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Pokutu ide 
vymáhať exekútor 

Areál Nevädzová dokončený 

V Parku  
Andreja Hlinku  

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

Máte doma 
staré fotografie Ružinova?  

Fotografia zachytáva kúpalisko Delfín v Ružovej doline
 počas výstavby v rokoch 1960/61.  Snímku nám poslala Katarína Fordinálová. Ďakujeme.

V Parku Andreja Hlinku začala rekonštrukcia 

Ako volili Ružinovčania do BSK? 

Park Andreja Hlinku má viac ako 30 rokov. Rozpadáva-
jú sa chodníky, dožili lavičky, technológia veľkej fontá-
ny, veľké ošetrenie potrebuje rozsiahla zeleň v parku. 
„Je to rozsiahly park.  Ak ho chceme obnoviť celý, potrebujeme 
dostatok peňazí.  Už sme uzavreli zmluvu s dvoma súkromnými 
spoločnosťami, ktoré nám zafinancujú práce v hodnote viac ako 
278 tisíc eur,“ povedal starosta Ružinova Dušan Pekár (KDH). 
Okrem toho bolo v rozpočte mestskej časti na tento rok vyčle-
nených 30 tisíc eur na obnovu parku. „Októbrovým hlasovaním 
poslancov pribudlo do balíku financií ďalších 50 tisíc a naďalej 
rokujeme s viacerými partnermi na ďalších investíciách. Verím, že 

v budúcom roku sa opravy výrazne pohnú a park sa stane opäť 
obľúbeným miestom Ružinovčanov,“ vysvetľuje starosta.  
Mestská časť Ružinov už v parku začala s prvými prácami - 
čistia tu rozsiahle betónové múry, menia lavičky a doplniť 
treba smetné koše. Na budúci rok má súkromný investor  
opraviť  veľkú fontánu a upraviť chodník po obvode parku na 
korčuľovanie.  „Hľadáme finančné zdroje aj na osvetlenie parku  
a  opravu spevnených plôch, ktorých je v parku veľa “ doplnil 
Pekár.  

Miroslava Štrosová 
Foto: autorka

Do  bratislavského župného zastupiteľstva zasadne 44 poslancov  
z celého bratislavského regiónu. Aj Ružinovčania si  9. novembra 2013 
volili predsedu Bratislavského samosprávneho kraja  a jeho poslancov. Obyva-
telia Ružinova volili v jednom volebnom obvode s Vrakunčanmi, vyberali si tak  
z rovnakých kandidátov. K volebným urnám ich prišlo 21,44 %, čo nie je ani 
štvrtina voličov. Do župy Ružinovčania  a Vrakunčania  volili za svoj volebný 
obvod šiestich poslancov. Všetci zvolení boli  za veľkú koalíciu SDKÚ-DS/KDH/
Most-Híd/SaS/SMK/OKS/SZ. Najviac hlasov Ruži-
novčania a Vrakunčania dali starostovi Ružinova 
Dušanovi Pekárovi (KDH), hneď za ním skončil 
mestský poslanec Ivo Nesrovnal (SDKÚ-DS). Do 
župného zastupiteľstva prekrúžkovali aj zástup-
cu starostu Ružinova Vladimíra Slobodu (SaS).    
Ktorých kandidátov posunuli Ružinovčania  
a Vrakune do zastupiteľstva Bratislavského sa-
mosprávneho kraja?  

 POSLANCI BSK            POČET HLASOV 
  VO č.2   Z toho Ružinov 
Dušan Pekár   7 994  7 156    
Ivo Nesrovnal 6 679  5 834
Zuzana Schwartzová 6 088  4 941
Lukáš Pokorný   5 432  4 752 
Vladimír Sloboda 5 372  4 678
Attilla Horváth  4 381  3 750
PREDSEDA BSK 
Pavol Frešo   8 795  7 475 
Monika Beňová  4 221    519

O predsedovi BSK sa rozhodovalo v 2. kole dňa 23.11. 2013  (po redakčnej uzávierke).    

Príjemné prežitie vianočných sviatkov  
v pokojnej atmosfére  
a úspešný vstup do roku 2014  
všetkým Ružinovčanom praje  
Mestská časť Bratislava-Ružinov. 

