorí 
neváhali „prevetrať“ svoje domáce fotoalbumy, ďakujeme.  Snímky nám posielajte aj naďalej – emailom na adresu 
echo@ruzinov.sk, poštou na adresu Ružinovské ECHO, Mierová 21, 827 05 Bratislava alebo ich prineste osobne osobne 
na tú istú adresu. 

Víťazná snímka, ktorú nám poskytol Emil Potočný. Fotografia je 
pravdepodobne z roku 1967. Zachytáva sídlisko Ružová dolina v 
strede s kúpaliskom Delfín. Na pozadí vidieť vo výstavbe sídlisko 
Muškátová a Rumančeková. Úplne vzadu je už dokončená časť 
Pošne. 

S jedným s víťazov, Emilom Potočným, 
si zástupca starostu Ján Buocik prezerá 
starú mapu Ružinova. 

Víťazné 
fotografie 

Víťazné fotografie od Milana Koudelku: Z balkóna na Šalviovej 
ulici odfotil súčasnú Rezedovú ulicu v pozadí s panelákmi 

na Azalkovej. Namiesto rodinných domov dnes stojí sídlisko 
Rezedová.  

Na spodnej snímke je vidieť začiatok výstavby sídliska  
Rezedová. Časť rodinných domov už ustúpila panelovej výstavbe.  

1971

1974



Budovateľská ulica na sídlisku 500 bytov v roku 1965. Snímka je 
od Petra Jursu. 

Jazero Rohlík  v roku 1971. Poliklinika sa stavia, ružinovská nemocnica 
ešte neexistuje. Fotografiu poskytol Štefan Benča. 

Pohľad na vojenské sklady na Sputnikovej ulici 
z roku 1968. Dnes je tu stavebná stredná škola  
a budova polície. V pozadí vidno panelák na 
Mesačnej ulici. Za fotografiu ďakujeme Jarmile 
Morbacherovej.

Podoba kaštieľa v Prievoze z roku 1971. 
Fotografia je od Milana Koudelku. V tom 
čase bol už kaštieľ znárodnený a slúžil 
ako nemocnica. Dnes ho opäť vlastní rád 
františkánov. 

Hraničná ulica v Prievoze v roku 1980 na 
snímke od Roziny Mikšíkovej. Rodinné domy 
ustúpili  panelákovej výstavbe. 

Dnešná konečná  električiek na Ružinovskej ulici 
v podobe z roku 1967 od Ivana Bajchyho. 

Biopark na Ostredkovej začiatkom 70. 
rokov na fotografii od Zlatice Rebrovej.

Dobrovoľný hasičský a záchranný zbor z Trnávky  
v roku 1936 zachytáva snímka od Rudolfa Vašíčka. 

Pohľad na starý Prievoz v roku 1965. Snímka od M. Koudelku ukazuje tzv. 
„smradľavku“, ktorou sa z Dimitrovky vypúšťal tekutý odpad. Dnes je toto 
Mlynské rameno zasypané a ponad neho ide napr. Gagarinova ulica. 

Na fotografii z roku 1974 od M. Koudelku vidieť zástavbu na Šalviovej a 
za ňou Tomášikovu ulicu. V pozadí už stál Kerametal, pred ním sú ešte 
nezastavané pozemky, kde neskôr postavili DK Ružinov a OD Ružinov.
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RUŽINOVSKÉ HODOVÉ SLÁVNOSTI 2013 
a OTVORENIE ŽUPNEJ JESENE

www.zupnajesen.sk www.ruzinov.sk

  9:00 Prvý ružinovský galavečer boxu
  medzištátne zápasy v olympijskom boxe
  Dom kultúry Ružinov

 9:00 ŠPORTOVÉ TURNAJE 
  tenis, futbal, hokejbal, beachvolejbal, hokej

 10:00 FOLKFEST RUŽINOV 
  10. ročník folklórneho festivalu
  FS Skorušina, FS Nadšenci, FS Ekonóm,
  FS Karpaty a mnoho ďalších.
 20:00 SĽUK - KRÍŽOM-KRÁŽOM
  Areál hier Radosť Štrkovec

PIATOK 27. 9. 2013
 11:00 SLÁVNOSTNÁ SVÄTÁ OMŠA
  Kostol sv. Vincenta de Paul

 13:00 RUŽINOVSKÁ CYKLOČASOVKA
  Ružinovská ulica 

             Areál hier Radosť Štrkovec   
 15:00 STORY

 16:00 slávnostné otvorenie

 16:20 FUNNY FELLOWS

 17:45 DALIBOR JANDA

 19:00 CIGÁNSKI DIABLI

 20:15 ZUZANA SMATANOVÁ
  Moderuje: Richard Vrablec

NEDEĽA 29. 9. 2013

SOBOTA 28. 9. 2013
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move your body and feel your energy

OD 3. SEPTEMBRA ZNOVU
OTVORENÉ! ČAKÁME VÁS! 

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

182x67,5mm_reloadfitness_2013febr.indd   1 2013.02.08.   14:18:22
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Areál	  netradičných	  
športov	  Pivonková	  
	  

FUTBAL	  
HOKEJBAL	  
TENIS	  
	  

Registrácia:	  8.00	  –	  8.30	  
Rozlosovanie:	  8.30	  –	  9.00	  
Turnaje:	  9.00	  –	  15.00	  
 

Areál	  hier	  	  
Radosť	  Štrkovec	  
	  

PLÁŽOVÝ	  
VOLEJBAL	  
	  
Registrácia:	  	  
9.00	  –	  9.30	  
Rozlosovanie:	  	  
9.30	  –	  10.00	  
Turnaje:	  	  
10.00	  –	  15.00	  
	  
PRE	  NAJMENŠÍCH	  
	  9.00	  –	  12.00	  
Skok	  vo	  vreci	  	  
Chodúle	  	  
Šípky	  do	  terča	  
Plechovková	  pyramída	  	  
 

Športový	  areál	  Drieňová	  	  	  
(bývalý	  STaRZ)	  
	  

MINIFUTBAL	  
NOHEJBAL	  
TENIS	  
VOLEJBAL	  
	  

Registrácia:	  8.00	  –	  8.30	  
Rozlosovanie:	  8.30	  –	  9.00	  
Turnaje:	  9.00	  –	  14.00	  
 

 

Zimný	  štadión	  
Vladimíra	  Dzurillu	  
	  

HOKEJ	  
	  
Registrácia:	  7.30–7.45	  
Rozlosovanie:	  7.45–8.00	  
Turnaj:	  8:00	  –	  10:30	  
 

inzercia
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inzercia

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:

Mestský parkovací 
systém stále nie je

V Prievoze má 
pribudnúť kanalizácia 

Poslanci najväčších mestských časti Petržalka, Ružinov, Nové mesto 
a Staré mesto zatiaľ nesúhlasia s návrhom všeobecne záväzného 
nariadenia (VZN) hlavného mesta o vymedzení  úsekov  miestnych   
komunikácií  na  dočasné  parkovanie  motorových  vozidiel,  výške  
úhrady za dočasné parkovanie, spôsobe jej platenia a spôsobe pre-
ukázania jej zaplatenia. Aktuálne znenie VZN totiž nerieši problém  
s parkovaním vo vnútroblokoch a na účelových komunikáciách, 
ktorých je v Ružinove veľmi veľa. Zavedenie VZN do praxe by spô-
sobilo presne opačný efekt – vodiči bez trvalého pobytu v Ružinove 
(nerezidenti)  by ešte viac parkovali vo vyťažených vnútroblokoch, 
pretože by sa na nich nevyberalo parkovné. Takisto návrh VZN, od 
ktorého by sa mal odvíjať parkovací systém, neobsahuje to, že rezi-
denti môžu parkovať mimo svojej rezidentskej zóny prvé dve hodi-
ny zadarmo. V septembri sa uskutočnia ďalšie rokovania primátora 
s mestskými časťami. 

(mš)

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 uskutoční 22. októbra 2013 o 19:00 v bratislavskej NTC Aegon Aréne.  Na kon-
certe zaznejú najväčšie hity sólových interpretov, ale aj prémiové duetá v exklu-
zívnych aranžmánoch vytvorených iba pre tento Galavečer. Celý program bude 
sprevádzať Big band Felixa Slováčka. Každá z hviezd pripojí ku svojmu vystúpe-
niu osobnú gratuláciu. 

