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Dobrovoľníci 
postavili naše 

mesto na nohy. 
Aj v Ružinove.

NA NEPORIADNYCH PSÍČKAROV SI MÁ POSVIETIŤ KAMERA ► PANEL STORY NA BICYKLI  ► ČO SO 
SCHÁTRANÝM AREÁLOM? ► PARKOVISKO NA PALKOVIČOVEJ OTVORILI ► NAZÝVAJÚ HO SLOVENSKÝ HŘEBEJK

Regulovať
 fasády?

Cvernovka v spleti 
udalostí 



2

Mesačník mestskej časti Bratislava-Ružinov · ročník XX. · Vydáva TVR a RE, s.r.o. · šéfredaktorka: Mgr. Miroslava Štrosová ·  Redakcia: Mierová 
21, 827 05 Bratislava 212 · email: echo@ruzinov.sk · tel: 02/48 28 42 06 · náklad: 38 000 ks · Zadarmo do schránok · Evid. č.  EV 4093/10 · Redakcia si 
vyhradzuje právo zverejnenia príspevkov a ich redakčnej úpravy.

        

So zbieraním fotografií, ktoré dokumentujú, ako vyzeral Ružinov kedysi, nekončíme.
Stále sa do našej redakcie ozývate a historické snímky nám nosíte alebo posielate, za čo 
vám ďakujeme. Ak doma ešte nejaké nájdete, pošlite nám ich oskenované emailom na 
adresu echo@ruzinov.sk alebo poštou do redakcie na adresu Ružinovské ECHO, Mierová 21, 
827 05 Bratislava, prípadne nám ich do redakcie prineste osobne, my si ich zoskenujeme. 
Najzaujímavejšiu fotografiu odmení zástupca starostu Ján Buocik knihou fotografií starej 
Bratislavy. Keď sa staré snímky nazbierajú, budeme ich verejnosti prezentovať.

Staré fotky Ružinova 
naďalej zbierame  

Zastávka autobusu linky 37 na Súmračnej ulici, ktorá od januára 
1968  nahradila linku 42. Fotografiu nám poslal Norbert Dokoupil. 
Ďakujeme. 

Máte v záhrade jedlý gaštan? Zbavte sa ho! 

Parkovisko na Palkovičovej ulici otvorili 

Hrčiarka gaštanová. Tohto škodcu koncom mája prvýkrát na Slovensku identifikoval Ústredný 
kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave. Hrčiarka (Dryocosmus kuriphilus) 
napáda a v krátkom čase likviduje stromy jedlých gaštanov. 

Ružinovčania môžu opäť využívať parkovisko medzi Palkovičovou a Záhradníckou ulicou. Po štyroch 
rokoch tak majú k dispozícii vyše 100 parkovacích miest. 

„Skončila sa nočná mora pre Ružinovčanov, 
ktorá bola spojená s týmto uzatvoreným par-
koviskom,“ neskrýval radosť z otvorenia par-
koviska predseda Združenia občanov Líščie 
Nivy-Palkovičova Jozef Matúšek. Niekoľko 
rokov sa totiž toto občianske združenie sna-
žilo, aby Ružinovčania mohli opäť využívať 
uzatvorené parkovisko. Jeho členovia spí-
sali petíciu, podali podnet na prešetrenie 
situácie na okresnú prokuratúru, písali listy, 

zorganizovali niekoľko verejných diskusií 
a tiež tichý protest počas májového miest-
neho zastupiteľstva. A dočkali sa, betónové 
zábrany a reťaze z tohto parkoviska zmizli. 
Vlastník pozemku ho totiž opäť sprístup-
nil verejnosti. „Je to výsledok dohody medzi 
starostom Ružinova, občianskym združením 
a našou spoločnosťou,“ informoval o dôvo-
doch sprístupnenia parkoviska Dušan Le-
vák, predseda predstavenstva firmy Zelen-
ka, ktorá pozemok vlastní od roku 2009.  
Celú situáciu treba však dotiahnuť do 
úspešného konca. Riešením, ku ktorému sa 
prikláňa majiteľ pozemku, ružinovská samo-
správa a združenie občanov, je zámena po-
zemkov. „Investor prejavil záujem o parkovis-
ko, ktoré je neďaleko od toho na Palkovičovej, 
a to  v blízkosti trhoviska Miletičova,“ ozrejmil 
starosta Ružinova Dušan Pekár. Investor má 
aj plány, čo by s takto získaným parkovis-
kom podnikol. Tie sú totožné s tými, ktoré 
chcel pôvodne zrealizovať na Palkovičovej. 
„Zámerom našej spoločnosti je vybudovať 

blízko trhoviska polyfunkčný objekt v súlade 
s platným územným plánom mesta Bratisla-
va a zároveň zabezpečiť dostatočnú kapacitu 
parkovania pre divadlo tanca a tanečnú ško-
lu Elledance, prevádzkované jednou z našich 
spoločností, čo bolo vlastne primárnou mo-
tiváciou pre kúpu pozemkov na Palkovičovej 
ulici,“ objasnil Dušan Levák. Pri takejto zá-
mene pozemkov je ale  nutná spolupráca 
s hlavným mestom. „Skúsime sa dohodnúť s 
primátorom, aby sme zamenili tieto pozem-
ky,  čím by parkovisko na Palkovičovej patrilo 
hlavnému mestu a Ružinov by ho  mal v sprá-
ve,“ objasnil ďalší postup starosta Ružinova. 
Parkovisko by teda slúžilo ako verejné a už 
by nehrozilo jeho zatvorenie. Túto  zámenu 
musia ešte odsúhlasiť mestskí a ružinov-
skí  poslanci. Investor prisľúbil, že sa zatiaľ 
postará  o opätovné zapojenie verejného 
osvetlenia na parkovisku na Palkovičovej. 
 

Marianna Šebová 
Foto: R. Hoblík 

Na Slovensku je vysadených 1 500 hektárov 
jedlých gaštanov, ale vo svojich záhradkách 
ich má aj  veľa obyvateľov. Ak ste si do svo-
jej záhradky kúpili jedlý gaštan v čase od 12. 
marca 2012, máte ho okamžite spáliť, pretože 
je zdrojom ďalšej infekcie. Vyzýva k tomu Mi-
nisterstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidie-
ka SR v spolupráci s Ústredným kontrolným a 
skúšobným ústavom poľnohospodárskym. 
Fytoinšpektorom sa podarilo nájsť a spáliť už 
vyše 90 kusov z celkového počtu 160 gašta-
nov, ktoré boli na Slovensko dovezené z Ta-
lianska. Napadnuté gaštany predávalo viacero 
záhradných centier na Slovensku, čo riziko za-
morenia územia škodcom znásobilo. 
Vzhľadom k tomu, že je veľmi ťažké nájsť obča-

nov, ktorí si od 12. marca 2012 kúpili stromčeky 
gaštanov jedlých, alebo si ich nechali zo zá-
hradných centier doviezť na dobierku, Ústred-
ný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospo-
dársky v Bratislave (ÚKSÚP) vyzýva tých, ktorí 
si ich zakúpili, aby kontaktovali príslušných ob-
lastných fytoinšpektorov, ktorí poradia ďalší 
postup. V teplom počasí sa škodcovia budú 
liahnuť a môžu sa ľahko rozšíriť. 

Fytoinšpektor pre Bratislavu, Malacky, 
Pezinok a Senec: 
Ing. Mária Gerhátová, 0918 597 878, 
email: margita.gerhatova@uksup.sk
Ing. Ľubomír Grman, Tel.: 0918/597 797, 
e-mail: lubomir.grman@uksup.sk

Hrčiarka  gaštanová prezimuje v štá-
diu larvy v púčikoch, preto je jej vý-
skyt na mladých rastlinách (ktoré 
neboli v predchádzajúcom roku na-
padnuté), dovezených na jeseň alebo 
na jar, ťažko zistiteľný. Na stromoch 
sú hlavnými príznakmi hálky, ktoré sa 
tvoria od polovice apríla, majú prie-
mer 5 – 20 mm, sú zeleno alebo ružovo 
sfarbené a často obsahujú časti vyví-
jajúcich sa listov. Tvoria sa na mladých 
výhonkoch alebo na strednom rebre 
listu.  Po opustení hálok dospelcami 
tieto schnú, zdrevnatejú a ostávajú na 
stromoch ešte viac ako dva roky.
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Cvernovka v spleti udalostí

Najnovšie z Enviroportálu 

Búranie Cvernovky, ktoré jej majiteľ začal v sobotu 16. júna, spustilo lavínu reakcií.  Občianski aktivisti 
začali protestovať. Argumentovali nezákonnosťou búrania, predchádzala tomu ich výzva, aby pamiatkový 
úrad vyhlásil za kultúrnu pamiatku viac objektov ako budovu pradiarne na rohu Páričkovej 
a Svätoplukovej, ktorá je pamiatkou od roku 2007. 

Webový portál www.enviroportal.sk  zverejňuje zámery investorov ešte v úvodnej fáze vyjadrovacích či 
povoľovacích procesov. Umožňuje vám sledovať detailné informácie zámerov, ktoré by mohli podliehať 
procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA), ktorého záverečné stanoviská vypracúva 
Krajský úrad životného prostredia. Zároveň získate prehľad o tom, aké majú vlastníci pozemkov plány. 

Majiteľ Cvernovky získal búracie povolenie na 
desať objektov ešte v roku 2008. V roku 2010 
mu bývalý starosta Ružinova Slavomír Drozd 
predĺžil lehotu na dokončenie búrania do júla 
2012. Aktivisti však napadli spôsob, akým to 
urobil – úradným listom a nie rozhodnutím. 
Preskúmavala to okresná, potom aj krajská pro-
kuratúra. Investor však nečakal na jej stanovis-
ko. Mal búracie povolenie, tak v sobotu 16. júna 
2012 začal búrať. Na informáciu od občianskych 
aktivistov o búraní budov areálu Cvernovky 
mestská časť Ružinov okamžite zareagovala. 
Starosta Ružinova Dušan Pekár nariadil štátny 
stavebný dohľad. „Ten skonštatoval, že stavební-
kovi chýbajú niektoré dokumenty vyplývajúce z 
búracieho povolenia –  stavebník neohlásil firmu, 
ktorá bude búracie práce realizovať takým spôso-
bom, ako mu ukladalo búracie povolenie, nevedel 
na mieste preukázať zmluvu s firmou, ktorá odvá-

ža odpad, ani projekt organizácie dopravy počas 
búracích prác,“ povedal starosta Ružinova. Preto 
nariadil zastavenie búracích prác. Firma Hamil-
ton Group v nedeľu búrať prestala, v pondelok 
však práce pokračovali. „Búrať sme začali v sobo-
tu nie preto, že sa skrývame, ale preto, že v sobotu 
je v areáli najmenej ľudí. Po druhé: Máme všetky 
potrebné povolenia a neporušili sme žiadne pred-
pisy, ani nariadenia. A po tretie – nedošlo ku žiad-
nemu neriadenému, či dokonca nezákonnému 
búraniu azbestovej strechy. Fámy v tejto súvislosti 
vážne poškodzujú dobré meno našej spoločnosti,“ 
vyhlásil výkonný riaditeľ Hamilton Group Jere-
my Cristau. 