Triatlonista Richard Varga otvoril 
zmodernizované športovisko Nevädzová 
Verejnosť môže zadarmo športovať v zmodernizovanom športovom areáli na Ne-
vädzovej ulici. Mestská časť Ružinov ho slávnostne otvorila začiatkom novembra. 

Športový areál Nevädzová je prvým školským 
areálom, ktorý mestská časť Ružinov dostala do 
modernejšej a kvalitnejšej podoby. Jeho obnova 
trvala tri mesiace. „Najväčšou zmenou je výmena 
starej antukovej bežeckej dráhy za moderný tartan, 
ktorý fanúšikom behu umožní kvalitnejšie športo-
vať“ povedal starosta Ružinova Dušan Pekár 
(KDH).  Nielen školáci, ale aj široká verejnosť tu 
môže naďalej zadarmo behať. „Naším zámerom 
bolo vytvoriť pre Ružinovčanov lepšie podmienky 
na šport v ich voľnom čase a mať túto bezplatnú  
možnosť priamo na sídlisku, pričom sme zhodno-
tili aj areál školy,“ vyjadril sa zástupca starostu 
Ján Buocik, ktorý v zastupiteľstve presadzoval 
myšlienku obnovy školských areálov (SDKÚ-DS). 
Deti zároveň budú môcť behať na bezprašnom 
tartane a domov už nebudú nosiť tenisky čierne  
od škváry, ktorá tu bola predtým. Okrem novej 
bežeckej dráhy je tu zrevitalizovaný trávnik na 
futbalovom ihrisku a dobudované doskočisko pre 
skok do diaľky. Pribudlo osvetlenie, nový vstup 
do areálu, chodník a vešiaky na veci. „Sponzorsky 
sem ešte  doplníme ihrisko s prvkami na cvičenie,“ 

dodal riaditeľ ČSOB Maratónu Jozef Pukalovič.  
Novú bežeckú dráhu si spolu s deťmi zo ZŠ Nevä-
dzová vyskúšal počas slávnostné otvorenia  slo-
venský reprezentant v triatlone Richard Varga. 
„Občas sem zájdem zabehať si, lebo tu neďaleko 
bývam,“ povedal Richard Varga. 

Plány pokračujú 
Modernizáciu školského športového areálu 
Nevädzová samospráva financovala zo svojho 
rozpočtu. Realizácia stavby vyšla na takmer 240 
tisíc eur. Správcom bude Ružinovský športový 
klub, ktorý sa stará aj o susedný Areál netradič-
ných športov. Nevädzová pritom nie je jediným 
školským areálom, ktorý Ružinov modernizuje. 
Končí obnova  športového areálu pri ZŠ Vrútocká 
na Trnávke, na budúci rok príde na rad ZŠ Me-
dzilaborecká na Štrkovci. Mini ihriská pribudli v 
areáli ZŠ Borodáčova a ZŠ Ostredková. Peniaze 
na obnovu školských areálov  vyčlenili v rozpočte 
ružinovskí poslanci. 

Miroslava Štrosová
Foto: autorka 
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Ružinov upratuje nelegálne reklamy 

Nelegálnu prístavbu majú 
odstrániť a zaplatiť 5 tisíc eur 

Nedostavané 3nity chce 
dokončiť Metrostav 

Mnohé firmy či jednotlivci vnímajú reklamu ako niečo, čo je možné umiestniť kamkoľvek a bez súhlasu vlast-
níka pozemku alebo si reklamy nechajú na mieste, aj keď im skončí nájomná zmluva. Mestská časť Ružinov 
sa pustila do čistenia Tomášikovej ulice. Niektoré kroky priniesli výsledok. Prinášame niekoľko príkladov. 