BUĎTE PRI TOM AJ VY! ZAPOJTE SA DO SÚŤAŽE A VYHRAJTE 1 x 2 VSTUPENKY NA TENTO 
KONCERT ALEBO 1 x CD FELIXA SLOVÁČKA „SALTO SOLO“. Ako? Do 18.9. 2013 nám napíš-
te, čo najradšej čítate v Ružinovskom ECHU, a to emailom na adresu echo@ruzinov.sk 
alebo na adresu Ružinovské ECHO, Mierová 21, 827 05 Bratislava. Nezabudnite 
uviesť svoju adresu, telefonický kontakt a pripíšte heslo „Súťaž Felix Slováček“. 
Výhercov zverejníme v Ružinovskom ECHU 10/2013. 

Na žiadosť mestskej časti Ružinov Bratislavská vodárenská spoloč-
nosť plánuje dobudovať chýbajúcu kanalizáciu na uliciach Miero-
vá (od Telocvičnej po polyfunkčný dom Solitaire, vrátane Nových 
záhrad I) a Parková v Prievoze. Navrhované úseky kanalizácie majú 
byť napojené na jestvujúcu sieť, ktorá odvádza odpadové vody do 
čističky vo Vrakuni. V rámci tejto stavby sa uvažuje aj s kanalizačný-
mi odbočeniami vo verejnej časti (od hlavného kanalizačného po-
trubia po hranicu súkromných pozemkov) a s odvodnením komu-
nikácií v správe magistrátu. Mestská časť Ružinov bude v najbližších 
týždňoch robiť prieskum, kto by sa chcel na kanalizáciu pripojiť. Ru-
žinov už dlhšie obdobie žiada vybudovať kanalizáciu aj na uliciach 
Krajná, Stredná, Bočná, Nové záhrady III-VII a Hrachová.

(red)

Oprava 
V Ružinovskom ECHU 7-8/2013 sme na str. 3 omylom 
nesprávne uviedli, že autorom vizualizácie polyfunkčného 
objektu Helios je spoločnosť Penta Investments. Správny 
názov autora je Architektonická kancelária G&D. Za chybu sa 
čitateľom ospravedlňujeme. 

Zavedenie mestského parkovacieho systému sa 
opäť odkladá. Fungovať nezačne ani  
v septembri, ktorý primátor Bratislavy Milan 
Ftáčnik avizoval ako ďalší termín. 

Vyhrajte vstupenky na Galakoncert Felixa Slováčka ! 
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Kúpalisko Delfín v Ružovej doline
Kultúra kúpania a kúpeľov má v Bratislave tradíciu. Rieka Dunaj so svojimi ramenami, 
prírodné jazerá i štrkoviská mali a majú hlavný vplyv na jej vznik a pretrvávanie. 

Vznik bratislavských kúpalísk 
Kúpele Grössling, ktoré vznikli v r. 1895 a boli v prevádzke 
približne sto rokov, sú už niekoľko rokov zavreté. Pravdepo-
dobne nedlho po otvorení Starého mosta (1885-90) vzniklo 
na pravom brehu Dunaja, v miestach vyústenia mosta 
Apollo, legendárne dunajské prírodné  kúpalisko Lido. Bolo 
to dôležité miesto stretávania sa a letného relaxu starých 
Bratislavčanov, na ktoré všetci žijúci pamätníci spomínajú  
s nostalgiou a láskou. Po obsadení petržalskej strany Ma-
ďarskom počas druhej svetovej vojny sa pre Bratislavčanov 
stalo neprístupným a nahradilo ho na vtedajšiu dobu mo-
derné kúpalisko Tehelné pole, ktoré po viacerých, väčšinou 
nevhodných zásahoch - v zmysle narušenia pôvodného 
rázu - existuje dodnes. V 60. rokoch ( po zániku Lida) vzniklo  
v Bratislave postupne viacero moderných kúpalísk, z kto-
rých architektonicky najzaujímavejším a službami najkom-
plexnejším bolo ružinovské kúpalisko Delfín.

Kúpalisko známeho architekta Paluša 
Kúpalisko Delfín vzniklo na rozhraní sídlisk Miletičova  
a Ružová dolina. Táto štvrť, ktorej vznik sa datuje od za-
čiatku 50. rokov, patrí medzi najkvalitnejšie obytné mest-
ské štvrte medzi bratislavskými sídliskami z  2. polovice 
20. storočia. Ku kvalite bývania a života obyvateľov štvrti 
bezpochyby prispel aj Delfín. Jeho autorom a hlavným 
projektantom bol architekt Karol Paluš, dvojnásobný dr-
žiteľ ceny Dušana Jurkoviča. Jeho tvorba nezameniteľným 
a výrazným spôsobom ovplyvnila architektonický výraz 
vznikajúceho sídliska. Bol autorom bytových domov na 
Miletičovej ulici, postavených ešte v duchu socialistického 
realizmu. Bol taktiež architektom s minimálnym odstupom 
realizovaných piatich výškových 12-podlažných bodových 
bytových vežiakov na ulici Ružová dolina, tzv. „Palušá-
kov” (1957-60), ktoré vyjadrujú modernistické princípy  
a program jeho diela. 

Delfín mal pôvodne vyzerať inak 
Pôvodný projekt Delfína z r. 1957 - v spolupráci s architekt-
mi Hrivňákom a Kočím  bol koncipovaný ako areál kúpaliska 
s bazénom o rozmeroch 33 m x 16,5 m, s jednopodlažnou 

pravouhlou budovou rozdelenou na zázemie kúpaliska  
a reštauračnú časť, pričom oproti cez ulicu bola navrhnu-
tá budova podobných rozmerov a jednoduchého vzhľadu, 
určená pre obchody a služby sídliska. Po pripomienkach 
Odboru výstavby a vodného hospodárstva rady ÚNV  
a Československého zväzu telesnej výchovy bol projekt 
prepracovaný a areál postavený do dnešnej podoby.  Vý-
stavba bola zrealizovaná v rokoch 1960/61. Kúpalisko bolo 
situované do terénnej priehlbiny medzi bytové domy.  
V letnej prevádzke sa rátalo s návštevnosťou 1 500 osôb. 
Samotný areál kúpaliska pozostával z bazéna o rozmeroch  
50 m x 20 m s hĺbkou 110 až 220 cm, malého detské-
ho kruhového bazéna, situovaných na západnej strane  
a z kúpaliskovej budovy umiestnenej na východnej stra-
ne areálu. Plánované boli ešte dve volejbalové ihriská  
v juhozápadnom a severozápadnom kúte areálu. Okrem 
technologickej náročnosti, ktorá bola daná typom stavby, 
sa autori museli vysporiadať aj  s technickým problémom 
týkajúcim sa čistenia, resp. vypúšťania bazéna, pretože dno 
verejnej kanalizácie oproti dnu bazéna je o 150 cm vyššie  
a tak 2/3 objemu vody bazéna sú vypúšťané samospádom, 
zvyšok odčerpaný čerpadlami. 

Parníková architekúra 
Budova kúpaliska bola koncipovaná ako dvojpodlažná, 
využívajúca výškovú diferenciu medzi úrovňou prístupovej 
komunikácie (ul. Ružová dolina) a vnútorným priestorom 
sídliska ohraničenom objektmi „sorely“ a tzv. “Palušákmi”. 
Budovu tvoria dve takmer samostatné, terasou prepojené 
časti - východná s predsunutým vstupom, reštauráciou  
a bufetom a ich zázemím a západná, k bazénu orientovaná 
časť, v ktorej interiéri boli (sú) situované očistné kúpele  
s výcvikovým bazénom a saunou, šatne pre ženy a mužov 
s prechodovými kabínkami, dielne, výmeníková stanica, 
kancelárske priestory obsluhujúceho personálu, toalety, 
sušiarne, sklady, priestory filtračnej stanice a technológie 
na prípravu bazénovej vody, bublinkového (šumivého) 
kúpeľa, horúceho suchého vzduchu a pary. Počítalo sa  
s priestormi pre lekáreň, holiča, pedikúru a manikúru, koz-
metiku a maséra. 