Problém s azbestom
Regionálny úrad verejného zdravotníctva  však 
vydal predbežné opatrenie firme I.Z.K., ktorá 
mala odvážať odpad, aby sa zdržala manipu-
lácie s azbestom na stavbe. Vyplynulo to zo 
štátneho zdravotného dozoru, ktorý preukázal 
čiastočné zbúranie dvoch objektov, obsahu-
júcich azbest. Prednosta Obvodného úradu 
životného prostredia v Bratislave Patrick Lutter  
v stredu 20. júna potvrdil, že žiadna takáto firma 
nepožiadala o súhlas na nakladanie s nebez-
pečným odpadom. Zároveň hygienici odobrali 
vzorky, aby zistili množstvo azbestu v ovzduší. 
V čase uzávierky  neboli ešte výsledky expertí-
zy známe. Hygienici však informovali, že oby-
vatelia v okolí Cvernovky pri bežnom rozptyle 

vlákien vo voľnom ovzduší nie sú v žiadnom 
prípade ohrození na zdraví. „Z nášho pohľadu 
je situácia, pri ktorej sa polícia len prizerá, ako sta-
vebník porušuje zákony a ohrozuje okolie a sama 
nie je schopná účinnej akcie, absurdná a neakcep-
tovateľná,“ skonštatovala iniciatíva Bratislava 
otvorene v otvorenom liste ministrovi Rober-
tovi Kaliňákovi. Rezort vnútra však obvinenia 
odmieta, polícia podľa neho robí všetko, čo jej v 
tomto prípade umožňuje zákon. „Polícia zabez-
pečuje poriadok a bezpečnosť, avšak nemôže pre-
berať kompetencie stavebného úradu alebo iných 
orgánov miestnej štátnej správy a samosprávy, 
ktoré vydávajú príslušné povolenia na búracie 
práce alebo iné rozhodnutia,“ uviedla Lucia Gara-
jová z tlačového oddelenia ministerstva vnútra. 
Stavebný úrad Ružinov tak v čase uzávierky 
(22.6.) reagoval vydaním rozhodnutia o zastave-
ní búracích prác a mestská časť Ružinov podala 
trestné oznámenie za podozrenie zo spácha-
nia trestného činu všeobecného ohrozovania, 
ohrozovania a poškodzovania životného pros-
tredia a neoprávneného nakladania s odpadmi. 
Medzitým prišlo stanovisko z Krajskej prokura-
túry v Bratislave, tá upozornila, že búracie povo-
lenie je platné, lebo platnosť nestráca, stavebný 
úrad mal však v roku 2010 predĺžiť lehotu na do-
končenie búrania nie listom, ale rozhodnutím. 
Kauza sa tak bude ešte ďalej vyvíjať. 

Miroslava Štrosová

OMNIA BUSINESS CENTER
Zámerom je doplnenie areálu spoločnosti 
OMNIA o kancelárske a parkovacie priesto-
ry.  Miestom realizácie zámeru majú byť 
parc. č. 15649/1,134; 15650/1,53;15651/2,4, 
10-11,26,37,39,42-43,68,74,110,154-156, 
158-160,174-182; 21949/2,30 a 22213/1,26,38 
k.ú. Ružinov v lokalite medzi ulicami Trnav-
ská a Tomášikova. Na navrhovanom území 
sa v súčasnosti nachádzajú pôvodné objek-
ty bývalého výrobného areálu Ústavu textil-
nej techniky, ktoré majú byť asanované. Zá-
merom je vybudovať tu štyri šesťpodlažné 
objekty obdĺžnikového pôdorysu s verejne 
prístupnou zeleňou. Parter má slúžiť pre ob-
chod a služby. V podzemí má byť 657 stojísk 
a technické zázemie objektu.
VEREJNÉ PREROKOVANIE ZÁMERU MA-
GISTRÁT BRATISLAVY USKUTOČNÍ V 
SPOLUPRÁCI S NAVRHOVATEĽOM OM-
NIA INVEST, S.R.O., A MČ RUŽINOV DŇA 
2.7.2012 O 15:00 HOD. VO VEĽKEJ ZASA-
DAČKE MIESTNEHO ÚRADU MČ RUŽINOV, 
MIEROVÁ 21. 
Verejnosť môže svoje písomné stanovisko 
doručiť Ministerstvu životného prostredia 
SR, sekcia environmentálneho hodnotenia 
a riadenia, Nám. Ľudovíta Štúra č. 1, 812 35  
Bratislava 1 najneskôr do 19.7.2012

DECATHLON Bratislava Pharos
Zámerom je výstavba obchodného areá-
lu spoločnosti Decathlon v lokalite Pharos 
v blízkosti trasy diaľnice D1, juhozápadne 
od areálu Letiska M. R. Štefánika, v sused-
stve navrhovaného Hobby Marketu. Ide o 
parcely 15772/1, 15772/4, 15772/5, 15772/7, 
15772/8, 15774/1, 15772/36, k.ú. Trnávka. 

DOSTAVBA A PRÍSTAVBA 
ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY LIDL 
Zámerom je dostavba a prístavba východ-
nej časti stavebne ukončenej administra-
tívnej budovy LIDL na Ružinovskej ulici, 
kde namiesto dvojpodlažnej časti má byť 
umiestnená štvorpodlažná administratívna 
časť so zmenou počtu parkovacích miest. 
Zmena sa týka časti budovy orientovanej 
na východ. V pôvodnom zámere bola táto 
časť budovy navrhovaná ako dvojpodlažná 
so skladmi a garážami pre 5 vozidiel. Zme-
nou projektu sú v tejto časti navrhované 4 
podlažia a kancelárske priestory. Ide o par-
cely 1240/356, 1240/384 k.ú. Ružinov. 

BIOENERGETICKÝ KOMPLEX 
BRATISLAVA
Zámerom je výstavba a prevádzka bioply-
novej stanice (BPS) na parc. č. 3942/31 v 

lokalite Vlčie hrdlo, cca 500 m južne od ob-
jektu Nového prístavu vo Vlčom hrdle, 500 
m západne od areálu spoločnosti Slovnaft, 
cca 1300 m od areálu spaľovne odpadov 
OLO a v susedstve pozemkov, na ktorých sa 
nachádza bývalé skleníkové hospodárstvo. 
Severovýchodne od dotknutých pozem-
kov preteká prívodný kanál chladiacej vody 
Slovnaftu. Severne až severozápadne vo 
vzdialenosti cca 70 – 100 m sa nachádzajú 
pozemky využívané ako záhradky. 

Oprava 
V Ružinovskom Echu 5-2012 sme ne-
správne uviedli informáciu o Polyfunkč-
nom dome Ružinovská, ktorý chce firma 
Junis Development vybudovať medzi 
ulicami Ružinovská-Čmelíkova-Exnáro-
va. Informácia o tom, že zámer je vo fáze 
územného konania, je nesprávna. Na Po-
lyfunkčný dom Ružinovská získal staveb-
né povolenie ešte v roku 2009 stavebník 
H&F Development. Súčasný stavebník 
Junis Development o svojom zámere in-
formoval obyvateľov Pošne na stretnutí 
s občanmi koncom mája. Za nesprávnu 
informáciu sa redakcia ospravedlňuje.  
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POSLANECKÉ STREDY
Diskutujte so svojimi ružinovskými poslancami. 

K dispozícii sú občanom na miestnom úrade Ružinov 
na Mierovej 21 každú stredu od 15:30 do 16:30 v zasadačke B2 na prízemí.

27. jún 2012                   Ing. Peter Valko   (volebný obvod Ružová dolina) 
5. september 2012   Mgr. Viktória Jančošeková (volebný obvod Trávniky) 
12. september 2012  Ing. Peter Hrapko              (volebný obvod Pošeň) 
19. september 2012 Ing. Ján Junas           (volebný obvod Prievoz) 
26. september 2012 Ing. Katarína Otčenášová  (volebný obvod Štrkovec) 

STRETNUTIE SO STAROSTOM 
RUŽINOVA 

DUŠANOM PEKÁROM

11. septembra 2012 
16:00-18:00 hod. 

Jedáleň Vietnamská 13   

Termíny nájdete aj na www.ruzinov.sk

Každý je vítaný
Termíny nájdete aj na 

www.ruzinov.sk 

POZNAJTE SVOJHO POSLANCA
Ing. Martin Klementis 
Ing. Martin Klementis (SaS) má 48 rokov a je poslancom ružinovského miestneho 
zastupiteľstva za Starý Ružinov. Vyštudoval Národohospodársku fakultu Vysokej školy 
ekonomickej v Bratislave so zameraním na financie. Tým sa venuje aj vo svojom 
pracovnom živote ako správca pohľadávok. Skúsenosti má aj so zahraničným 
obchodom a gastronómiou. V rámci činnosti miestneho zastupiteľstva je členom 
Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov a 
Komisie školstva, kultúry a športu. 

Poslancom ste prvé volebné obdobie. Kto vás na-
hovoril, aby ste sa skúsili uchádzať o priazeň Ru-
žinovčanov v komunálnych voľbách? Čo bolo tým 
motívom?
Ponuku som dostal od terajšieho vicestarostu Vladimíra 
Slobodu. Po zvážení som túto ponuku prijal.  Hlavným 
motívom pre uchádzanie sa o priazeň občanov Ružinova vo 
voľbách bola možnosť podieľať sa na „záchrane“ Ružinova, 
t.j. zachrániť, čo sa ešte zachrániť dá, aby Ružinov zostal 
aspoň v takom stave, v akom je dnes, hoci už  tento dnešný 
stav je ďaleko za tým, ako Ružinov vyzeral. Nekontrolovaná 
výstavba a likvidácia zelených plôch, ktorými bol Ružinov 
pred rokom 1989 známy nielen v Bratislave, ale aj v širokom 
okolí, prispela k dnešnému  nelichotivému stavu.  Ďalším 
motívom pre mňa je dostať Ružinovčanov opäť na športo-
vé ihriská, ktoré by mali vzniknúť revitalizáciou školských 
športových areálov, kde by Ružinovčania mohli vykonávať 
rôzne športové aktivity. 

Sledovali ste komunálnu politiku aj predtým, než 
ste do nej vstúpili?
Komunálnu politiku som sledoval skôr okrajovo, pretože 
aj u mňa prevládal názor, že po voľbách prestávame pre 
politikov ako občania existovať. Teraz už viem, že, ak je 
aktívny občan, bude aktívny aj komunálny politik. Stačí 
len chcieť.

Je komunálna politika z pohľadu poslanca to, čo ste 
si predstavovali? 
Ako poslanec som pochopil, že komunálna politika je o 
kompromisoch. Na to, aby sa presadil nejaký zámer alebo 
projekt, je potrebná zhoda viacerých poslancov, čo je na 
jednej strane čiastočne diskriminujúce, na druhej strane 
vám to však  môže pomôcť odstrániť prípadné nedostatky 
alebo rozšíriť váš zámer či projekt.

Čo vás v Ružinove najviac trápi a radi by ste to zmenili? 
Určite nielen mňa najviac trápi nekontrolovaná výstavba, 
zmenšujúci sa počet zelených plôch, nedostatok športo-
vých areálov, nedostatočná kapacita materských škôl,  stav 
komunikácií a problém parkovania, cyklistické trasy a v ne-
poslednom rade stav, v akom sa nachádza bývalý obchodný 
dom Ružinov. 