K budove na rohu Galvaniho a Tá-
borskej ulice na Trnávke pribudla 
prístavba. Má však problém – je 
bez stavebného povolenia.  
Navyše – v ochrannom pásme plyná-
renského zariadenia. Prišla na to práve 
spoločnosť SPP-distribúcia. Stavebný 
úrad preto začal konať. Hoci stavebník 
Hydro ideal IN, ktorý je vlastníkom 
budovy, požiadal o dodatočné sta-

vebné povolenie, nepodarilo sa mu doložiť dokumenty, ktoré by umožnili stavbu povoliť 
dodatočne. Prístavba stojí v rozpore so zákonom o energetike. Stavebný úrad stavebníkovi 
uložil pokutu 5 tisíc eur, voči nej sa v lehote neodvolal. Zároveň stavebný úrad nariadil 
vlastníkovi prístavbu odstrániť, voči čomu sa môže v lehote odvolať. 

(mš) 

Nedostavaný polyfunkčný 
komplex  3nity na Plynáren-
skej ulici chce dokončiť fir-
ma Metrostav ako investor 
projektu. Pôvodný investor 
Nadlan sa ocitol v konkurze 
po tom, ako sa minulý rok 
v lete prepadla strecha ga-
ráže. Metrostav majetkovo 
vstúpil do firmy Nadlan a 
získal celý projekt 3nity, z ktorého je hotová a obývaná len jedna 
veža. Metrostav chce projekt oživiť. 

inzercia

Reklame na súkromnú škôlku na Tomášikovej 
už skončila nájomná zmluva na pozemok. Dostala pokutu  
500 eur za užívanie pozemku po skončení nájomnej zmluvy. 

V lete sa na Parkovej ulici  v Prievoze zjavila 
reklama  na predaj zeminy . Bez povolenia.

Tabuľu propagujúcu predaj zeminy si 
majiteľ musel odstrániť.

Majitelia si odstránili tri reklamy na rohu  
Tomášikovej a Seberíniho. Zatiaľ zostali konštrukcie s neoznačeným majiteľom.  

Pozemok na rohu  Tomášikovej a Nevädzovej plný reklám 
v roku 2012.  Chýbalo im oprávnenie užívať pozemok. Ten istý pozemok v súčasnosti. 
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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. november 2013  MUDr. Vladimír Ferjenčík           (volebný obvod Nivy) 
4. december 2013          Ing. Martin Klementis                   (volebný obvod Starý Ružinov)
11. december 2013  Ing. Peter Valko                              (volebný obvod Ružová dolina)  
18. december 2013  Mgr. Viktória Jančošeková           (volebný obvod Trávniky) 
8. január 2014    Ing. Peter Hrapko                           (volebný obvod Pošeň)  
15. január 2014   Ing. Ján Junas                                 (volebný obvod Prievoz)  

STRETNUTIE SO STAROSTOM 
RUŽINOVA  

DUŠANOM PEKÁROM
3. december 2013 
16:00-18:00 hod. 

Jedáleň ZŠ Ostredková 14 

14. január 2014 
16:00-18:00 hod. 

Jedáleň ZŠ Kulíškova 8

POZNAJTE SVOJHO POSLANCA
Mgr. Viktória Jančošeková 
Viktória Jančošeková (38) je v ružinovskom miestnom zastupiteľstve 
druhé volebné obdobie. Kandidovala za Trávniky a politickú stranu 
SDKÚ-DS. Je členkou miestnej rady a Komisie školstva, kultúry a 
športu.  Študovala históriu na Trnavskej univerzite, stážovala na 
Egyptologickom ústave v Prahe. V rokoch 2000-2006 pracovala ako 
riaditeľka Kancelárie predsedu vlády, v súčasnosti je živnostníčka. 

AJ TOTO SOM JA

Keďže som študovala históriu, čiastočne so špecializáciou 
pre staroveký Egypt, tak mojou najväčšou vášňou je 
spoznávanie a štúdium starých kultúr. S tým je spojené 
aj cestovanie, veľmi rada plánujem cesty. Nemusí to byť 
hneď lietadlom a ďaleko, stačí aj pár kilometrov autom 
za hranice a už čerpám energiu, získavam nadhľad.  
A z ciest sa naopak veľmi teším späť domov, predovšet-
kým na synovca a neter. Milujem leto a nemám rada 
zimu. Pre šport potrebujem čerstvý vzduch, rekreačne 
behávam a v zime lyžujem. 

viktoria.jancosekova@gmail.com

Nie ste politickým ani poslaneckým nováčikom 
v Ružinove. Kto vás zlákal do komunálnej poli-
tiky a prečo? 
Prišlo to akosi prirodzene. Už na univerzite sme boli 
partia študentov histórie, politológie a sociológie. Po-
litika bola vždy hlavnou témou. V roku 1998 som sa 
dostala do pracovného tímu premiéra Mikuláša Dzu-
rindu. Komunálna politika je pre mňa priestor, kde sa 
veci dajú reálne meniť k lepšiemu aj zo dňa na deň. 