Strecha budovy orientovanej do areálu kúpaliska slúžila 
ako otvorená terasa na slnenie a pre vonkajšie sedenie bu-
fetu a reštaurácie. Od úrovne bazéna sa na strešnú terasu 
vystupuje efektným monolitickým točitým schodiskom. 
Strecha nad vstupnou časťou a reštauráciou je pultová  
s presahom nad terasu a dotvorená niekoľkými radmi 
kovových slnolamov. Šikmé ukončenie štítových stien bu-
dovy smerom k bazénu, pásové horizontálne a vertikálne 
okná, trubkové zábradlia a dominantná biela farba evokuje 
nautickú - parníkovú architektúru, ktorou sa rada inšpiro-
vala avantgardná funkcionalistická architektúra 30. rokov  
20. storočia. Všade prítomnú bielu farbu obohatila na 
hlavnej uličnej fasáde, medzi vstupom do reštaurácie a 
kúpaliska, veľkoplošná abstraktná mozaika od neziste-
ného autora. Okrem tohto monumentálneho výtvarného 
diela sa v areáli kúpaliska nachádza bronzová kolorovaná 
socha Alegórie - nahej ženskej postavy na žulovom sokli 
od sochára Františka Gibalu a abstraktná betónová plas-
tika, pravdepodobne od sochára Teodora Baníka, autora 
ďalších dvoch plastík situovaných v tesnej blízkosti areálu 
kúpaliska. 

Úpravy po 30 rokoch
Najväčšiu slávu má kúpalisko Delfín už za sebou. Až po 
vyše 30 rokoch od uvedenia kúpaliska do prevádzky bola 
uskutočnená prvá väčšia úprava areálu - rozdelenie veľké-
ho bazénu na tri menšie bazény. Na betónové plochy okolo 
bazénov položili dlažbu a steny bazénov potiahli izolačnou 
fóliou. Pred piatimi rokmi bol architektonickým ateliérom 
Šináková obnovený interiér - najmä priestory sauny a vnú-
torného výcvikového bazénu. Celkovo však má potenciál 
využitia a modernizácie areálu kúpaliska Delfín klesajúcu 
úroveň, čo, žiaľ, platí pre väčšinu ostatných kúpalísk z tohto 
obdobia v Bratislave.   

Denis Haberland
Autor pracuje na Pamiatkovom úrade SR

Foto: M. Štrosová
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Chýba vám prax popri štúdiu? Trávniček privíta nových 
členov Študentský život je úžasný a bezstarostný - takto 

si na vysokoškolské štúdium spomína generácia 
rodičov dnešných študentov. No dnes z každej 
strany počúvame a čítame o nezamestnanosti 
absolventov. Žijeme v dobe, kedy titul je štandard, 
angličtina je štandard a prax sa okolo vysokoškol-
ského štúdia ani neobšuchla. Zamestnávatelia 
požadujú odborné skúsenosti. Kde ich ale vziať? 
Možností je viac ako by sa mohlo zdať – napríklad 
členstvo v študentskej organizácii.

AIESEC je najväčšia medzinárodná študentská organizácia. 
Sprostredkuje zahraničné stáže pre študentov vysokých 
škôl a čerstvých absolventov po celom svete. Praktické 
skúsenosti však aj ružinovskí študenti môžu získať aj 
priamo členstvom v organizácii tu na Slovensku. 

Prax priamo v Bratislave 
Príležitosťou, ako získať praktické skúsenosti, môže 
byť dobrovoľníctvo v organizácii. „AIESEC funguje 
ako medzinárodná spoločnosť. Má viacero pobočiek 
vo viacerých krajinách. Má svoju štruktúru, oddelenia, 
partnerov, s ktorými spolupracuje. Veľký rozdiel je však  

v tom, že všetko riadia študenti a čerství absolventi,“ hovorí 
Zuzana Maderová, prezidentka AIESEC Bratislava.
AIESEC Bratislava je jednou z pobočiek tejto medzinárodnej 
organizácie. Sídli na Ekonomickej univerzite v Bratislave. 
Členovia AIESEC získavajú pracovné skúsenosti  
v oblasti ľudských zdrojov,  projektového manažmentu, 
predaja, financií, marketingu, či grafického dizajnu. 
„U nás v AIESEC majú vysokoškoláci príležitosť naučiť sa 
tímovej práci a bežne komunikovať v anglickom jazyku. 
Taktiež majú možnosť už v mladom veku viesť vlastný 
tím, organizovať konferencie alebo projekty. Všetci 
členovia dostávajú tréningy od firiem a tiež starších členov 
organizácie. Popritom si budujú sieť kontaktov po celom 
svete a majú príležitosť vycestovať aj na medzinárodný 
výmenný program,“ vraví Barbora Priecelová, zodpovedná 
za oblasť ľudských zdrojov. Ružinovčanka Karolína, ktorá 
študuje prekladateľstvo na Univerzite Komenského to 
potvrdzuje: „Vďaka AIESEC som sa naučila pracovať v tíme. 
Spoznala som rôzne typy ľudí a naučila sa s nimi pracovať. 
Mladý človek teraz potrebuje hlavne skúsenosti a AIESEC je 
výborná možnosť, ako ich získať.“  
Pre väčšinu členov je AIESEC len začiatok ich cesty za 
kariérou. Mnoho z nich vďaka AIESEC zistilo, čo ich baví  
a v čom sú dobrí. AIESEC patril k začiatkom Slovákov ako 
Andrej Babiš, Ivo Toman, Patrik Tkáč a iných úspešných ľudí. 
Členom sa môže stať študent vysokej školy aj absolvent do 
dvoch rokov od ukončenia štúdia a pracovať tak na svojom 
profesionálnom a osobnom rozvoji. Stačí si kliknúť na 
web stránku www.tvojaskusenost.sk a vyplniť prihlášku 
do 5.10.2013. Výberový proces pozostáva z pohovoru a 
tímovej aktivity. Následne budú uchádzači vyselektovaní 
na základe ich preferencií a schopností.

(red) 
Foto: AIESEC

The Little Gym Bratislava 
Vajnorská 45 • 831 01 Bratislava • tel.: 02/44372311 
www.thelittlegym.sk • bratislava@thelittlegym.sk

The Little Gym® je miesto, kde deti vo veku 
od 10 mesiacov do 12 rokov postupne 
zlepšujú svoju obratnosť, koordináciu 
a celkovú zdatnosť. Získavajú tak väčšiu 
odvahu a  sebadôveru a  zároveň sa učia 
počúvať, sústrediť sa a  spolupracovať 
s ostatnými... a hlavne si užijú veľa zábavy!

• Telocvičňa je určená výhradne pre deti.
• Deti do 3 rokov cvičia spolu s rodičmi, od 3  
 rokov len s inštruktormi (maximálne 6 detí na  
 1 inštruktora).
• Lekcie prebiehajú 1x do týždňa a každá lekcia  
 má svoju špeciálnu tému a hudbu.
• Kurzy The Little Gym® sú vedené bilinguálne –  
 v slovenčine a v angličtine.
• Rodičia môžu sledovať priebeh hodiny   
 z pohodlia vstupnej haly a pri každej lekcii   
 získavajú pravidelnú spätnú väzbu.
• V prípade ospravedlnenej neprítomnosti   
 dieťaťa sa môžu vymeškané hodiny nahradiť.
• V júni navštevovalo kurzy The Little Gym®   
 Bratislava viac ako 250 detí každý týždeň.

Kontaktujte nás a rezervujte si  
skúšobnú hodinu ZADARMO!