S akými problémami vás najviac oslovujú 
Ružinovčania? 
Najčastejšie sú to problémy s novou výstavbou v Starom 
Ružinove, a to najmä s práve dokončovanou stavbou  kom-
plexu Centrál, ktorá občanom bývajúcim v okolí spôsobuje 
nemalé problémy nielen zvýšenou prašnosťou a hlučnos-
ťou, ale aj devastáciou komunikácií na uliciach Jelačičova, 
Cyrilova a Metodova, ktorú spôsobili niekoľko tonové ná-
kladné autá zabezpečujúce výstavbu.

Čo vnímate ako najviac pozitívne v Ružinove počas 
tohto volebného obdobia? Ktoré zmeny?
Najviac pozitívne vnímam otvorenú samosprávu pre obča-
nov Ružinova, aktívnu komunikáciu starostu, vicestaros-
tov, ako aj poslancov s obyvateľmi Ružinova, čo pozitívne 
prispieva k zmene pohľadu obyvateľov na komunálnych 
politikov, pripravovanú revitalizáciu školských športových 
areálov a grantový program, ktorý podporuje zaujímavé 
programy aktívnych obyvateľov.  

Čo, naopak, podľa vás, nesmeruje tam, kam by ste chceli? 
Bohužiaľ, opäť musím spomenúť nekontrolovanú výstav-
bu, ktorá je však dôsledkom zlého územného plánu mesta.

Ako vnímate snahu mestskej časti vytvoriť územný 
plán zóny okolo Štrkoveckého jazera? 
Je to asi jediná schodná cesta ako zmierniť dopady zlého územ-
ného plánu mesta na nekontrolovanú výstavbu v tejto lokalite.

Čo by podľa vás mohli urobiť samotní obyvatelia, 
aby zlepšili svoje okolie, svoje sídlisko? Niekedy to-
tiž stačí málo a stačí len chcieť. 
Máte pravdu, naozaj stačí málo ... stačí len chcieť. Aktívny 
prístup občanov prispieva k aktívnej činnosti poslancov. 
Ich návrhy, podnety, postrehy  prispievajú ku skvalitneniu 
života v Ružinove.

Aké formy komunikácie  s občanmi využívate?
Najčastejšie je to komunikácia prostredníctvom e-mailu, 
ale aj osobný kontakt v mieste trvalého bydliska, prípadne 
prostredníctvom poslaneckej stredy, kam môžu občania prísť 
komunikovať s poslancami zo svojich volebných obvodov.

Patríte medzi tých poslancov, ktorí chodia podporiť 
podujatia a aktivity mestskej časti nielen ako divák, 
ale aj ako ten, kto niečo urobí pre obyvateľov. Zapá-
jate sa do upratovacích akcií, ľudia vás mohli vidieť 
variť na rybárskych slávnostiach. Dá sa povedať, že 
ste spoločenský typ? 
Áno, som spoločenský typ a veľmi rád sa zúčastňujem ak-
tivít mestskej časti, najmä tých, kde sa varí. Veď nie je nič 
krajšie, ako keď sa stretnete s občanmi pri dobrom jedle a 
keď im ešte aj chutí. 

Ako trávite voľný čas?
Voľný čas sa snažím tráviť aktívne, a to hlavne turistikou 
alebo jazdou na bicykli. V súčasnosti aktívne zdolávam naše 
Karpaty, ktoré máme všetci „5 minút“ od domu a je tam naj-
mä teraz veľmi krásne. Pri bicyklovaní uprednostňujem jazdu 
po hrádzi, prípadne pri ramene malého Dunaja. 

Miroslava Štrosová
Foto: archív M.K. 

Som v podstate veselý človek,  veď smiech je pred-
sa korením života, a preto sa snažím všade priniesť 
dobrú náladu. A rád varím, bohužiaľ, aj rád jem, preto 
musím veľa  športovať.

Aj toto som ja

mklementis@zoznam.sk



Regulovať farebnosť bytoviek?

Do Ružinova pôjdu nové kamery 

Na neporiadnych psíčkarov si má 
posvietiť kamera 

Fasády bytových domov po zateplení žiaria novotou v rôznych farbách. Stavebníci si ich vyberajú po 
konzultácii s obyvateľmi daného bytového domu. 

V Ružinove je momentálne sedem kamier, ktoré monitoruje mestská polícia. Čoskoro k nim pribudnú  
ďalšie. Po hodinovej diskusii o tom rozhodli  poslanci hlavného mesta. 

Majitelia psov sa dopúšťajú viacerých priestupkov – ich psy nemajú evidenčné známky, chodia bez vôdzky, 
a čo ostatných obyvateľov hnevá najviac – mnohí po svojich domácich miláčikoch neupratujú exkrementy. 
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A toto by chceli niektorí ružinovskí poslanci 
zmeniť. Chceli by v Ružinove vytvoriť ucelenú 
kompozíciu farebného riešenia fasád.  „Prax je 
momentálne taká, že firma, ktorá zatepľovanie 
realizuje, predloží obyvateľom farebné návrhy fa-
sády a tí si jeden z nich odsúhlasia. Neriadi  to však 
žiadny architekt mestskej časti alebo urbanista a 
potom je to živelné,“ objasňuje dôvody tohto ná-
vrhu jeho autorka, ružinovská poslankyňa Ta-
tiana Tomášková (SDKÚ-DS).  Zástupca starostu 
Ružinova Vladimír Sloboda (SaS) ale oponuje: 
„Nemyslím si, že by bolo správne nejakým spôso-
bom obmedzovať  ľudí pri výbere farby bytového 
domu. Podľa mňa môže mať každý rozlíšený svoj 

dom, ako chce. Dokonca je to aj poznávací znak, 
keď mám vedľa seba štyri rovnaké domy a potre-
bujem niekomu povedať,  v ktorom konkrétne 
bývam, tak v tom zelenom či žltom.“

Červená, zelená či sivá vedľa seba
Typickým príkladom rôznorodého farebného 
riešenie  vzhľadu bytových domov je Hraničná 
či Mierová ulica. Nájdete tu široké spektrum 
farieb od červenej a oranžovej cez sivú či bielu 
až po zelenú  a žltú. A práve takýmto prípadom 
by chceli niektorí ružinovskí poslanci predísť. 
„Neznamená to však, že by mali byť bytové domy 
v jednej farbe, teda uniformované tak, ako to bolo 
v minulosti. Fasády sú však také veľké plochy, že 
môžu vplývať na životné prostredie iných domov 
a ľudí, ktorí chodia po ulici, preto by sa mal hľadať 
spôsob ako ich regulovať,“ povedal zástupca 
starostu Ružinova Ján Buocik (SDKÚ-DS). S ur-
čitými  pravidlami pre zatepľovanie sa stotož-
ňujú aj niektorí architekti. „Farba, ktorá je dobre 
zvolená, umocňuje emocionálny zážitok človeka. 
Dokáže ho rozveseliť, ale nie aby vznikol farebný 
zmätok,“ zdôraznil architekt Vladimír Titl. Ná-
pad zladenia fasád  sa  Ružinovčanom na jed-
nej strane pozdáva, no na druhej  nie každému 
by sa páčilo, ak by musel mať bytový dom iba v 

určitej farebnej kombinácii. „Ak by mi niekto pri-
kázal farbu bytového domu, tak to by mi vadilo,“ 
priznal jeden Ružinovčan. „Ak by to  bolo v súla-
de s ostatnými domami, tak by mi to ani nepreká-
žalo,“  myslí si zasa iná Ružinovčanka.  

Sú vôbec spôsoby?
Stavebný úrad, ktorý má nájsť spôsob ako za-
regulovať fasády, stojí pred neľahkou úlohou. 
Stavebný zákon totiž neupravuje farebné rie-
šenie fasád resp. nie je v ňom  uvedené, že by 
si takáto činnosťou vyžadovala súhlas obce či 
mestskej časti. Navyše, veľká časť bytových 
domov v Ružinove je už zateplená. „Pevne ve-
rím, že sa stavebnému úradu podarí nájsť v spo-
lupráci s obyvateľmi takú cestu, aby tie fasády 
boli pekné a nevyrušovali svoje okolie. Mestská 
časť už udelila grant dizajnérom, ktorí  budú tiež 
hľadať spôsob regulácie fasád. Navrhnú aj nie-
koľko farebných riešení,   a to v interakcii s ved-
ľajším domom, a tiež jeho lokalizáciou,“ uviedol 
Ján Buocik.  Takáto regulácia by sa mohla 
týkať iba bytových domov, ktoré ešte nie sú 
zateplené. 

Marianna Šebová
Foto: M. Štrosová 

Niektorí mestskí poslanci totiž chceli mať 
najskôr novú koncepciu kamerového sys-
tému, až potom investovať do samotných 
kamier. Nakoniec však nové kamery mest-
skej polície v Bratislave predsa len budú. 
„Vytváranie nových technológií si vyžaduje 
veľké finančné prostriedky a tie teraz mesto 
nemá. Nové kamery sú takým kompromisom, 
ako účelne využiť tie peniaze, ktoré máme a 
zvýšime tým bezpečnosť obyvateľov,“ vyjad-
ril sa starosta Ružinova Dušan Pekár (KDH). 
„Bezpečnosť a ochrana ľudí nepočkajú, preto 
je nutné investovať do nových kamier ihneď,“ 
doplnila ho mestská poslankyňa Anna Rei-
nerová (SDKÚ-DS). 
Štyri nové  kamery tak poputujú do Ružino-

va. Doplnia tie súčasné, ktoré sú na Mlyn-
ských Nivách, Mierovej ulici, Papánkovom 
námestí, Ružinovskej, Dulovom námestí, pri 
Štrkoveckom jazere a na Miletičovej. 
Nová kamera pribudne na Radničnom ná-
mestí. „Zdržiavajú sa tu bezdomovci a nepri-
spôsobiví obyvatelia, ktorí popíjajú alkohol 
pred kostolom. Tiež tam došlo k napádaniu 
cestujúcich na trolejbusovej zastávke na Mie-
rovej,“ odôvodnil výber tejto lokality veliteľ 
mestskej polície Ružinov Ivan Lahučký. Rov-
naký problém by mala eliminovať kamera 
na Palkovičovej ulici, kde sa zdržiavajú bez-
domovci. Tretia kamera pribudne na roh 
Záhradníckej a Svätoplukovej, bude mať 
dosah do neďalekého parku a rozšíri záber 

jestvujúcej kamery umiestnenej na Mileti-
čovej. Inštalovať majú aj kameru na Bajkal-
skej ulici pri Bille, ktorá sa prepojí  s kame-
rou pri Štrkoveckom jazere a má zachytiť aj 
priestor garáží na ulici Priekopy. 
Celkovo v Bratislave najbližšie pribudne 
desať nových kamier, možno už do konca 
tohto roka. Mala by to však byť ešte len prvá 
etapa rozširovania monitorovacieho systé-
mu v meste.  K tomu by malo napomôcť aj 
plánované pripojenie mestských kamier na 
monitorovací systém Národnej diaľničnej 
spoločnosti a oddelenia cestného hospo-
dárstva magistrátu. 