Najmä ostatné dva roky mestská časť Ružinov 
výraznejšie investuje do ciest, škôl, opravy 
detských ihrísk. Vaša „srdcovka“ je obnova 
školských športových areálov. Ste fanúšikom 
športu alebo čím vás oslovila táto oblasť?
Vďaka rozumnému hospodáreniu s verejnými finan-
ciami môžeme realizovať aj takéto investície. Žijeme  
v hlavnom meste, máme tu shopping centrá, pro-
menády, ale chýbajú takéto oázy športu. Pri našich 
deviatich základných školách sú veľké, ale opustené 
areály, väčšinou v stave, keď je už vidieť zub času. 
Cieľom nášho projektu „Vráťme šport do škôl a širokej 
verejnosti“ je, aby revitalizované športoviská bezplat-
ne slúžili všetkým - škole, ale aj obyvateľom Ružinova, 
ktorí chcú aktívne tráviť svoj voľný čas. 

Bývate na Trávnikoch, boli ste si už vyskúšať 
novú bežeckú dráhu na Nevädzovej aj ako be-
žec? 
Patrila som k tým nedočkavcom, ktorí tam už behali, 
i keď to ešte nebolo dokončené. Nedá sa to porovnať 
s tým, čo tam bolo predtým. Okrem výhod tartanu, 
ktorý je šetrný ku kolenám a kĺbom, už viac neodchá-
dzate z dráhy v špinavých teniskách, zaprášený až po 
pás, všetci majú dostatok priestoru, nepredierate sa 
do areálu dierou v plote. Ten priestor ožil a má šmrnc. 
Veľmi sa teším, že tam stretávam stále viac ľudí.

S akými problémami sa na vás obyvatelia naj-

častejšie obracajú? 
Trápia ich zlé cesty, rozbité chodníky, ale zo všetkého 
najviac asi neporiadok. Na druhej strane ma ale teší, 
že občania prichádzajú aj s nápadmi a vlastnými rie-
šeniami,  napríklad ako si skultivovať okolie, vytvoriť 
nové parkovacie miesta. A tak spoločne sa nám darí  
riešiť malé problémy.

Akým spôsobom s nimi komunikujete? 
Overila som si, že nie je nad osobný kontakt. Tento 
rok náš Miestny zväz SDKÚ-DS začal vydávať vlast-
né noviny Pre Ružinov. Roznášame ich osobne. Toto 
leto a jeseň som si  prešla Trávniky, Pošeň, Ostredky 
a Prievoz. Často sa zúčastňujem brigád a kultúrnych 
akcií, kde tiež stretnem veľa ľudí. Samozrejme, som 
zastihnuteľná na telefóne, emailovej adrese a počas 
poslaneckých stried. 

Ktorý problém v Ružinove je pre vás najviac bo-
ľavým miestom?
Jednoznačne skelet bývalého Obchodného domu na 
Tomášikovej ulici. 

Čo vás najviac potešilo z toho, čo sa podarilo 
mestskej časti urobiť v poslednej dobe? 
Teší ma, že môžeme pokračovať v rekonštrukcii sociál-
nych zariadení, školských jedální a športových areálov 

našich základných a materských škôl.  Začíname s re-
vitalizáciou parku Andreja Hlinku. Osádzame lavičky a 
umiestňujeme smetné koše. V neposlednom rade je 
to starostlivosť o našich  seniorov aj tým, že im vytvá-
rame podmienky pre klubové aktivity.