Cvičenie rodičov s deťmi Cvičenie pre predškolákov Gymnastika pre školákov Prázdninové programy Narodeninové oslavy

Vyrastať nás baví

TLG_ad_182x135_Bratislava.indd   1 24.8.13   10:27

Detský folklórny tanečný súbor Trávniček  
z Ružinova prijíma dievčatá a chlapcov od 4 rokov. 
Rodičia ich môžu prihlásiť od 2. 9. 2013 každý 
pondelok a štvrtok v čase od 16:00 do 18:00 hod. 
 v Spoločenskom dome Prievoz na Kaštieľskej 30  
v Bratislave. Priniesť si treba: dievčatá  (suknička, 
tričko, pančuchy, cvičky), chlapci (tričko, tepláky, 
cvičky). 
Trávniček vznikol v roku 1974 v Ružinove. Za 39 rokov  
činnosti získal viacero ocenení za svoju pedagogickú prácu 
a choreografickú tvorbu na súťažiach a prehliadkach,  
v súbore sa vytancovalo a vyspievalo do 400 detí,  
z ktorých mnohí neskôr pôsobili v rôznych tanečných 
telesách  (Lúčnica, SĽUK, Balet ND Praha, Los Remedios, 
FS Gymnik, Karpaty, Lipa, Ekonóm, Technik, Devín, 
Limbora, Ladylicious), spolupracoval s mnohými známymi 
odborníkmi v oblasti tradičnej kultúry, uskutočnil viac 
ako 700 vystúpení doma a reprezentoval Slovensko na 
festivaloch a kultúrnych podujatiach v Taliansku, Fínsku, 
Turecku, Indii, Poľsku, ČR, Rakúsku, na Taiwane. 
Viac informácií na: www.travnicek.sk  
Kontakt: Mgr. art. Zdenka Vaňová Nererová, 
mobil: 0908 228 128 
Tešíme sa na všetkých malých nádejných tanečníkov! 
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Bezplatný relax pre onkologických pacientov 
Pre pacientov s onkologickou 
diagnózou je veľmi dôležitá psychická 
podpora. Nachádzajú ju predovšetkým 
v rodine. Príbuzných a priateľov však 
nechcú zaťažovať individuálnymi 
problémami, ktoré ochorenie prináša, 
preto im padne veľmi vhod, ak sa 
stretnú s ľuďmi poznajúcimi všetky 
stránky onkologickej diagnózy a 
vedia ich s nimi zdieľať aj inak, než len 
empaticky.

Nadväzovanie nových priateľstiev s okruhom ľudí s podobným osudom umožňujú relaxačné 
pobyty, takzvané „týždňovky“,  ktoré Liga proti rakovine ako súčasť psychosociálnej 
podpory organizuje už piaty rok.  Tento rok sa ich zúčastní  300 ľudí z celého Slovenska. 
Pobyty ponúkajú pacientom možnosť vzájomného zblíženia sa, vznikajú nové 
priateľstvá, ktoré sa utužujú nielen v individuálnych rozhovoroch, ale i na organizovaných 
spoločenských aktivitách, výletoch do prírody, voľnočasových aktivitách, workshopoch. 
Na pobyty Liga pozýva ľudí z radov lekárov či umelcov, ktorí ich spestria zaujímavými 
informáciami či vystúpeniami.
Relaxačné týždňovky je možné organizovať vďaka príspevkom, ktoré Liga získa v rámci  Dňa 
narcisov alebo z asignácie dvoch percent z daní. Pre účastníkov – onkologických pacientov 
z celej SR – sú v plnom rozsahu bezplatné. Účasť na pobyte nie je ničím podmienená, sú 
určené pacientom s akoukoľvek onkologickou diagnózou. Účastníci sú rozdelení do dvoch 
kategórií podľa veku – do 60 a nad 60 rokov. Tento rok si môžu pacienti odpočinúť na 
miestach ako Dudince, Štrba, Smižany či Malatiny. Aj keď niektoré turnusy už skončili, ešte 
je pár voľných miest na septembrové a októbrové termíny určené pre pacientov do 60 rokov.

Relaxačné týždňovky – možnosť prihlásenia sa na termíny:
21.9. – 27.9.2013  hotel Čingov, Smižany
7.10. – 13.10.2013  hotel Sojka, Malatiny

Všetky bližšie informácie o možnosti účasti a prihlásení získajú záujemcovia priamo v LPR 
na t.č.: 02/5292 2910, 02/5292 1735, príp. emailom: janka@lpr.sk

(mb) 
Foto: LPR 

RÁTAJTE S NAMI 
DO ŠKOLY!
RÁTAJTE S NAMI RÁTAJTE S NAMI RÁTAJTE S NAMI RÁTAJTE S NAMI RÁTAJTE S NAMI 
DO ŠKOLY!DO ŠKOLY!DO ŠKOLY!DO ŠKOLY!DO ŠKOLY!DO ŠKOLY!DO ŠKOLY!

Dni
škôlok
a rodičov

13. a 14. 9.
od 11.00

do 18.00 h

Program 
pre mamičky 

a deti

VYBAVTE DETI DO NOVEJ SEZÓNY

mamicka sk
web komunity
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Chcete si vyrobiť maľovanú hodvábnu 
tašku alebo šperky? 

Pozývame Vás na tvorivé dielne 7.9.2013 (sobota) od 
10:00 do 16:00 hod. v PRIME na Banšelovej ulici 4 na 
Trnávke. 

Naučíte sa technike: 
MAĽBA 
HODVÁBNYCH  
ŠATIEK. Výrobky 
vám ostanú ☺.

Dielne sú určené pre 
deti od 6 do 99 rokov 
☺ . Maximálny počet 
účastníkov 10. 

Prihlásiť sa môžete na t. č.: 02/ 4341 1813 alebo  
na www.facebook.com/dssprima. Vstup voľný. 

Ďalšiu tvorivú dielnu pripravujeme 26.10.2013 (sobota) 
od 10:00 do 16:00 hod. 
Technika: VÝROBA BROŠNÍ A NÁUŠNÍC Z TEXTILU, 
FIMA, MEDENÉHO DRÔTU A VŠAKOVAKÝCH INÝCH 
NETRADIČNÝCH A PREKVAPUJÚCICH MATERIÁLOV 
(tvorivosti sa u nás medze nekladú). 

Už ste si u nás mohli na tvorivých dielňach vyrobiť tričká, 
foto rámiky a črepníky ozdobené servítkovou technikou a 
tiež naučiť sa pliesť košíčky a zvončeky z pedigového prú-
tia. Výrobky, ktoré vzniknú v tvorivej dielni, si jej účastní-
ci môžu zobrať. Tvorivé dielne realizujeme pre vás vďaka 
grantu od MČ Bratislava-Ružinov. 
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Hokejová akadémia 
Zdena Cígera pokračuje 
na novom mieste 
Talentované deti zo sociálne slabších rodín sa budú 
môcť venovať hokeju aj v ďalšej sezóne. Koncom 
augusta hokejista Zdeno Cíger otvoril ďalší ročník svojej 
akadémie. Jej cieľom je umožniť  hrať hokej aj deťom 
z rodín, ktoré na tento šport nemajú peniaze. Hokejová 
akadémia sa zároveň presťahovala na Drieňovú. 

Mnoho malých hráčov dnes stráca chuť a záujem hrať hokej. Aj keď sú 
dobrí, zápasy hrajú spoluhráči, ktorých rodičia viac zaplatia. „Silou-mo-
cou sa do popredia tlačia rodičia, ktorí vstupujú do celého procesu.  Kedysi 
boli tréneri najdôležitejší,  a celé to bolo čistejšie. Chlapci, ktorí mali kvalitu, 
hrávali. Teraz ten, čo na to finančne nemá a je šikovný, sa tam jednodu-
cho nedostane,“ povedal Zdeno Cíger. Škola preto deťom zabezpečuje 
miesto na tréning aj výstroj. Mladé talenty tak potrebujú len chuť tré-
novať a záujem na sebe pracovať. 
Cígerova akadémia využíva v tréningovom procese syntetický ľad. 
Hráči sa síce pri tréningoch viac nadrú - kvôli väčšiemu treniu, no keď 
prejdú na klasický ľad, sú podstatne rýchlejší. Pôvodne mal Cíger ta-
kéto ihrisko na Trnávke, teraz sa presunulo do športového areálu Fit-
camp na Drieňovú. Hráči tu nájdu lepšie zázemie a tiež podmienky na 
prípravu. 
Otvoriť nový ročník hokejovej akadémie  prišli podporiť aj slovenské 
hokejové osobnosti  Marián Hossa, Ľubomír Višňovský, Richard Lintner 
a Marek Uram. „Zdenove nadšenie je neutíchajúce. K tomu mu gratulu-
jem a držím mu palce, aby táto akadémia fungovala a aby mu vychová-
vala talenty, tak ako si predsavzal,“  prezradil  Richard Lintner. 
Ku koncu minulej sezóny bolo v akadémií asi 35 detí od 6 do 14 rokov. 
Úspešne sa prezentovali aj na niekoľkých medzinárodných turnajoch, 
pričom viaceré z nich aj vyhrali. „Teší ma, že to nie je  zbytočné. Mám tam 
naozaj šikovných chlapcov, ktorí chcú deň čo deň trénovať. Aj keď si  už 
chcem oddýchnuť, tak ma do toho nútia, čo je výhoda. To mi dáva energiu 
a viem, že to nie je zbytočné,“ vraví Zdeno Cíger.