Marianna Šebová

Majitelia psov by sa mali mať na pozore. Mestská polícia Ružinov 
sa v krátkej dobe vyzbrojí technikou. Hliadky budú mať k dispozícii 
kameru alebo fotoaparát so zabudovanou kamerou. Vďaka nej po-
licajti budú môcť kvalitnejšie zaznamenať jednotlivé priestupky. A 
psíčkari sa nebudú môcť vyhovárať, že nič neurobili. 
Ružinovskí mestskí policajti od začiatku tohto roka zistili vyše 150 
„psíčkarskych“ priestupkov. Riešili ich napomenutím, pokutu udelili 
v 27 prípadoch, a to do sumy 33 eur. Vyplýva to zo štatistík mestskej 
polície. Nedisciplinovaná prechádzka so psom tak môže niekedy 

vyjsť celkom draho. Pred pár týždňami pokutu dostali napríklad 
majitelia psov na Ondrejovovej či Haburskej ulici. „Obyvatelia nám 
zvyknú volať, nech sa prídeme pozrieť do lokality Štrkovca, na Tren-
čiansku ulicu alebo do okolia Rohlíka. Exkrementy po neporiadnych 
psíčkaroch im prekážajú najviac“, vyjadril sa veliteľ mestskej polície v 
Ružinove Ivan Lahučký,. Zároveň doplnil, že nezodpovední psíčkari 
sa nevyhnú pokute najmä na detských ihriskách. Na tých nemajú 
psy čo hľadať. 

Veronika Vasilková 
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Záujem o ružinovskú fotosúťaž opäť stúpol 

Čo so schátraným areálom? 

Kmeň starého stromu v tvare srdca či tváre škriatka, jedinečné zábery zobrazujúce hru ľadu a 
prírody, skelet bývalého obchodného domu Ružinov alebo psy na Trnávke.  Tak  toto je len zlomok 
z toho, čo sa  podarilo amatérskym až profesionálnym fotografom zachytiť objektívom v siedmom 
ročníku Ružinovskej ekologickej fotografie. Do tohtoročnej  súťaže sa zapojilo až 56 autorov. 

Bezdomovec Dušan upratoval bývalý OD Ružinov
Vďaka spolupráci s úradom práce sociálnych 
vecí a rodiny získala mestská časť Ružinov v 
rámci aktivačných prác nového pomocníka. Je 
ním bezdomovec Dušan Rafael, ktorý bol dlho 
nezamestnaný. V uliciach Ružinova sa však 
osvedčil a upratuje verejné priestranstvá. Práca 
mu „nesmrdí“ a rád si zarobí na živobytie. 
Keďže obyvateľov dlhodobo trápi nielen ro-
zobratý obchodný dom Ružinov, ale aj jeho 
okolie plné odpadkov, vznikla na ružinovskom 
miestnom úrade myšlienka ponúknuť Dušana 
Rafaela majiteľovi objektu bývalého obchod-
ného domu Ružinov na upratovanie. Ivan Líš-
ka ako vlastník ponuku prijal a bezdomovec 
Dušan v polovici júna vyzbieral niekoľko vriec 
odpadu na pozemku. „Ak niekto hovorí, že v Bra-
tislave nie je robota, tak nemá pravdu, v takom 

veľkom meste, ako je Bratislava, je stále čo robiť, 
len treba chcieť. Komu sa nelení, tomu sa zelení,“ 
vraví Dušan Rafael. Zároveň tak kritizuje tých 
ľudí, ktorým sa robiť nechce. Či už bezdomov-
cov alebo kohokoľvek iného. 
V areáli nedostavanej Yosaria Plaza by mal ešte 
pokračovať v upratovacích prácach, pretože 

odpadu je tu stále dosť.  Keďže novostavba na 
tomto mieste zrejme tak skoro nebude, pre-
tože majiteľ nemá peniaze, ružinovská samo-
správa chce aspoň takto docieliť poriadok na 
súkromnom pozemku. 
Niečo podobné chce ružinovský miestny úrad 
urobiť aj na Cyrilovej ulici, kde iný bezdomovec 
prespáva v opustenej garáži na súkromnom 
pozemku. „Skontaktovali sme sa s majiteľkou 
pozemkov pod garážou na Cyrilovej  a navrhli 
sme jej, že Dušan Rafael tam neporiadok uprace 
a garáž bude zlikvidovaná,“ prezradila ďalšie 
plány Alexandra Szökeová  z miestneho úradu. 

Miroslava Štrosová 
Foto: autorka

Tento rok porotu príjem-
ne prekvapil zvýšený záu-
jem fotografov v kategórií  
nad 21 rokov.  Ocenenie 
získalo až 17 fotografií, su-
verénne však medzi nimi  
počtom vyhrávali detské 
diela. „Tie sú už tradične na 
vysokej umeleckej a tech-
nickej úrovni,“ pochválila  
malých fotografov organi-
zátorka Eliška Sadíleková. 
Niektorí z nich sa venujú 
fotografovaniu iba pár 
rokov a napriek tomu do-
kázali svojimi výkonmi či 
trpezlivosťou prekvapiť. 
„Pri konári v tvare žraloka 
som musel čakať hodinu, 
kým mi svetlo dopadne pod 
správnym uhlom do vody,“ 
uviedol Adam Zeman.  
Niektorí z mladých nad-
šencov dokonca fotili aj 
v extrémnych podmien-
kach. „Pri fotke s názvom 
Ľadové ostrie som sedel 
dve hodiny v ľade, kým som 
urobil ten správny záber,“ 
objasnil pozadie svojej 

súťažnej snímky Samuel 
Šúlovský.  
Autori mali za úlohu zachy-
tiť životné prostredie v Bra-
tislave a jej okolí, súčasnú 
podobu mesta a jeho oko-
lia a premeny, ktorými pre-
chádza, či vzťah obyvate-
ľov k verejnému priestoru.  
Osobitnú cenu poroty zís-
kal záber dieťaťa pri Štrko-
veckom jazere s názvom 
Malý princ. „Na jednej 
strane tam  bol zachytený 
Ružinov. Tiež to ale bola 
aj umelecká fotografia, 
keďže zobrazovala malé 
dieťa v prostredí jazera.  Po 
tretie, momentálne mám 
opäť rozčítanú knižku Malý 
princ,“ zdôvodnil výber 
člen poroty a zástupca 
starostu Ružinova Vla-
dimír Sloboda.  Ocenení 
fotografi mali svoje diela 
vystavené v Dome kultúry 
Ružinov a za svoje kvalitné 
snímky si odniesli aj pekné 
ceny. 

Marianna Šebová 

Bývalý areál Drutechny medzi Záhradníckou a 
Bajkalskou ulicou je už niekoľko rokov v dezo-
látnom stave. Na jeho mieste mal pôvodne stáť 
polyfunkčný komplex Olympia. Ten sa zreali-
zovať nepodarilo. Objekt začali rozoberať bez-
domovci a zarástol burinou. Areál už ale zmenil 
majiteľa, ktorý prejavil väčšiu snahu starať sa oň. 
Majiteľom pozemkov na rohu Bajkalskej a Zá-
hradníckej, hneď pred obytným domom Oc-
topus, je v súčasnosti firma Tatra Residence. 
Ružinovský miestny úrad ho vyzval, aby areál 
dal do poriadku. Majiteľ tak dal okolie pokosiť 
a vykonal deratizáciu. Zároveň nastolil aj ďal-

šie možné riešenia toho, čo s územím do bu-
dúcna. Jedným variantom je vypísanie archi-
tektonickej súťaže a neskoršie vybudovanie 
nového polyfunkčného komplexu – projektu 
Olympia už totiž vypršala platnosť stavebné-
ho povolenia. Druhou, pravdepodobnejšou  
alternatívou je, že súčasný vlastník skelet bý-
valej haly zbúra a vyčistený pozemok odpredá 
ďalšiemu záujemcovi. O tom svedčia už aj ta-
bule s ponukou na predaj. 

Marianna Šebová
Foto: M. Štrosová 

Adam Zeman: Žralok
René Lazový: Za plotom

Alica Cigánková: Malý princ

Peter Minárik: Poštár by vám vedel povedať Teodor  Jendrišák: Sloboda

Pozemky, kde mal vyrásť komplex 
Olympia, je v ponuke na predaj
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Dobrovolníci postavili mesto na nohy. 
Aj v Ružinove. 
Dva dni – 15. a 16. júna zachvátila slovenské mestá vlna dobro-
voľníckych aktivít. Do podujatia Naše mesto, ktoré organizuje 
Nadácia Pontis, sa znovu zapojila aj mestská časť Ružinov. Spolu s 
dobrovoľníkmi z rôznych firiem upratovali aj ružinovskí poslanci, 
starosta Ružinova, zamestnanci miestneho úradu aj mamičky s 
deťmi, ktoré sa prihlásili do tejto akcie. Počas dvoch dní upratova-
li, zametali, trhali burinu, natierali ploty či preliezačky. Podarilo sa   
tak vylepšiť prostredie Parku Andreja Hlinku, parku na Rezedovej 

(tu onedlho pribudnú aj vynovené lavičky), brehu Zlatých Pieskov 
smerom od diaľnice, zákutí na Pošni v blízkosti nákupného centra 
Kocka a dobrovoľníci „obsadili“ aj okolie detských ihrísk Budova-
teľská, Jadrová a Kozmonautická. Podujatie využili aj mnohé ruži-
novské materské školy a materské centrum Hojdana, ktoré si tak 
vylepšili svoje ihriská či ploty.  

Foto: R. Hoblík, M. Štrosová

Sídlisko 500 bytov

Park Andreja Hlinku

Park Andreja Hlinku Ihrisko Kozmonautická

Zlaté Piesky

Park Andreja Hlinku

Budovateľská Park Rezedová

Park RezedováIhrisko Jadrová
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Na Noc kostolov lákal aj 
kostol v Prievoze 

Je prvý jún, sedem hodín večer. Do veže evanje-
lického kostola vystupuje skupina ľudí. Kostol na 
Radničnom námestí v Prievoze sa prvýkrát zapo-
jil do celoslovenskej akcie Noc kostolov. Hlavným 
sprievodcom je farár Norbert Hajský. „Tu sú podo-
bizne Martina Luthera, Filipa Melanchtona. Tento 
kríž bol jeden z prvých oltárnych krížov. Tu je archív 
cirkevného zboru,“ vysvetľuje farár prechádzajúc 
jednotlivými miestnosťami, ktoré sa dali prezrieť 
stúpajúc do veže. Cestou sa všetci mohli dozve-

dieť historku, ako majstrovi pri oprave strechy pred 20 rokmi letelo 
z výšky až dolu do kostola  kladivo. Do samotnej veže kostola, ktorá 
vo svojom strohom ihlane ukrýva zvony, vedú úzke drevené schody, 
pozor treba dávať na hlavu. „V tejto chvíli sme vo výške 14 až 14,5 metra, 
veža aj s krížom je vysoká 17 metrov,“ vraví Norbert Hajský. Veža ponúka 
zaujímavý výhľad na všetky svetové strany a jednotlivé časti Ružinova. 
Evanjelický kostol v Prievoze začali stavať v roku 1925, dokončili ho 
v roku 1927. Realizáciu si vzal na starosť bratislavský rodák Siegfried  
Theiss, architekt, ktorý spolu s ďalším architektom Hansom Jakschom 
(pochádzajúcim zo severných Čiech), vypracovali projekt kostola.  
Ten bol v roku 1945 čiastočne poškodený, opravili ho v tom istom roku.  
V roku 1984 kúpili nový organ. Vo zvonici sú tri zvony rôznej veľkosti. 
Zub času a poveternostné podmienky sa na dvoch z nich podpísali, v 
roku 2004 prešli rekonštrukciou.  