Medzi ľuďmi začína byť veľké napätie kvôli 
nedostatku miest na parkovanie. Myslíte si, že  
v najbližšom období začne platiť mestská par-
kovacia politika, ktorá má zvýhodniť Bratislav-
čanov, aby mohli pred domom zaparkovať? 
Mám pocit, že parkovacia politika v tejto podobe, ako 
mi je známa teraz, vytiahne ľuďom z vrecka peniaze, 
ale nové miesta na parkovanie to nevytvorí, skôr na-
opak. Bola by som za takú parkovaciu politiku, ktorá 
je poctivá a účelná. To znamená, že obyvatelia Brati-
slavy, ktorí poctivo platia dane by mali mať parkovné 
zdarma. 

Ako dlho bývate v Ružinove a čím vás táto časť 
Bratislavy oslovila? 
Ružinov mi bol asi súdený. Keď to odľahčím, tak ako 
vysokoškoláčka som tu mala rande ☺. Bývam tu 
presne jedenásť rokov. Naša mestská časť má ešte 
stále krásne veľké zelené plochy, a verím, že tomu 
tak bude aj naďalej. Je tu veľmi kvalitná občianska 
vybavenosť, dostupnosť a blízkosť centru, čo dáva 
právom Ružinovu značku jednej z najlepších lokalít 
pre bývanie.

Pred nami je záver roka, kde a ako strávite Via-
noce? 
Celá rodina sa zídeme u mamy. Trávime ich veľmi 
tradične, a tým, že sme už značne zmiešaná rodina, 
okrem klasiky slovenských Vianoc je tam silný nádych 
východného obradu, keďže sme  gréckokatolíci. 

Miroslava Štrosová
Foto: archív V. J. 

V. Jančošeková so synovcom a neterou
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Ružinov použije na bývalý 
obchodný dom exekútora 

Nelegálne vyrúbali stromy 

Majiteľ bývalého obchodného domu Ružinov nezaplatil mestskej časti 
Ružinov pokutu 60 tisíc eur v stanovenej lehote. Oprávnenosť pokuty 
po troch rokoch súdnych konaní  pritom potvrdil aj Najvyšší súd SR. 
Spoločnosť Yosaria Plaza, ktorá skelet a pozemky vlastní, peniaze 
napriek tomu nezaplatila. Ide o pokutu za nedodržanie termínu výstavby 
a dlhodobé znehodnocovanie životného prostredia. „Peniaze ideme 
vymáhať pomocou exekútora,“ povedal starosta Ružinova Dušan Pekár 
(KDH). Problémom však je, že subjektov, ktorým firma Yosaria Plaza 
dlhuje peniaze, je viac. Stále nie je uzavretá ani právoplatnosť dražby, 
ktorá sa konala ešte koncom  roka 2010. 

(mš)
Foto: archív redakcie 

Obyvatelia Peterskej ulice 13. novembra 
2013 upozornili, že na súkromnom 
pozemku na Peterskej ulici rúbu 
stromy. Pracovníci ružinovského 
miestneho úradu na obhliadke zistili, 
že okrem stromov, na ktorých výrub 
na súkromnom pozemku netreba 
výrubové povolenie (obvod kmeňa do 
40 cm), zmizlo päť stromov s väčším 
obvodom kmeňa Na ich výrub je už 
potrebné výrubové povolenie. Hodnota 
stromov bola vyčíslená na vyše 1 390 eur. 
Prípadom sa zaoberá štátna polícia. 

Foto: MÚ Ružinov

Vyše dva a pol metrovú lipu niekto bez povolenia vyrúbal v noci 11. októbra 2013 v parku 
medzi Rumančekovou a Nevädzovou ulicou. Strom mal obvod kmeňa 60 centimetrov, na čo 
by už bolo potrebné výrubové povolenie. Okrem toho bol strom na pozemku mestskej časti, 
ktorej páchateľ spôsobil škodu viac ako 470 eur. Prípad rieši štátna polícia.  

Oprava 
V Ružinovskom ECHU 10/2013 sme na 
strane 3 v článku Hlavné mesto stanovisko 
nezmenilo. S výstavbou na Peterskej súhlasí. 
uviedli nesprávnu informáciu, že investo-
rom bytového domu na Peterskej ulici je 
spoločnosť Advocatio. Investorom je spo-
ločnosť BCD Invest, s.r.o. Týmto sa zároveň 
spoločnosti Advocatio ospravedlňujeme.  