Daniel Súkup 
Foto: autor 

Začala sezóna bezplatného korčuľovania 

na zimnom štadióne vladimíra dzurillu v ružinove sa 
môžete po letnej prestávke opäť zadarmo korčuľovať. 
nová sezóna verejného korčuľovania odštartovala  
v polovici augusta. aktuálne hodiny pre verejnosť nájdete 
na internetových stránkach www.ruzinov.sk  
a www.ruzinovskysportovyklub.sk. Ľadovú plochu je 
možné využívať aj na prenájom pre hokejové skupiny. 
záujem je taký veľký, že voľné sú už len časy cez pracovný 
týždeň okolo obeda. 
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Bližšie	  informácie:	  www.ruzinovskysportovyklub.sk	  	  
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pod vedením licencovaného trénera 

 
pod vedením licencovaného trénera 

  
Podmienky účasti: prihlásenie sa, uhradenie účastníckeho poplatku, vlastné nabrúsené korčule, prilba, čiapka, 

nepremokavé teplé oblečenie, nepremokavé rukavice, papierové vreckovky, hokejka. 
Podmienky účasti: prihlásenie sa, uhradenie účastníckeho poplatku, vlastné nabrúsené korčule, prilba, čiapka, 

nepremokavé teplé oblečenie, nepremokavé rukavice, papierové vreckovky, hokejka. 
  

  
Prihlasovanie a bližšie informácie:  

ruzinov.rsk@gmail.com 
tel.č.: 02/48 28 44 56, 0908 730 425 

	  

Mestská	  časť	  Bratislava	  –	  Ružinov	  
Ružinovský	  športový	  klub	  

  
 

 

TTTEEENNNIIISSSOOOVVVÝÝÝ	  	  	  KKKRRRÚÚÚŽŽŽOOOKKK	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  pre	  deti	  od	  6	  do	  10	  rokov	  
	  
	  

pod	  vedením	  licencovaného	  trénera	  
	   	  

	  	  	  	  UTOROK	  a	  ŠTVRTOK	  
	  Začiatočníci	   17:00	  –	  18:00	  hod.	  
	  	  Pokročilí	  	  	  	  18:00	  –	  19:00	  hod.	  
	  
Poplatok	  10	  €	  /	  mesiac	  

	  	  	  
	   	  	   	  Areál	  netradičných	  športovAreál	  netradičných	  športov ,, 	  Pivonková	  Pivonková 

Bližšie	  informácie:	  www.ruzinovskysportovyklub.sk	  
tel.	  č.:	  02/48	  28	  44	  56,	  mobil:	  0908	  730	  425	  

Súčasťou otvorenia nového ročníka 
Hokejovej akadémie Zdena Cígera bola aj autogramiáda 

súčasných hokejových osobností. Pozvánku prijali Marián 
Hossa, Ľubomír Višňovský, Richard Lintner a Marek Uram. 



keď na Slovensku niekto vysloví meno 
kaprálik, milovníkom divadla sa vybaví 
najmenej päť členov vašej hereckej rodi-
ny. nebránil vám otec dušan, vari najzná-
mejší z famílie, aby ste sa uberali herec-
kým smerom? 
Nebránil, len ma aj s bratmi Martinom (herec) 
a Ondrejom (režisér) upozornil na to, že to je 
drina. Nešetrí nás, no vždy nám pomôže, keď 
vidí, že máme o niečo skutočný záujem a sna-
hu na sebe pracovať. Máme skvelého otca.

podporil váš záujem o herectvo aj váš sta-
rý otec, známy herec elo romančík?
Dedo Elo sa tešil, keď sa nám darilo. O bratovi 
Martinovi si dlho myslel, že sa bude venovať 
inej práci, lebo rád staval modely lietadiel. 
No láska k herectvu, ktorá v našej krvi prú-
di aj z otcovej aj z maminej strany, zvíťazila. 
Často sme sa stretávali s dedom v rozhlase, v 
dabingu, pred kamerou, hrali sme spolu aj v 
divadle. Smutné je, že už nie je medzi nami. 
Ale som rada, že budem môcť svojmu syn-
čekovi sprítomniť pradeda Ela prostredníc-
tvom rozprávok, ktoré nahral a tiež filmov, 
ktoré nakrútil. 

Od deviatich do pätnástich rokov ste cho-
dili do detskej rozhlasovej dramatickej 
družiny (drdd). potom ste študovali hu-
dobno-dramatický odbor na konzervató-
riu. dnes spolu s martinou michalcovou 
vediete drdd a učili ste spolu, aj s vaším 
otcom, i konzervatoristov...
Hovorí sa, že okolo deviateho roku života 
sa u človeka začína v určitej forme prejavo-
vať jeho životné poslanie. Mňa život viedol 
- cez rozvíjanie talentu v oblasti hovorené-
ho slova - k tomu, aby som svoje skúsenos-
ti odovzdávala ďalej a pomáhala rozvíjať sa  
v tomto smere deťom a študentom. Keď 
som mala deväť rokov, mali sme v škole 
povedať, čím chceme byť. Nechcela som 
povedať „herečka“, tak mi otec navrhol, že 
môžem povedať „redaktorka v rozhlase“. 
Nemusela som chodiť k jasnovidcom, ako 
sa ukázalo, jedného som mala doma. Pred 
piatimi rokmi som nastúpila do Slovenské-
ho rozhlasu, dnes RTVS, ako redaktorka  
a vedúca DRDD.

našli ste uplatnenie aj v televíznych insce-
náciách, aj vo filmoch pre kiná.... 
Hrala som hlavné i vedľajšie postavy, rada 
spomínam na spoluprácu s pánom reži-
sérom Eduardom Grečnerom (film Jaškov 
sen, 1995), s pánom Jozefom Bednárikom 
(Zrkadlo, Seneca, Hudobné rozprávky)  
a s mnohými ďalšími. Nemôžem sa sťažovať, 
príležitostí pred kamerou som mala dosť  
a verím, že sa objavia ďalšie.

na ktorom javisku ste začínali po skon-
čení školy?
Rok som hrala v Divadle Andreja Bagara  
v Nitre a desať sezón na Novej Scéne v Bra-
tislave.