Miroslava Štrosová
Foto: autorka

Škôlkari majú za sebou 
zumbu aj olympiádu 

Detským zumba maratónom 
vyvrcholil prvý ročník kurzov 
zumby pre ružinovských škôlka-
rov. „Keď sme s  kurzmi v  jednot-
livých škôlkach začínali, netušili 
sme, že bude o  to taký veľký zá-
ujem, deti a rodičia boli nadšení,“ 
povedala Katarína Felcánová, 
riaditeľka Ružinovského špor-
tového klubu (RŠK). Deti absol-

vovali jednotlivé hodiny zumby s  inštruktorkou tejto obľúbenej 
pohybovej aktivity. Eva Macholdová preverila, čo si deti zapamätali, 
práve na zumba maratóne, ktorý sa v Areáli netradičných športov 
na Pivoňkovej uskutočnil v júni. 
O  najlepších tanečníkov, najlepšieho sólistu a najlepší taneč-
ný prvok súťažili deti z  materských škôl Haburská 4 a  6, Pie-
sočná, Exnárova, Šalviová a  Pivoňková. Hoci bolo horúco a  od 
poslednej hodiny zumby už pár týždňov prešlo, malí taneční-
ci sa bez problémov „chytili“ na zostavy, ktoré im predviedla 
inštruktorka Eva Macholdová. Nakoniec sa najlepšími taneč-
níkmi stali deti z  MŠ Haburská  4. „Deti boli také skvelé, že sme  
s pani učiteľkami mali slzy na krajíčku,” prezradila riaditeľka RŠK. 
Škôlkari z Ružinova však boli aktívni počas celého školského roka. 
S  Ružinovským športovým klubom absolvovali škôlku plávania, 
škôlku korčuľovania, lyžovania a majú za sebou aj miniolympiádu. 
Do tej sa zapojilo až 19 škôlok. „O miniolympiádu bol najväčší záu-
jem, už teraz sa nám škôlky nahlasujú na tretí ročník, ktorý bude o rok,” 
hovorí Katarína Felcánová.  Pod olympijským ohňom si deti zmerali 
sily v kolobežkovaní, skokoch do diaľky či súťažiach zručnosti. 

(mš)

Bratislava v Bratislave
5.7. 2012 - 5.8. 2012

Predajná výstava čiernobielych fotografií Bratislavy 
od viacerých autorov

City Hotel Bratislava, Seberíniho ulica
Otvorené denne

Ružinovský športový klub
Mierová 21, 827 05  Bratislava
zastúpený riaditeľkou Katarínou Felcánovou
oznamuje, v súlade s § 9a ods. 1 a ods. 5 zákona SNR č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, zámer prenajať 
nasledovné nehnuteľnosti - pozemky na základe priameho 
prenájmu s cenovou ponukou v katastrálnom území 
Ružinov - Bratislava
1. časť nehnuteľnosti - pozemku súpisné číslo 4811, na parcele č. 
15294 o výmere 1 m2, kat.úz. Ružinov - Bratislava         
Podmienky priameho prenájmu a podklady sú zverejnené na : 
www.ruzinovskysportovyklub.sk 
a na tabuli ZŠt. Vladimíra Dzurillu, Ružinovská 4, Bratislava

Ako deti oslávili svoj deň? 

1.MDD v jasliach na Palkovičovej ulici. 
Darčeky od mestskej časti Ružinov priniesol 
zástupca starostu Ružinova Vladimír 
Sloboda.
2. Deň detí na Štrkovci trocha pokazilo 
daždivé počasie...
3. ..ale Nikoleta Spalasová z Česko Slovensko 
má talent deťom zaspievať prišla

Vo veži kostola

Dni Andreja Hlinku v Ružinove
Mestská časť Bratislava–Ružinov

Bratislavský samosprávny kraj
Rímskokatolícky farský úrad Bratislava – Ružinov

Dom Matice slovenskej v Bratislave
Spoločnosť Andreja Hlinku

pozývajú 
na pietnu spomienku na významnú osobnosť našich dejín

Andreja Hlinku – kňaza, národovca a politika
pri príležitosti 74. výročia jeho smrti
ktorá sa uskutoční 16. augusta 2012 

16:30 h kladenie vencov k pamätníku v Parku A. Hlinku na 
Ružinovskej ulici

18:00 h slávnostná bohoslužba v kostole sv. Vincenta de 
Paul v Ružinove

 Ďalšie podujatia v rámci Dní Andreja Hlinku v Ružinove sa 
budú konať v septembri

1.. 2.

3.
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Budova Kerametalu je výškovou a orientačnou dominantou centra Ružinova, pozostávajúceho 
z administratívnych, kultúrnych a spoločenských budov sústredených pozdĺž Tomášikovej ulice, 
v blízkosti Ružinovskej ulice. Keďže oblasť sa nachádza v náletovom leteckom kuželi, kde 
maximálne povolená výška zástavby je 10 poschodí, autor budovu zdôraznil nie výškovo, ale 
dynamickým tvarom, kontrastujúcim s okolitou zástavbou.

Kerametal – nezvyčajná administratívna budova

Budova bola projektovaná pre Podniky za-
hraničného obchodu (Kerametal, Koospol a 
ďalšie) ako II. prevádzkovo-správna budova. 
Prvou budovou pre PZO bola administratív-
na budova na ul. V. Clementisa (Chemapol, 
Petrimex), ku ktorej malo viesť aj premos-
tenie ponad Ružinovskú ulicu, smerom od 
budovy Kerametalu. To sa však nezrealizo-
valo. Dvojica budov Kerametalu je svojou 
pozdĺžnou osou orientovaná kolmo na Ru-
žinovskú ulicu. Rovnobežne s Ružinovskou 
mala podľa pôvodného urbanistického plá-
nu viesť pešia trasa, z tohto dôvodu je celá 
budova čiastočne vyzdvihnutá na pilieroch 
a na úrovni terénu viedli popod ňu podcho-
dy. Na západnej budove je však podchod už 
zamurovaný.

Pri príprave článku bola 
použitá literatúra:

ROKOŠNÝ, Anton: II. Prevádzkovo-
správna budova „PZO“. Projekt roč. 15, 
1973, č. 2, s. 14 – 17.
ROKOŠNÝ, Anton: Nová pýcha mesta. 
II. Prevádzkovo-správna budova PZO. 
Projekt roč. 17, 1975, č. 1 – 2, s. 24 – 27.
DULLA, Matúš – MORAVČÍKOVÁ, 
Henrieta: Architektúra Slovenska v 20. 
storočí. Bratislava, Slovart 2002. 512 s.

Skica centra Ružinova s premostením Ružinovskej ulice
Zdroj: Projekt roč. 17, 1975, č. 1 – 2, s. 26.

te napísal: „Zvolený tvar nie je samoúčelný, ale 
vyplýva z potrieb oslnenia dispozície, z proti-
požiarnych predpisov, tienenia a ďalších fakto-
rov. Stupňovitým riešením sa zvýrazňuje výška 
jedného podlažia, čo je mierka blízka ľudskej, 
a preto objekt nepôsobí na človeka chladnou 
anonymitou bežných administratívnych bu-
dov. Záhradná úprava terás na každom pod-
laží vytvára kontakt s umele vytvorenou príro-
dou, čo zvyšuje pracovnú pohodu.“ 
Budova sa skladá z dvoch blokov s podla-
žiami terasovito ustupujúcimi smerom ku 
komunikačnému jadru umiestnenému na 
čele blokov. Tieto dva celky sú voči sebe 
otočené o 180 stupňov a spojené nízkou 
hmotou so vstupnou a reprezentačnou 
funkciou. Takto vznikol pôdorys budo-
vy tvaru U, čím architekt vytvoril akési 
polouzavreté vstupné čestné nádvorie. 
Budova má tri vstupy: centrálny, situo-
vaný na hlavnej kompozičnej osi, vedie 
do časti so spoločenskými a rokovacími 
priestormi, ďalšie dva vedú do adminis-
tratívnych blokov. Vstup do východného 
bloku vedie z podchodu popod stĺpy, 
vstup do západného bloku bol preorien-
tovaný po zastavaní podchodu. Pôvodne 
bola celá budova komunikačne prepoje-
ná iba v úrovni prvého poschodia. Admi-
nistratívne bloky majú chodbu v strede, 
s kanceláriami po oboch stranách. Kon-
štrukcia budovy je oceľobetónový skelet 
s modulom 7,20 x 7,20 m, obvodové steny  
a priečky sú murované z tehál.

Budova Kerametalu je nezvyčajne archi-
tektonicky stvárnenou administratívnou 
budovou. Prevádzka je rozdelená do dvoch 
blokov, ktoré spoločne vytvárajú dynamic-
kú kompozíciu. Hmoty sa stupňujú ku dvom 
vežovito stvárneným blokom schodísk, 
zvýraznenými aj materiálovo – majú obal z 
prostého betónu so zvislými čiarami vrúbko-
vania v celej výške desiatich poschodí. Medzi 
týmito vežami prebiehajú vodorovné línie 
bielo omietnutých podlaží s vystupujúcimi 
betónovými slnolamami. Táto pozoruhodná 
budova si dodnes uchovala svoj pomerne 
nenarušený charakter, vonkajší výraz i funk-
ciu, ako jedna z mála popredných diel slo-
venskej architektúry obdobia šesťdesiatych a 
sedemdesiatych rokov minulého storočia. To 
si zasluhuje našu pozornosť a záujem.

Katarína Andrášiová
Foto: J Slama, D. Slamová

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

Premostenie sa nerealizovalo

Dynamická budova

Netypický koncept
Projekt budovy vypracoval v roku 1968 ar-
chitekt Ľudovít Jendreják, realizovaná bola 
juhoslovanskou firmou Komgrap mimoriad-
ne rýchlo – od decembra 1972 do decembra 
1973. Architekt Jendreják o svojom koncep-

Budova začiatkom 80. rokov
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Ktorým deviatakom sa tento rok darilo? 
Slovenský jazyk a literatúra plus matematika. To boli dve oblasti, ktoré si všetci deviataci otestovali 14. 
marca 2012 v rámci celoslovenského Testovania 9. Priemerná úspešnosť vypracovania testov v rámci SR 
bola 57,5 % z matematiky a 54,5% zo slovenčiny. Ako sa tento rok darilo ružinovským základným školám? 