Linka zimnej údržby 
Zimnú údržbu na sídliskových komuni-
káciách v Ružinove bude počas nadchá-
dzajúcej zimy zabezpečovať 30 vozidiel 
a 61 pracovníkov Ružinovského podniku 
verejnoprospešných služieb. 
Každá skupina pracovníkov bude mať na 
starosti svoju lokalitu, o ktorú sa bude starať. 
Pripravená bude aj zásahová jednotka s 
vozidlom a ručnými pracovníkmi, ktorí 
zasiahnu  v akútnych prípadoch. Navigovať 
ich bude dispečing Ružinovského podniku 
verejnoprospešných služieb, na ktorý môžete 
nahlásiť podnet na neodhrnutú cestu alebo 
chodník. 

Dispečing zimnej údržby: 
+ 421 2 43 41 29 55 

Srdečne Vás pozývame na predstavenia pri príležitosti
15. výročia založenia folklórneho súboru Karpaty 
v Dome kultúry Ružinov           
                             

                    6.12.2013 o 19:00 - predpremiéra
              7.12.2013 o 19:00 - slávnostná premiéra 
                                   13.12.2013 o 19:00 - vianočná repríza                                         

.
Cena lístka: predpremiéra 12 €, premiéra 25 €, repríza 14 €

www.fskarpaty.sk

po 15-tich rokoch
Karpaty v Karpatoch
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Päťročný príbeh na Kľukatej 

Čo ľudia pripomienkovali v okolí Štrkoveckého jazera? 

Na Kľukatej ulici v Prievoze chce súkromný 
investor postaviť štvorpodlažný bytový dom. 
Mesto vydalo súhlas na stavbu ešte v roku 
2008, predchádzajúci ružinovský starosta pod-
písal územné rozhodnutie v roku 2009. Niek-
torí obyvatelia susedných domov proti stavbe 
protestujú už päť rokov. 

Niektorí obyvatelia rodinných domov na Kľukatej aj Mar-
tinskej ulici nechcú mať za suseda štvorpodlažný bytový 
dom. „Päť rokov bojujeme proti tejto výstavbe prevažne petí-
ciami za občanov. My ako účastníci konania aj pripomienka-
mi,“ hovorí Ľubomíra Dolinská, ktorá je účastníčkou kona-
nia. „Je to, samozrejme, nepríjemné pre nás ako obyvateľov 
blízkych rodinných domov, pretože to bude pomerne vysoký 
dom v zástavbe rodinných domov,“ hovorí ďalší z obyvateľov 
Marek Hulman. Ľudia sa obávajú aj ďalších áut. Investor 
však argumentuje súhlasnými stanoviskami. „Vjazd a 
výjazd automobilov je plánovaný na jednosmernú Kľukatú 
ulicu. Súlad tohto návrhu s požiadavkami na statickú aj dy-
namickú dopravu posudzovali dotknuté orgány a organizácie  
štátnej správy v územnom aj stavebnom konaní a všetky ich 
vyjadrenia k stavbe boli súhlasné, včítane vyjadrenia Krajské-

ho dopravného inšpektorátu,“ hovorí riaditeľ spoločnosti 
Gurman Michal Sivuľka.
Protestujúcim obyvateľom sa nepozdáva ani umiest-
nenie budovy na pozemku. Tvrdia, že novostavba bude  
v bezprostrednej blízkosti pozemku mesta, pričom pod-
ľa nich obyčajní ľudia musia pri stavbe domu dodržiavať 
väčší odstup od hranice susednej parcely. Vedľa je totiž 
pozemok mesta so zelenou plochou a ľudia nechcú, aby 
sa výstavbou znehodnotila.  „Majiteľom pozemku je Hlavné 
mesto SR Bratislava a to vydalo všetky svoje stanoviská k plá-
novanej stavbe v priebehu územného aj stavebného konania 
súhlasné. Nerozumieme teda, prečo údajná „blízkosť stavby 
k susednému pozemku“ vadí ostatným účastníkom stavby, 
keď vzdialenosť objektu od ich pozemkov je osem a viac 
metrov,“ reaguje na námietku Michal Sivuľka z Gurmanu.