v činohernom predstavení s pesničkami 
janko a marienka, alebo O čokoládovej 
chalúpke, ktoré stále beží na malej scéne 
Stu, hrá okrem vás aj otec dušan,  brat 
martin a jeho manželka miška kapráliko-
vá medvecová. ako sa vám spoluúčinku-
je? 
Veľmi radi hrávame túto rozprávku. Páči 
sa deťom i rodičom. Martin napísal a zložil 
chytľavé pesničky, autorom textu je Anton 
Korenči ml. Vznikla aj nahrávka na CD, deti 
si môžu rozprávku púšťať doma a naučiť sa 
pesničky. Nedávno ma potešil režisér Štefan 
Korenči, keď mi prezradil, že plánujú vynoviť 
kulisy a pravdepodobne od októbra by sme 
sa mali opäť postaviť pred divákov. Otec je 
skvelá ježibaba.☺

nielenže bývate na Ostredkoch, ale aj 
ulica sa volá Ostredková. prežili ste tu aj 
detstvo? 
Na Ostredkoch bývam od narodenia. Naša 
ulica sa predtým volala Štefana Majora. 
Máme tu krásny, veľký park, čo je v dnešnej 
dobe vzácnosť. Pred oknom nám rastie 
veľká lipa, teší nás svojou krásou a vôňou. 
Vďaka nej máme doma lepší vzduch a v lete 
aj príjemný chládok. Za domom nám rastú 
košaté, vysoké duby. Sídlisko je zelené, 
nájdete tu platany, brezy, bresty, borovice, 
jedle, topole a mnoho ďalších pekných dre-
vín, kríkov. V parku počuť húkať sovy, večer 

poletujú netopiere, na ceste stretnete jež-
ka. Som šťastná, že náš dvojročný synček 
Maxim môže vyrastať v takomto peknom 
prostredí. Jeho vrstovníci vedia rozoznať 
a pomenovať značky áut, Maximko pozná 
mená stromov. S tatinkom polieva kvietky 
a malé stromčeky na balkóne, a už sa teší 
ako mu bude pomáhať vysádzať les. Dúfam, 
že Ružinov bude stále plný zelene. Keď sa 
pozriete na čiernobielu fotografiu, je na nej 
náš panelák v čase, keď sa nasťahovali naši 
rodičia. Niet tam ani kúska trávičky, naša 
lipa ešte len čakala na toho, kto ju zasadí. 
Rástla tu so mnou štyridsať rokov, aj ostatné 
stromy v našom okolí. Prajem si, aby prežili v 
plnej kráse i sile, a tiež v súlade spolunažívali 
s ďalšími generáciami Ružinovčanov.

ako si ružinov pamätáte z detstva?  
veľmi sa zmenil?
Keď som bola celkom malá, cirkus a kolo-
toče stavali na našom sídlisku, neskôr na 
tom mieste vyrástli paneláky. Potom sme 
chodievali do cirkusu na Pošeň, tam, kde 
dnes stojí kostol. Podliezali sme s kama-
rátkou maringotky a tajne sme chodili kŕ-
miť kozičky. Rodinné domy, okolo ktorých 
sme k cirkusu prechádzali, neskôr zbúrali. 
Je absurdné a smutné, že obchodný dom 
Ružinov, ktorý kedysi slúžil ľuďom, teraz 
ako opustená zrúcanina, hyzdí naše okolie  
a nemôžeme s tým nič robiť.  Leží mi na srd-
ci aj osud pozemkov pod našimi domami  
a v okolí. Cirkev ich hneď po reštitúcii pre-
dala dvom súkromným osobám, neponúkla 
ich ľuďom, ktorí na nich žijú. Záleží len na 
morálnych rozhodnutiach týchto majiteľov, 
ako s nimi naložia. Dejú sa tu čudné veci. 
Súkromný podnikateľ si kúpil pozemok, na 
ktorom stálo parkovisko, ktoré vybudovali 
občania vlastnými rukami. Hoci mu stavba 
parkoviska nepatrí, jedného dňa si ho ozna-
čil za súkromný majetok a začal prenajímať 
parkovacie miesta za nie malú sumu. Tí, čo si 
to nemôžu dovoliť, alebo s tým nesúhlasia, 
musia parkovať inde, čo je v dnešnej dobe 
problém, lebo áut je už pomaly viac ako par-
kovacích miest. 

Anna Sláviková 
Foto: Archív Z.J.K. 

Ružinovčanka z hereckej dynastie
Nežná, takmer éterická mladá žena s jemným prejavom. Od malička ju 
mohli diváci vídať na televíznych obrazovkách, no najmä jej hlas zaznieval 
z rozhlasových vĺn, keďže svoju hereckú dráhu začínala v Detskej 
rozhlasovej dramatickej družine. Tomuto súboru ostala verná, aj keď sa 
doň vrátila po rokoch už nie ako účinkujúca, ale ako vedúca. Herečka, 
redaktorka a pedagogička ZUZANA JURIGOVÁ KAPRÁLIKOVÁ (1973).
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Zuzana  
so synom Maximom
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Súťažte o knihu POKLADY SLOVENSKEJ KUCHYNE (Hont, Podpoľanie, Novohrad) od Silvie Pilkovej, ktorú jednému z úspešných riešiteľov krížovky venuje 
vydavateľstvo IKAR. Pošlite správne znenie tajničky do 17.9. 2013 emailom na adresu echo@ruzinov.sk alebo poštou na adresu Ružinovské ECHO, Mierová 21, 827 05 
Bratislava. Uveďte aj telefonický kontakt. Jeden z vás sa stane majiteľom tejto novej knižnej publikácie. Výhercu zverejníme v Ružinovskom ECHU 10/2013. Správne 
znenie tajničky z RE 7-8/2013 je: Náhoda nikdy za nič neručí. Knihu STOROČNÝ STARČEK, KTORÝ VYLIEZOL Z OKNA A ZMIZOL od Jonasa Jonassonaz vydavateľstva IKAR 
vyhráva Pavel Dobrocký z Mierovej ulice. Blahoželáme!

Sklenárova s tichými výťahmi 
Veľkou zmenou pre obyvateľov 
Ružinovského domova seniorov 
(RDS) sú dva nové výťahy. Tie 
pôvodné mali už vyše 30 rokov, 
často ich museli opravovať  
a boli hlučné. „Nové výťahy sú 
väčšie, spĺňajú európske štandardy 
a výhodou je, že po privolaní 
výťahu príde ten, ktorý je bližšie,“ 
hovorí riaditeľka RDS Ľubica 
Karelová. Šetrí to čas, aj energiu, 
keďže budova má 12 poschodí. 
Obyvatelia si pochvaľujú 
hlavne to, že nové výťahy už 
nie sú hlučné. „Sú veľmi pekné  
a hlavne tiché. Bývam za výťahom  

a vôbec ho nepočujem,“ okomentovala novinku jedna z obyvateliek. 
Rekonštrukčné práce tu ale výmenou výťahov neskončili. Na rade je 
zateplenie schodísk, ktoré boli len zamrežované. Po novom budú 
zasklené, čím sa zníži únik tepla v budove. 

pivonková zvyšuje kapacitu
Zmenou prechádza aj lôžková časť tohto zariadenia. V auguste 
začali rekonštruovať jeden z pavilónov na Pivonkovej ulici. Ten sa 
nepoužíval a vďaka rekonštrukcii sa zvýši jeho kapacita z 30 na 38 
imobilných a čiastočne imobilných klientov. „Vymeníme strešnú 
krytinu, okná, dvere, budú tu nové podlahy, obklady, sanita aj nábytok,“ 
dopĺňa riaditeľka Ružinovského domova seniorov. 

na pažítkovej už funguje 
privolávanie sestričky 
Robotníci robili počas leta 
spoločnosť aj klientom 
Domova dôchodcov na 
Pažítkovej ulici. Premenou 
prešla vstupná hala, ktorá 
dostala optimistický žltý náter, 
nové osvetlenie, podlahy  
a farebné kreslá pre trávenie 

voľného času. Vymaľovali aj v jedálni a čitárni, do záhrady kúpili nové 
sedenie. „Veľkou a dôležitou zmenou je pre nás rekonštrukcia rozvodov 
elektriny, ktoré už boli v havarijnom stave. Vďaka tomu bude konečne 
opäť funkčný aj signalizačný systém, aby si starkí mohli privolať sestričku, 
keď niečo potrebujú,“ vysvetľuje Eva Samolejová, riaditeľka Domova 
dôchodcov. Práve signalizácia klientom veľmi pomôže. Majú najvyššie 
stupne odkázanosti a pískať na personál píšťalkou nie je veľmi príjemné. 
Veľkú radosť tu majú aj z novej bezbariérovej kúpeľne. Pôvodná už 
mala plesne na stenách a zničená dlažba sťažovala presun klientov na 
invalidných vozíkoch. Zvýšený štandard by mohol prilákať aj nových 
obyvateľov. Ku koncu augusta tu mali 15 voľných lôžok. 
Všetky tieto najnovšie investície do rekonštrukcie oboch zariadení 
dosahujú vyše 330 tisíc eur. Sú aj z mimorozpočtových zdrojov, ale 
väčšina išla z rozpočtu mestskej časti. „Som rád, že sa v zastupiteľstve pred 
letnými prázdninami napokon podarilo presadiť, že do týchto zariadení 
investujeme navýšené finančné prostriedky,“ vyjadril sa Vladimír Sloboda 
(SaS), zástupca starostu Ružinova. 