S.M.A.R.T., s.r.o., Èeèinová 21/a, 821 05 Bratislava – Prievoz, www.smartskola.sk
info@smartskola.sk                        Tel: 0948 781 888

 

Týždenný kurz konverzácie AJ
 Mini skupinka: max. 6 študentov
 Uèebný materiál v cene
 15 hodín týždenne
 Super ponuka: 60 EUR za kurz 
 Zaèíname júl — august 2012

SUMMER CAMP pre deti od 6 do 14 rokov
Poldenný alebo celodenný

 Mini skupinka: maximálne 6 detí
 Denne 10 hodín 5x do týždòa
 Výuka výluène v anglickom jazyku
 Cena za týždeò 125 EUR vrátane obedov

SMART investícia do vzdelaniaSMSMSMSMMMSS ARARAARARARRTTTT i ii nvnvvnvnveseesesestíttítíciciciaaaa a aaa dododododo v v vvvzdzdddzdeelelelelanaananiaaiaiaSMART investícia do vzdelaniaSMSMSMSMSMMMAARARARARARARTTTTMSMSMARARARTTT iiinvnvnvvesessese ítítítít ciiciciaaaa doddodododo vvvv dzdzdzddd lelelele anana iiaiaiaainves ítícia dddo v ddzd lllelania

RUŽINOVSKÉ ŠPORTOVÉ PRÁZDNINY

Z matematiky sa tento rok najviac darilo deviatakom zo Základnej 
školy Drieňová – v Testovaní 9 dosiahli 74,8% úspešnosti. Hneď za 
Drieňovou skončila  v matematike  Základná škola Borodáčova so 
69,02% úspešnosti správneho riešenia testov, ružinovskou matema-
tickou trojkou boli deviataci zo ZŠ Nevädzová (65,71%). Najmenej 
sa tento školský rok darilo v testoch z matematiky deviatakom zo 
ZŠ Kulíškova (42,83%), pričom ale treba brať do úvahy fakt, že ide o 
školu, ktorá sa venuje deťom s poruchami učenia, čo sa prejavuje na 
úspešnosti testov. 
Zo slovenského jazyka a literatúry mali najvyššie percento úspešnos-
ti deviataci zo ZŠ Mierová, ktorí dosiahli 67,17%, za nimi skončila ZŠ 
Drieňová (64,64%) a ZŠ Medzilaborecká (61,76%). Slovenčina najme-
nej vyšla deviatakom zo Základnej školy v Ružovej doline (45,56%). 
Úspešnosť škôl sa každý rok mení – zvyčajne závisí od zloženia tried, 
učiteľa i dávky šťastia. 

Škola   Matematika Slovenský jazyk 
    % úspešnosti % úspešnosti
ZŠ Borodáčova   69,02%  58,54%
ZŠ Drieňová  74,80%  64,64%
ZŠ Kulíškova  42,83%  49,47%
ZŠ Medzilaborecká 59,80%  61,76%
ZŠ Mierová  62,29%  67,17%
ZŠ Nevädzová  65,71%  58,76%
ZŠ Ostredková  65,51%  61,71%
ZŠ Ružová dolina  43,63%  45,56%
ZŠ Vrútocká   60,23%  51,82%

Všetkých škôlkarov 
nie je možné prijať
Na ružinovské materské školy bol počas tohtoročného podá-
vania žiadostí o prijatie dieťaťa opäť veľký nápor. Od septem-
bra prijmú ružinovské materské školy 586 nových detí. Silný 
populačný ročník však znova spôsobil, že v školskom roku 
2012/2013 nie je možné prijať 229 detí, ktoré spĺňajú kritériá. 
V priebehu leta ale ružinovská samospráva zrekonštruuje bu-
dovu materskej školy na Západnej ulici, kde úpravou nevyu-
žitých pavilónov vzniknú dve nové triedy. Kapacita škôlky sa 
tým zvýši o 40 detí. 

Škola                             Počet prijatých prvákov 
ZŠ Borodáčova             14 
Zš Drieňová                  121  
ZŠ Kulíškova               33 
ZŠ Medzilaborecká       44 
ZŠ Mierová                  73 
ZŠ Nevädzová              82 
ZŠ Ostredková              93 
ZŠ Ružová dolina        21 
ZŠ Vrútocká                52 

Koľko bude prvákov? 
Počty budúcich prváčikov ružinov-
ských základných škôl sa postupne 
„utriasli“. Najväčší prílev nových žiakov 
bude mať Základná škola Drieňová, 
kam prijali 121 prvákov. Najmenej prvá-
čikov nastúpi v septembri na Základnú 
školu Borodáčova, kam ich vzali 14. 
Do deviatich ružinovských základ-
ných škôl v zriaďovateľskej pôsobnos-

ti mestskej časti Ružinov nastúpi spolu 533 prvákov. Cirkevná škola sv. 
Vincenta de Paul bude mať 86 nových prváčikov.



Zbierajte bonusové známky

a získajte výrobky 
PYREX so skvelou 
zľavou až 69 % 

Akcia trvá od 6. 6. 2012 do 15. 8. 2012 
alebo do vypredania zásob.

Delená zapekacia misa
Pôvodná cena: 24,90 € 

ZĽAVA

67 %

2 Misky na muffiny 299
€899

€
 15 bonusových 

známok

Pôvodná cena: 9,90 € 

ZĽAVA

69 %

Pôvodná cena: 9,90 €

Pôvodná cena: 12,90 € 

ZĽAVA

69 %

Zapekacia misa na soufflé 599
€

799
€

799
€

399
€

 15 bonusových 
známok

 15 bonusových 
známok

 15 bonusových 
známok

 15 bonusových 
známok

Pôvodná cena: 18,90 € 

ZĽAVA

68 %

250˚C -20˚C

Pôvodná cena: 24,90 € 

ZĽAVA

67 %

 15 bonusových 
známok

Pôvodná cena: 26,90 € 

ZĽAVA

66 %

Pyrex® je registrovaná ochranná známka 
spoločnosti Corning Inc., licencovaná 

Arc International Cookware SAS.

Hranatá zapekacia misa

Gratinovacia miska

Oválna zapekacia misa

inzercia_pyrex_A4.indd   1 12.6.2012   11:32
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Panel story na bicykli 

Ako sa varilo halászlé 

Milovníci architektúry v kombinácii s bicyklovaním si počas piateho ročníka podujatia Dni architektúry 
prišli na svoje. Tento rok sa totiž niesol v duchu spoznávania bratislavských sídlisk na dvoch kolesách 
pod názvom Panel story. V programe nechýbali ružinovské sídliská. 

Tému hromadnej bytovej výstavby nevy-
brali organizátori náhodne, tento rok im 
totiž vyšla knižka o histórii bratislavských 
sídlisk. „Chceli sme ľuďom ozrejmiť tie idey, 
ktoré sú za hromadnou bytovou výstavbou, či 
už urbanistické návrhy, alebo architektúru ob-
čianskej vybavenosti a tiež umelecké diela, na 
ktoré sú bratislavské sídliska bohaté,“ ozrej-
mila cieľ Panel story jedna z organizátoriek, 
architektka Henrieta Moravčíková. 
Na ružinovskú časť cyklistickej poznávacej 
výpravy prišlo vyše 40 ľudí. Niektorí prišli  
hlavne kvôli novým informáciám, iní spojili 
príjemné s užitočným, teda  bicykel s nový-
mi vedomosťami. „Išlo o to, zažiť ten priestor, 
pretože sídliská sú známe svojimi rozľahlými 
plochami a tie sa na bicykli dajú dobre  ucho-
piť,“ zdôvodnila výber dopravného pros-
triedku Henrieta Moravčíková.

Súťažné tímy variace halászlé, jeho bezplatná ochutnávka pre verej-
nosť, súťaž detí v rybolove, country hudba a kultúrny program v ryt-
me slovenského folklóru aj latinskej Ameriky či orientu. To bol deviaty 
ročník Ružinovských rybárskych slávností, ktoré sa 2. júna udomác-
nili pri Štrkoveckom jazere. Po predchádzajúcich daždivých dňoch 
sa počasie umúdrilo a podujatie prilákalo množstvo ľudí.  Vo varení 

halászlé proti sebe súťažili družstvá starostu Ružinova, zástupcov 
starostu, svoj tím mal folklórny súbor Karpaty i družstvo zo Starého 
Mesta. Starostov tím minuloročné víťazstvo neobhájil, porote najviac 
chutilo halászlé družstva z Petržalky. 

Foto: M. Štrosová 

Cyklisti začali pri sídlisku Miletičova z ob-
dobia socialistického realizmu, kde si ob-
zreli vežové domy okolo kúpaliska Delfín.  
Pokračovali najstarším sídliskom Ružová 
dolina, ďalej popri jazere Rohlík cez park 
Andreja Hlinku. Svoju prehliadku Ružino-
vom ukončili pri budove  Paneurópskej vy-
sokej školy na Tomášikovej ulici. Na tomto 
mieste  kedysi stál národný výbor a cyklis-
tov tu čakali tvorcovia pôvodnej budovy. 
„Budova, ktorú sme vyprojektovali, už nie 
je. Doniesol som však jej fotky zo súkromnej 
zbierky, ktoré som záujemcom ukázal,“ po-
vedal  architekt Ľubomír Titl.  

V  Ružinove sú architektonické kúsky, 
ktoré podľa odborníkov predbehli svoju 
dobu. „Myslím si, že špitál je taký, že aj nám 
slúži, ale zároveň je už na  európskej úrovni,“ 
pochválil nemocnicu architekt Titl. „Pro-
jekt tejto nemocnice bol prenesený z Nových 
Zámkov sem a ujal sa,“ doplnil ho jeho ko-
lega Iľja Skoček. Aj bývalý obchodný dom 
Ružinov patril medzi zaujímavé stavby. „To 
bolo prvé dielo postmodernej architektú-
ry na Slovensku, žiaľ dnes je v rozobratom 

Cez Ružovú dolinu do parku 
Andreja Hlinku

Nadčasová architektúra

Budúci rok na korčuliach?

stave a neslúži nikomu,“ povedala Henrieta 
Moravčíková. Najviac vyzdvihovaný či už 
odborníkmi alebo laikmi je park Andreja 
Hlinku, cez ktorý trasa Panel story viedla. 
„Je vidno, že je to veľmi premyslená kompozí-
cia krajinnej architektúry. Nie je sa však čomu 
čudovať, pretože jeho autorom bol Ferdinand 
Milučký, ktorý bol asi vôbec najlepší architekt 
v druhej polovici dvadsiateho storočia na Slo-
vensku. Ten park je naozaj dokonalý,“ vyjadri-
la svoj obdiv Henrieta Moravčíková. 

Z Ružinova sa  podujatie Panelstory presu-
nulo do ďalších mestských častí. Za dva dni 
tak cyklisti stihli spolu s architektmi zmapo-
vať rôzne lokality Bratislavy.  Ďalší ročník Dní 
architektúry už možno ale nebude na bicykli. 
„Uvidíme, aký dopravný prostriedok uchvá-
ti našu verejnosť, možno to budú kolieskové 
korčule alebo sa opäť vrátime ku konvenčnej 
doprave, čiže nohám. Starší účastníci, ktorí pra-
videlne chodievali na Dni architektúry, sa  nám 
totiž sťažovali, že tento rok bol viacej orientova-
ný na mladých,“ načrtla ďalší ročník Henrieta 
Moravčíková. 