Miroslava Štrosová
Foto: autorka 

Zariadenia pre seniorov s novinkami 
Letné mesiace v Domove dôchodcov na Pažítkovej a Ružinovskom domove seniorov na Sklenárovej ulici 
využili na rekonštrukciu priestorov. Klientom sa tak zvýšil štandard bývania. 

Klienti na Pažítkovej budú
 mať konečne poriadnu kúpeľňu           

V RDS na Sklenárovej 
si nové výťahy pochvaľujú
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Do rúk vzali zdravé paličky 
Seniori z Ružinova sa rozhodli aktívne tráviť voľný čas. Športujú  
v novo založenom klube. V piatok popoludní stretávajú pred Ružinovským 
domom seniorov a trénujú špeciálnu chôdzu - nordic walking. Túto  
aktivitu podporila mestská časť Ružinov formou grantu. 

Nordic walking (severská chôdza) je 
špeciálny druh cvičenia s palicami. Vhodné 
je pre každého bez ohľadu na vek. Treba však 
dodržiavať určité pravidlá. „Najdôležitejšie 
je najprv sa rozcvičiť a nabrať správny rytmus. 
Kráča sa protichodne, teda pravá noha s ľavou 
rukou, došľapuje sa od päty k špičke. Noha, 
ktorá je vpredu, je v kolene pokrčená a zadná, 
naopak, vystretá. Tým sa krok trochu zväčšuje 
a chôdza má svižnejší ráz,“ opisuje základné 
pravidlá autorka projektu Zdravé paličky 
Zdena Skokňová.  Nordic walking je pre 
starších ľudí ako stvorený, nie je extrémne 
fyzicky náročný, no „zabrať“ dostane celé telo. 
„Zo začiatku som mala poriadnu „svalovicu“. Aj 
som si hovorila po prvom raze, že nabudúce 
už nepôjdem, no nedalo mi to, o týždeň som 
už cvičila opäť a neľutujem. Ja osobne som po 
infarkte, ale ako som začala cvičiť so zdravým 
paličkami, tak ani to srdiečko necítim. Nemám  
s ním už žiadne problémy. Sme tu aj dobrá partia, 
popri cvičení sa veľa nasmejeme,“ prezradila 
svoje skúsenosti  Magdaléna Macejáková. 

„Severskou chôdzou som si rozhýbala svoje 
telo, čím sa zmiernili moje problémy s chrbticou. 
Ja som najstaršou členkou nášho tímu, takže 
niekedy nestíham tempo mladším, no snažím 
sa s nimi držať krok,“ povedala 87-ročná Mária 
Sládeková. Používanie špeciálnych palíc pri 
tejto chôdzi pomáha odľahčiť kĺby. Nie je to 
však len o tom mať palice v ruke a odpichovať 
sa s nimi od zeme, treba ich aj správne 
používať, čím sa precvičuje motorika.  

S paličkami na výlete, 
do obchodu zatiaľ nie
Seniori so zdravými paličkami absolvovali 
už pár výletov. Napríklad v parku v Ružovej 
doline sa zišlo až 18 cvičiacich. „Ja som bola 
na výlete na Kamennom mlyne, no prešla som 
asi len pätinu plánovanej trate. Viacej som 
nevládala. Mám problémy so srdiečkom, takže si 
idem len tým svojím tempom. V bežnom živote 
tento štýl chôdze nepoužívam, palicu však áno, 
ale vychádzkovú. Každý piatok ju vymením za 
špeciálnu na nordic walking,“ prezradila Mária 
Sládeková. „Pri nordic walkingu sa našľapuje z 
päty na špičku. Neviem, čo  by si ostatní o mne 
pomysleli, keby si takto vykračujem do obchodu. 
Radšej preto praktizujem nordic walking len na 
spoločných cvičeniach. Osobne som veľmi rada, 
že niečo takéto je, pretože aspoň nesedíme na 
izbách, ale sme na čerstvom vzduchu a robíme 
niečo pre svoje telo“  vyzdvihla severskú 
chôdzu Magdaléna Macejáková. 

Marianna Šebová 
Foto: autorka

AKADÉMIA TRETIEHO 
VEKU (V. ročník)
"Mám 65+ a teší ma, 
že žijem zdravo"

Dom kultúry Ružinov, Ružinovská 28, 
prízemie  čas: 14:30 - 16:00 hod.  

9.10. 2013  prevencia a lieky 
1. časť: Prevencia – prednáša  
MUDr. Mário Mikloši, gen. riaditeľ 
Sekcie zdravia MZ SR  

6.11.2013 prevencia a lieky 
2.časť:  Lieky - prednáša MUDr. Adam 
Hlôška, gen. riaditeľ Sekcie farmácie  
a liekovej politiky MZ SR

11.12.2013 kvalita vOdy a 
naše zdravie
Prednáša RNDr. Rozália Horváth, 
MPH, Regionálny úrad verejného 
zdravotníctva

Organizátori: Okresná organizácia 
Jednoty dôchodcov Slovenska 
Bratislava 2, Zimná 2  
Regionálny úrad verejného 
zdravotníctva, Ružinovská 8 
Dom kultúry Ružinov - CULTUS, 
Ružinovská 28

Pod záštitou starostu mestskej časti 
Bratislava-Ružinov Ing. Dušana Pekára

Storočná Milada Lehocká:  
„Nenimrajte“ sa v problémoch! 

úžasných 100 rokov v júli oslávila ružinovčanka 
milada lehocká. Už 34 rokov býva v Ružinovskom 
domove seniorov na Sklenárovej ulici. Patrí medzi jeho 
najobľúbenejších obyvateľov. Dôvod je jednoduchý 
– neopúšťa ju dobrá nálada. Aj ostatným radí, ako na 
to: „Nenimrať“ sa v problémoch. Vždy, keď príde problém, 
treba ho rýchlo vyriešiť, prípadne sa s ním čo najrýchlejšie 
vyrovnať. Každý má v živote problémy a je len na nás, 
akým spôsobom sa im postavíme,“ prezradila životnú 
múdrosť a svoj liek na optimizmus pani Miladka. Počas 
celého života sa tým riadi a preto má stále pozitívny 
pohľad na svet.  Ako sama hovorí, život je krásny. 
Pani Miladka sa narodila v Brne, ale od detstva 
žije v Bratislave, kde študovala na gymnáziu aj na 
rodinnej a sociálno-zdravotnej škole. Ako 22-ročná 
sa zoznámila s budúcim manželom, ktorý už 

dlho nežije. Deti nikdy nemali. Pracovala  ako knihovníčka. Aj v Ružinovskom domove 
seniorov sa starala o knižnicu, chodila do divadla, na výstavy, koncerty a venovala 
sa turistike. Rada si s kamarátkami zašla do známej kaviarne Alžbetka. V súčasnosti 
táto storočná optimistická dáma väčšinu dňa oddychuje. Keďže sa jej zhoršil zrak, 
nemôže sa už venovať obľúbenému čítaniu kníh. Rada komunikuje s personálom 
Ružinovského domova seniorov , ktorý ju často navštevuje aj  pre jej pozitívnu náladu.  
K pani Miladke sa jednoducho chodia dobíjať „baterky“. 

Miroslava Štrosová
Foto: autorka 

Seniori z Ružinova 
a Znojma sa na 
chvíľu vymenili 

Nielen ružinovskí seniori mali v júni možnosť 
navštíviť moravské mesto Znojmo, ktoré 
je partnerským mestom Ružinova. Týždeň 
po ich výlete prišli do Bratislavy seniori zo 
Znojma. Štyridsať obyvateľov znojemského 
domu s opatrovateľskou službou a členiek 
seniorskej tanečnej skupiny Grácie si  
v turistickom vláčiku prezrelo centrum 
Bratislavy. Všetkých zaujala hlavne Eurovea 
s množstvom kaviarní. Ružinovskí seniori 
sa moravským „kolegom“ predstavili aj 
výstavou ručných prác a obe partnerské 
mestá sa odprezentovali vystúpením svojej 
tanečnej a speváckej skupiny. Znojemskí 
seniori by chceli na budúci rok našich 
ružinovských dôchodcov pozvať do svojho 
klubu, aby predviedli jeho činnosť. 



  

 
13.9. PI 19:30 prOSO – divadlo járy cimrmana - Jan Svěrák, ČR, 2013, 100 min., 2D
14.9. SO 18:00 líbanky - Jan Hřebejk, ČR, 2013, 98 min., 2D
18.9. ST 19:30 jObS -  Joshua Michael Stern, USA, 2013, 122 min., 2D
20.9. PI 19:30 liberace! / BEHIND THE CANDELABRA - Steven Soderbergh, USA, 2013, 118 min., 2D
21.9. SO 18:00 cOlette - Milan Cieslar, ČR/SR, 2013, 126 min., 2D
25.9. ST 19:30 zázrak - Juraj Lehotský, SR/ČR, 2013, 78 min., 2D
27.9. PI 18:00 Oggy a šváby / OGGY ET LES CAFARDS - Olivier Jean-Marie, Fr., 2013, 80 min., 2D, bez slov
27.9. PI 19:30 diana - Oliver Hirschbiegel, Brit., 2013, 108 min., 2D
28.9. SO 18:00 the audience – national theatre london - Stephen Daldry, Brit., 2013, 150 min., 2D

    

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

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

SD Nivy, Súťažná 18 

celý  September -  zbierka pOmOci (pOndelOk- piatOk Od 8:00 dO 17:00) 
Pomôžte ľuďom v núdzi, detským domovom, krízovým centrám a prineste nám čisté, zachovalé a nepotrebné veci 
na oblečenie, plachty, hračky, knihy, športové potreby, interaktívne hry pre deti.
1. 9., 8.9., 15.9., 22.9., 29.9.
 nedeľa 9:30 h čaS pre bOŽie SlOvO 
   Stretnutie kresťanov otvorené pre všetkých 
4. 9. streda 14.00 h vítame deti v novom školskom roku
   Kultúrne popoludnie pre deti  
10. 9. utorok 14.00 h zázračná plastelína 
   Program pre žiakov ZŠ so zameraním na detskú fantáziu
18. 9. streda  14.15 h ako nás chránia
   Beseda s príslušníkmi Policajného zboru spojená s ukážkami 
   pre žiakov ZŠ
25. 9. streda  14.15 h FilmOvé premietanie pre ŽiakOv škd
29. 9. nedeľa 19.00 h kOncert OrcheStra bratiSlava 
   hOt SerenaderS Hudba v štýle 20. a 30. rokov

SD PRIEVOZ
Kaštieľska 30, 02/43 63 02 30

Súťažte s elledanse! 
Súťažte o 2 vstupenky predstavenie Bubliny v betóne (20.9. o 20:00) a 2 vstupenky na Tančiareň s lektorom 
Michalom Barniakom (27.9. o 20:00) v Divadle elledanse na Miletičovej 17/B. Pošlite do 16.9. 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

6.9. – 8.9. FeStival FOcuS SlOvenSkO iSrael /elledanse a hostia 
Trojdňový multižánrový festival. 
6.9. 19:00  martin črep, Sk / human Family – izrael
Vernisáž fotografií a premietanie dokumentu Borisa Bočeva
20:00  renana raz, izrael a elledanse, Sk / youmakeremake, premiéra
dafidancegroup, izrael / never the leSS
7.9. 20:00 
DafiDanceGroup, Izrael / HIGH EXPECTATIONS
Michael Getman, Izrael /FACE TO FACE
Michael Szatmáry, SK / MUSIC A STAND-UP COMEDY
8.9. 19:00
tanec v izraeli  v minulOSti a dneS/D. Abrahámová, Š. Ondrišová, SK
Panelová diskusia s  účastníčkami InternationalExposure2012 v Tel Avive.
20:00
renana raz, izrael a elledanse, Sk / youmakeremake, 2. premiéra
mOjše band, Sk /ŽidOvSké pieSne zO SlOvenSka - koncert
7.9. 10:00 – 11:30 dafialtabeb, izrael / WOrkShOp SúčaSnéhO tanca
8.9. 9:00 – 10:30 dafialtabeb, izrael / WOrkShOp SúčaSnéhO tanca
11.9. 20:00 youmakeremake / renana raz, izrael a elledanse, Sk, 1. repríza
13.9. 20:00 vOda na vOde / elledanse
16.9. 20:00 dlhá nOc/ elledanse
18.9., 19.9. a 20.9.  20:00 bubliny v betÓne/ elledanse
21.9. 19:30 bharatanatyam/ Sri p. Senthilkumar, e. repka
Predstavenie klasického indického tanca.
27.9. 20:00 tančiareŇ/ elledanse
Počas dvoch hodín lektor Michal Barniak sprevádza spoločenskými tancami: valčík, tango, foxtrot, salsa, 
cha-cha a iné.
28.9. yOyO majstrovstvá/ Slovenská yOyO asociácia - 6. ročník slovenských YOYO 
majstrovstiev SYN 2013.

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

nová sezóna začína 16.9.2013. 
Prihlasovanie do krúžkov pre rodičov s deťmi: Svetielka, Pastelka, Yamaha - 
hudobná škola, info na www.hojdana.sk.
21.9. sobota o 10:00 - jesenná burza detského ošatenia, hračiek a športových 
potrieb. Netreba sa vopred registrovať. 
5.10. sobota o 10:00 - koníkový deň - záhradná oslava 12. narodenín MC 
Hojdana.

14. 9. sobota 10.00 – 14.00 h TVORIVÉ DIELNE Výroba jesenných dekorácií ( deti, dospelí, seniori )
16. 9. pondelok 14.00 – 15.00 h SPOZNÁVAJ SVET Vedomostná súťaž pre seniorov
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
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)
Joga - piatok 17:30–19:00
Quigong,Taijiquan – naučte sa pracovať so svojou energiou a uvoľniť svoju myseľ –utorok 17:30–19:00
DFS Trávniček – pondelok 15:00 – 19:00, štvrtok 15:00 – 19:00

6. 9. piatok  17.00 h ruŽinOvSká  tančiareŇ 
   Zábavno-tanečné stretnutie staršej a strednej generácie 
8. 9. nedeľa  10.30 h nedeĽné rOzprávkOvé dOpOludnie
   NÁMORNÍCI VERZUS PIRÁTI Hrá divadlo JAKI
9. 9. pondelok 19.00 h marc camoletti: ktO zhaSOl SvetlO ?
   Hriešna komédia. Účinkujú: Z. Tlučková, M. Kráľovičová, 
   K. Svarinská, J. Koleník, B. Deák
13. 9. piatok  17.00 h ruŽinOvSká  tančiareŇ 
   Zábavno-tanečné stretnutie staršej a strednej generálie
15. 9. nedeľa  10.30 h nedeĽné rOzprávkOvé dOpOludnie
   Obrázky zO ŽivOta hmyzu
   Hrá divadlo RÁD ČERVENÝCH NOSOV
18. 9. streda  13.00 h dialÓgy- Protidrogové fórum pre žiakov ZŠ
20. 9. piatok  17.00 h ruŽinOvSká  tančiareŇ 
22. 9. nedeľa  10.30 h nedeĽné rOzprávkOvé dOpOludnie
   hugO, FrigO, bublina Hrá divadlo LUDUS
25. 9. streda  13.00 h dialÓgy- Protidrogové fórum pre žiakov ZŠ
25. 9. streda 15.00 h kráSa, zvyky a kultúra číny
   Podujatie pre seniorov. Vstup voľný.
25.9.  streda   17:00 h  zone visegrad - kuchár na Ostro
       Pantomimická groteska - paródia na bývalé vojská Varšavskej  
   zmluvy. Exteriér DK Ružinov 
27. 9. piatok  17.00 h ruŽinOvSká  tančiareŇ 
28. 9. -   sobota – 
29. 9. nedeľa  ruŽinOvSké hOdOvé SlávnOSti