Marianna Šebová
Foto: R. Hoblík  
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Nie je v nich sex, ani násilie, 
a nie sú to ani horory. A napriek 
tomu zaujmú. Celovečerné 
hrané filmy Neha, Všetko čo 
mám rád, Záhrada, Orbis Pictus, 
Krajinka, Výlet a nedávno aj film 
Cigáň. Vo všetkých dominuje 
ľudskosť a bodrý, nie pichľavý, 
ponižujúci humor. Vari iba vo 
filmovej komédii Slnečný štát 
sa odráža drsnejšia realita 
dneška, no tiež v medziach 
únosnosti. Citlivý, vnímavý tvorca 
dokáže aj kruté skutočnosti 
vykresliť tak, aby divák pochopil 
a precítil dej a pritom netrhal 
jeho nervy krvavými zábermi. 
Takýchto princípov sa pridŕža 
najaktívnejší súčasný slovenský 
režisér a scenárista, ocenený 
najprestížnejšími cenami ako 
je Český lev, Igric – najvyššie 
ocenenie filmových kritikov na 
Slovensku, a najnovšie aj Slnko 
v sieti za film Cigáň. To je herec 
a pedagóg MARTIN ŠULÍK (1962).

Čo film, to cena. Takmer za každé vaše filmové dielo 
ste získali ocenenie nielen u nás, ale aj v zahraničí. Dá 
sa to chápať i tak, že problematika, ktorú vo filmoch 
spracúvate nie je len slovenská, ale aj medzinárodná?
Nikdy som sa nesnažil kalkulovať s diváckou návštevnos-
ťou. Nesmeroval som k  atraktívnosti, skôr som chcel nato-
čiť film, ktorý by čo najkomplexnejšie zobrazil tému v celej 
jej zložitosti. Niekedy sa to podarilo viac, inokedy menej. Ak 
si film našiel divákov aj v zahraničí, bol som rád, ale nikdy to 
nebol môj prvoradý cieľ.

Hranému filmu u nás už dlhší čas doba nepraje. Slo-
venská filmová tvorba na Kolibe, kde ste v rokoch 
1986-1991 pracovali, zanikla celkom a v Slovenskej 
televízii sa po dlhej pauze začali nakrúcať iba spolo-
čenské a zábavné seriály. Vy však stále produkujete 
nové filmy aj pre kiná. Ako to, že sa vám tak darí?
S tou produkciou to nie je také slávne. Za posledných jede-
násť rokov som natočil len dva hrané filmy. Všetky ostatné 
boli dokumenty.
 
Mohlo by sa zdať, že ceny za svoje diela získavate 
ľahko, keďže niet konkurencie. Ibaže v Čechách je 
konkurencia silná a napriek tomu ste si odniesli v 
roku 1995 za film Záhrada až dva České levy. (Ten-
to film získal 5 cien: za najlepší film, réžiu, scenár, 
Marián Labuda za najlepší mužský herecký výkon). 
Nestretli ste sa v radoch českých kolegov so závisťou 
či priam nevraživosťou?
Nie. Českí filmári podporujú slovenské filmy. Väčšina slo-
venskej produkcie od roku 1990 vznikla v spolupráci s čes-
kými partnermi. A myslím si, že to platí aj naopak. Mnohé 
české filmy získali podporu zo Slovenska. Kultúrna blízkosť 
a podobná historická skúsenosť nás spája.

Dvojdielny celovečerný film Krajinka (2000) získal 
zaslúžene nielen sympatie divákov, ale aj ocenenie. 
Aký vzťah máte k tomuto svojmu filmu?
S odstupom času je mi ľúto, že do kín sa dostala len skrá-
tená verzia - hotový film mal totiž minutáž viac ako dve 
hodiny, takže distribútori mali problém s jeho plánovaním. 
Ucelenejšia je dvojdielna televízna verzia. Sú v nej naprí-
klad poviedky o zatýkaní kňazov v päťdesiatych rokoch 
alebo o emigrácii.

Komédia Slnečný štát získala 11 nominácií na cenu 
Slnko v sieti. Napokon si odniesol Cenu za najlepší 
celovečerný film roka 2006. Ako sa vám robil film o 
krutej súčasnej realite?
Spolu so scenáristom Marekom Leščákom sme si uvedomi-
li, že z  filmového  plátna a televíznej obrazovky zmizli nor-
málni ľudia a nahradili ich podivné celebrity. Pokúsili sme 
sa teda napísať čiernu komédiu, ktorá by aspoň čiastočne 
zachytávala životnú situáciu normálnych ľudí, ich zápas s 
novou realitou. Zozbierali sme mnoho zaujímavých príbe-
hov, ktoré v skratke zaznamenávali stav našej spoločnosti, 
nášho vedomia a zároveň mali svojský humor.  Bola v nich 
akási nádej, že aj napriek všetkým ťažkostiam sa život dá 
prežiť dôstojne, že ešte existuje pocit solidarity a spolupat-
ričnosti.

Filmoví kritici a žurnalisti vás prirovnávajú k vyni-
kajúcemu českému režisérovi Janovi Hřebejkovi. 
Pozdáva sa vám takéto označenie?
Myslím, že sme odlišní. Ale chcel by som, aby na moje filmy 
chodilo toľko ľudí, koľko na Honzove komédie.

Predlohy i scenáre k filmom, ktoré režírujete, si zvy-
čajne píšete sám. Dokážete sa natoľko vžiť do postáv 
svojich hrdinov, že počujete v ušiach ich dialógy?
Ja nie som scenárista.  Väčšinu filmov som napísal s priateľ-
mi Ondrom Šulajom, Marekom Leščákom, Dušanom Duše-
kom alebo Janom Lukešom. Oni majú cit pre hovorené slo-
vo a živý dialóg. Ja im do toho len tak kibicujem. Ale musím 

povedať, že napísané dialógy si spolu radi predhrávame.

V celovečernom filme Všetko čo mám rád si zahral 
aj váš otec. Bol ochotný prispôsobiť sa predstavám 
svojho syna, režiséra?
Otec bol veľmi disciplinovaný herec. Vo filme je scéna, 
kde visí zviazaný na lane skoro ako kúzelník Houdini. Hoci 
nakrúcanie trvalo niekoľko hodín, nepovedal ani slovo, vo 
všetkom sa snažil prispôsobiť. Asi ma mal veľmi rád.

Viacerí členovia vašej rodiny sa venujú kumštu. 
Bratia Anton a Juraj sú divadelní režiséri, najmladší 
brat Marek je filmár, režisér, dokumentarista. Pre-
beráte profesionálne problémy aj v súkromí?
Nie. Skôr profesionálne preberáme súkromné problémy.

Mnoho rokov pôsobíte na VŠMU ako pedagóg, naj-
novšie ste vedúcim katedry filmovej réžie. Zmenilo 
sa niečo vo výučbe filmovej a televíznej réžie na tej-
to škole, ktorú ste ukončili v roku 1986?
Zmenili sa technológie, pohľad na výstavbu príbehu, 
rýchlosť rozprávania, ale podstata ostala rovnaká. Naučiť 
študenta hľadať zaujímavé témy, invenčne interpretovať 
realitu, emotívne osloviť diváka.

Čo by ste chceli odovzdať svojim poslucháčom?
Chcel by som, aby mali radi film, aby sa nebáli experimen-
tovať, ale hlavne, aby nakrúcali vlastné témy, aby nám 
sprostredkovali svoj pohľad na svet.

Boli ste iniciátorom výzvy 1000 slov na podporu kul-
túry. Je podľa vás v súčasnosti priaznivý stav pre vznik 
nových filmových projektov a rozvoj kultúry vôbec?
V niečom sme sa pohli dopredu. Bol prijatý Audiovizuálny 
zákon a vznikol nový fond. Od ministerstva kultúry dostá-
va verejno-právna televízia finančnú podporu na pôvodnú 
tvorbu. Dokonca aj komerčné televízie začali nakrúcať 
vlastné filmy a seriály. Rozhodne sa vyrába viac ako pred 
šiestimi rokmi. Nie som si však celkom istý, či kultúra na 
Slovensku je už zachránená.

Pavlovova ulica v Ružinove sa stala vaším domovom 
už v roku 1993. Sú tu vhodné podmienky pre reali-
záciu vašich umeleckých zámerov a nehodláte sa 
presťahovať do „Beverly Hills“?
Nie. Ja som si našu štvrť obľúbil. Za posledné roky sa v mno-
hom zmenila, pribudlo áut, ubudlo zelene, ale vďaka dvo-
rom uprostred jednotlivých blokov si ešte vždy zachovala 
akúsi malomestskú intímnosť.

Anna Sláviková 

NAZÝVAJÚ HO 
SLOVENSKÝ 
HŘEBEJK

Foto: František Lipták

Foto: Pavol Pekarčík
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Súťažte o knihu NIKDY od Táne Keleovej-Vasilkovej, ktorú jednému z úspešných riešiteľov krížovky venuje vydavateľstvo 
IKAR. Pošlite správne znenie tajničky do 15. augusta 2012 emailom na adresu echo@ruzinov.sk alebo ho pošlite poštou na adresu 
Ružinovské ECHO, Mierová 21, 827 05 Bratislava. Uveďte aj svoj telefonický kontakt. Jeden z vás sa stane majiteľom tejto novej 
knižnej publikácie. Výhercu zverejníme v Ružinovskom ECHU 9/2012. Správne riešenie tajničky z RE 6/2012: Najkrajšie rozprávky 
píše sám život. Knižku Emília V. a tí druhí z vydavateľstva IKAR vyhráva Kamil Zahradník z Jégého ulice. 

Do bránky aj do terča 
Športový deň ružinovských seniorov prilákal začiatkom júna do Areálu hier Radosť pri Štrkoveckom jazere 
ešte viac účastníkov ako minulý rok. „Oproti minulému roku, kedy ich prišlo 60, sme ich dnes narátali už 
viac ako 80, je to skvelé,“ zhodnotil Martin Kováč z Ružinovského športového klubu. 

Ružinovskí seniori súťažili v piatich disciplínach. Najviac ich potrápilo 
kopanie loptou do bránky a dribling. „Nám sa už ľahko hlava zatočí 
a stratíme aj rovnováhu, to nám dalo zabrať,“ zdôverila sa súťažiaca 
Žofia. „Aj som sa pýtala či si tú loptu nemôžem vziať pod pazuchu a 
tak prejsť do cieľa, ale rozhodca bol nekompromisný a nedovolil mi to,“ 
s úsmevom doplnila. Naopak, najobľúbenejšou disciplínou bolo há-
dzanie šípok do terča. „Išla mi každá jedna disciplína, som so svojím vý-
konom spokojný. No zároveň sa aj na seba trochu hnevám. Nepremenil 
som poslednú jedenástku. Príliš som si veril a podcenil som to, mrzí ma 
to, pretože som to chcel vyhrať najmä kvôli svojmu tímu,“ posťažoval sa 
František Dušan. 
Medzi jednotlivými súťažnými družstvami vládla zdravá rivalita. Vy-
hrať a podať ten najlepší výkon chcel každý športovec. „Páči sa mi, 

že prišli jednotlivci i celé skupiny, navzájom sa takto môžu spoznávať,“ 
povedal starosta Ružinova Dušan Pekár. Podujatiu prialo aj počasie, 
po daždivých dňoch sa ukázalo slnko, ktoré nepálilo tak, ako minulý 
rok. „Každý športuje, ako sa dá, ešte aj počasie je krásne, čo viac si môže-
me priať, pre nás sú takéto chvíle vzácne,“ povedala súťažiaca Nadeja. 
Víťazstvo si napokon najviac užili seniori z klubu dôchodcov na 
Zimnej ulici – svojimi výkonmi sa vyšplhali na prvú priečku. Bodku 
za podujatím dal kultúrny program a posedenie pri guláši. „Hoci nás 
zamestnávajú väčšinou vnúčatá, je dobré mať takéto rozptýlenie, sme 
veľmi radi, aspoň sa nenudíme doma,“ s úsmevom dodala Elena. 

Veronika Vasilková 
Foto: M. Štrosová
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Seniori sa plavili po Baťovom kanáli 

Obrusy na stole kráľovnej 

Aj keď viac pršalo, ako svietilo slnko, ružinovskí seniori sa prvýkrát vybrali do kráľovského mesta 
Skalica. Za nový jednodenný júnový zájazd zaplatili len symbolických päť eur, zvyšok im hradila mestská 
časť Ružinov. Mohli tak obdivovať historické krásy tohto mesta, plavili sa Baťovým kanálom,  nahliadli 
do výroby skalického trdelníka a vysokej torty.

V Ružinove žije veľa aktívnych seniorov. Medzi nich patrí aj Žofia 
Benkovičová, vedúca Klubu dôchodcov v Prievoze. Pri príležitosti 
roku aktívneho starnutia si v Spoločenskom dome na Kaštieľskej 
zorganizovali výstavu toho, čo dokážu dámy z krúžku šikovných rúk. 

„Tento rok sme rozdelili výlety na rekreačné a aktív-
ne, teda poznávacie, akým bol aj výlet do Skalice,“ 
objasnil charakter výletu zástupca starostu Ruži-
nova Vladimír Sloboda. Pre 88  seniorov z Ruži-
nova bol pripravený program,  bohatý hlavne na 
nové informácie. Navštívili františkánsky kláštor, 
kde si pozreli aj výrobu najznámejšej pochúťky 
tejto lokality, skalického trdelníka. 
Niektorí zo seniorov Skalicu navštívili úplne 
prvýkrát, iní ju už poznali. „Mám 91 rokov a do 

Skalice som chodieval ešte v mladosti, no chcel 
som ju vidieť opäť,“ zaspomínal si Štefan Pavlík. 
„Kedysi dávno som bola v Skalici, ale chcela som si 
ju znova pozrieť aj s výkladom,“  povedala Mária 
Rusňáková. O histórii mesta a jeho výnimoč-
nostiach sprievodkyňa porozprávala na dvoch 
miestach, priamo v kláštore a aj v secesnom 
dome. Tu sa seniori zoznámili s ďalšou typickou 
sladkosťou, skalickou vysokou tortou. 
Všetko však nebolo len o pozeraní a počúvaní. 
Seniori absolvovali aj plavbu Baťovým kaná-
lom. Na tento zážitok sa väčšina z nich najviac 
tešila. „V poslednom čase sme totiž mali prílohu v 
novinách, kde sa o tomto kanáli písalo, a tak ma 
to zaujalo, že som ho chcela vidieť,“ prezradila 
Mária Sejaková.  Na loďkách opustili na chvíľu 
Slovensko a zamierili kúsok za hranice, na Mo-
ravu, kde si pozreli budovu bývalej vykládky 
uhlia. Po tomto kanáli totiž prevážal známy 
výrobca obuvi uhlie pre svoje továrne a na Mo-

rave ho vykladal. Celou cestou na loďkách mali 
seniori na svojho sprievodcu množstvo otázok. 
Ten im porozprával nielen o histórii kanála, ale 
tiež o vzácnych živočíchoch v jeho okolí. Celý 
program seniori zavŕšili ochutnávkou vína  
v Skalici a prechádzkou po jej centre. Úplnou 
bodkou za výletom bola návšteva biofarmy  
v Stupave. 

Marianna Šebová
Foto: R. Hoblík 

Žofia Benkovičová vás prekvapí trpezlivosťou, 
ktorú môže rozdávať. Naučila sa jej pri vyšíva-
ní obrusov. Pri tejto práci denne strávi aj nie-
koľko hodín. „Vyšívaniu som sa začala venovať 
ešte ako dieťa. Doviedla ma k tomu moja ma-
minka. Dnes si svoj život bez vyšívania už ani ne-
viem predstaviť,“ prezradila Žofia Benkovičová. 
Táto obyvateľka Prievozu sa o svoje zručnosti 
neváha podeliť. Vedie krúžok ručných prác. 
Na výstave viacerých obdivuhodných kúskov 
ste mohli vidieť nielen diela pani Žofky, ale aj 
jej žiačok či kolegýň z klubu dôchodcov – vy-
šívané obrusy, obrázky, dekorácie, pozdravy. 
„Sledujem túto jej  záľubu celý svoj život. Obdi-

vujem ju, pre to, akú má výdrž a trpezlivosť. Mňa 
to tiež chcela naučiť, ale nikdy mi to veľmi nešlo, 
skôr staršej sestre. Tá sa zrejme na ňu podobá 
viac,“ vraví Jana, dcéra pani Žofky. „Ja som už 
vyšívala doslova všetko. Pre dcéry i vnúčatá som 
vyšila obrusy, celé obrazy, dokonca aj oblečenie. 
U nás je vyšívané hádam všetko,“ s úsmevom 
hovorí pani Benkovičová. Naplno sa tejto svo-
jej záľube venovala, kým boli deti malé. Vtedy 
pracovala v Ústredí ľudovej umeleckej výroby. 
„Peňazí bolo málo, tak som robila, čo sa dalo. 
Prihlásila som sa do súťaže a moje práce vyhra-
li,“ opisuje svoj životný zážitok. O pani Žofke sa 
totiž dozvedela aj anglická kráľovná. Jej práce 
skončili na kráľovskom stole. „Bola to pre mňa 
tá najväčšia pocta, akú som zažila. Dodnes si 
pamätám tie obrúsky a ich presný vzor. Na to sa 
zabudnúť ani nedá.“

Veronika Vasilková 
Foto. M. Štrosová

Večer s Červenou princeznou 
Červená princezná. To je pred-
stavenie Divadla Astorka v hlav-
nej úlohe so Zitou Furkovou, kto-
ré si 12. júna pozrelo šesťdesiat 
ružinovských seniorov. „Podarilo 
sa nám zabezpečiť 60 ks vstupe-
niek na predstavenie pre seniorov  
z klubov dôchodcov a domov 
sociálnych služieb v Ružinove. 
Stálo ich to len 50 centov,“ pove-

dala vedúca odboru sociálnych 
vecí miestneho úradu Ružinov 
Henrieta Valková. Podarilo sa 
to vďaka spolupráci s národnou 
koordinátorkou Európskeho roka 
2012 Ľubicou Zajacovou, amba-
sádorkou európskeho roka Zitou 
Furkovou a Nadáciou Orange. 

(red) 

Program:
- jazda vláčikom cez historické centrum Znojma
- prehliadka mesta a podzemia pri Radnici
- exkurzia do Louckého kláštora s ochutnávkou vín
- „Slavnosti okurek“ – gastronomický veľtrh uhoriek              
   v rôznych variáciách
Účastník zájazdu hradí 5 €
Odchod: 7:00 hod. z parkoviska Miestneho úradu, 
Mierová 21 
Príchod vo večerných hodinách
Podmienky účasti:
- nepracujúci senior s trvalým pobytom 
   v mestskej časti Ružinov
- výška dôchodku do 500 €/osoba
- platný OP iba vo forme identifikačnej karty 
   alebo platný cestovný pas
Prihlasovanie do 20.7. 2012:
Miestny úrad Bratislava-Ružinov, Mierová 21 v čase 
úradných hodín
V prípade otázok kontaktujte referát 
sociálnych služieb: 02/ 48 28 42 85

Mestská časť 
Bratislava-Ružinov 

organizuje
ZÁJAZD DO DRUŽOBNÉHO MESTA

ZNOJMO V ČR 
1. august 2012
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SPOLOČENSKÝ DOM NIVY
Súťažná 18, Bratislava, tel.: 559 60 861  

–

30.6. 2012 o 17.00 hod.
HORÚCE  TANCE – HOT  DANCE
Leto  začíname tancom
Show program tanečnej skupiny  
TROPICAL 

5.7. 2012 
CYRILO-METODSKÉ DNI
Koncert SZ CANTUS pri príležitosti 
sviatku sv. Cyrila a Metoda
16.00 h   Kostol sv. Vincenta de Paul
19.00 h   Hlavné námestie

6.7. 2012  o 18.00 hod.
SAMUEL TOMEČEK
Letný hudobný koncert

8.7. 2012 o 17.00 hod.
DIVADIELKO BEZ OPONY
Divadelné predstavenie pre deti
AKO SA JANKO S DRAKOM PORÁTAL 
hrá divadlo ANIMARE SILVA

16. - 18.7. 2012   
T.R.I. - JAZZOVÉ DNI
Hudobný workshop so skupinou
FATS JAZZ BAND
Miesto:  Dom kultúry RUŽINOV

22.7. 2012 o 17.00 hod.
USMEJTE SA NA NÁS
Hudobno zábavný program 
so skupinou EMINENT

29.7. 2012 o 17.00 hod.
DIVADIELKO BEZ OPONY
Divadelné predstavenie pre deti
ŠAŠO JAŠO 
hrá divadlo ZANZARA

4.-5.8. 2012 od 9.00 hod.
MEDZINÁRODNÁ VÝSTAVA MAČIEK
Miesto: Dom kultúry RUŽINOV

12.8. 2012 o 17.00 hod.
DIVADIELKO BEZ OPONY
Divadelné predstavenie pre deti
PESNIČIELKO - FÍHA TRALALA 
hrá Divadlo na kolesách

18.8. 2012 o 20.30 hod.
HUDBA PRI JAZERE
Hudobný večer so skupinou DIVISI

26.8. 2012 o 17.00 hod.
DIVADIELKO BEZ OPONY
Divadelné predstavenie pre deti
AKO KUBKO NAŠIEL POKLAD 
Strážanovo bábkové divadlo

POZÝVAME VÁS NA

RUŽINOVSKÉ HODOVÉ SLÁVNOSTI
22. - 23.9. 2012 

Miesto: Areál Štrkovec

Podujatia KL 2012 pre Vás pripravil
CULTUS RUŽINOV, a.s.  

Ružinovská 28,  tel. 02/4333 0281

00 hod.17.000 2 od 9.00 hod.

Pre seniorov

Príbehy z histórie Bratislavy

10.7. 2012 o 16:30 hod.
Dom kultúry Ružinov

Prednáša Ing. Zuzana Klimková

VSTUP VOĽNÝ

Ste zvedaví, prečo na Bratislavskom hrade žila najmilšia dcéra Márie Terézie? 
Prečo sa druhá svadba Mozartovej vdovy Constanze konala práve v Dóme 
sv. Martina? Aký význam mali vynálezy Wolfganga von Kempelena? Ako 
vznikol základ svetoznámej umeleckej zbierky Albertina? Aká princezná žila 
v kaštieli v Rusovciach v prvej polovici 20. storočia ?
Na všetky tieto zaujímavé otázky vám odpovie Ing. Zuzana Klimková, kto-
rá sprevádza návštevníkov po Bratislave, pripravuje vlastivedné vychádzky 
a prednášky. Zameriava sa najmä na slávnych bratislavských rodákov a na 
osobnosti, ktoré v Bratislave pôsobili, alebo ju len navštívili a svojou návšte-
vou Bratislavy tu zanechali niečo zo svojho hviezdneho prachu. 