Platné či neplatné územné rozhodnutie?
Investor získal súhlasné záväzné stanovisko hlavného 
mesta k výstavbe ešte v roku 2008. Mesto v ňom lokalitu 
považuje za možnú prechodnú oblasť medzi zástavbou 
rodinných domov a malopodlažnou bytovou zástavbou. 
Bývalý starosta Ružinova Slavomír Drozd tak následne 
podpísal územné rozhodnutie. „Územné rozhodnutie bolo 
vydané, lebo stavebník dodal kladné záväzné stanovisko 
hlavného mesta, ktoré posúdilo súlad navrhovaného pro-
jektu s platným územným plánom Bratislavy a aj ostatné 
stanoviská, ktoré boli vyžadované od stavebníka a rozhodol 
som v zmysle preneseného výkonu štátnej správy a staveb-
ného zákona. Keď takto starosta nepostupuje, mesto či mest-
skú časť môže svojím postupom vystaviť súdnym procesom, 
ktoré môžu viesť k finančným postihom,“ zdôvodnil vydanie 
územného rozhodnutia bývalý starosta Ružinova Slavomír 
Drozd (Smer-SD). 

Súčasný starosta Dušan Pekár (KDH) má iný názor.  „Vní-
mam ako chybu, že bolo vôbec vydané územné rozhodnu-
tie. Argument, že ide o prechodné územie medzi rodinnými  
a bytovými domami, je nezmysel. Takto argumentovať môže 
len ten, kto nepozná toto územie,“ myslí si starosta Ružinova 
Dušan Pekár. Zároveň je presvedčený, že územné rozhod-
nutie už neplatí, keďže stavebník nepožiadal do dvoch 
rokov od jeho vydania o stavebné povolenie na objekt 
domu. Investor si myslí opak, pretože stihol požiadať len 
o tri čiastkové stavebné povolenia. V roku 2010 získal od 
Špeciálneho stavebného úradu povolenie na komunikácie 
a parkovisko a od Obvodného úradu vodoprávne povolenie, 
v roku 2012 od súčasného starostu stavebné povolenie na 
prípojku nízkeho napätia. 
Stavebný úrad však má usmernenie Ministerstva dopravy, 
výstavby a regionálneho rozvoja SR. To hovorí, že územné 
rozhodnutie stráca platnosť, ak stavebník do dvoch rokov 
od jeho vydania nepožiada o stavebné povolenie na hlav-
ný objekt. Na ten začalo stavebné konanie v máji tohto 
roka. „Podali sme podnet na prokuratúru na preskúmanie 
zákonnosti vydania súhlasného stanoviska hlavného mesta. 
V ňom boli podmienky percentuálneho dodržania zelene  
a z projektu je už vizuálne pravdepodobné, ako aj z vlastníc-
tva pozemkov, že tieto nebudú dodržané,“ objasnil ďalší po-
stup Ružinova starosta Dušan Pekár. Investor s týmto vy-
jadrením nesúhlasí. Tvrdí, že stavba svojimi navrhovanými 
zelenými plochami vysoko prekračuje stanovený koeficient 
zelene. Ružinov tak počká na stanovisko prokuratúry. Mi-
chal Sivuľka z firmy Gurman argumentuje, že celé územné  
a stavebné konanie na stavbu vedie v zmysle platnej legis-
latívy Slovenskej republiky.

Marianna Šebová
Foto: M. Štrosová

Vyše dvadsať subjektov zaslalo do 25. októbra 2013 písomné stanoviská 
a pripomienky k návrhom zadaní troch územných plánov zón v okolí 
Štrkoveckého jazera. Z toho bolo šesť z radov obyvateľov. Ďalší obyva-
telia sa vyjadrili začiatkom októbra počas verejného prerokovania na 
ružinovskom miestnom úrade. 

Ide o návrhy zadaní troch 
územných plánov zón Bajkal-
ská roh, Bajkalská Drieňová 
a Štrkovecké jazero. V etape 
prípravy zadaní sa mohla ve-
rejnosť, odborníci a vlastníci 
pozemkov vyjadrovať k prob-
lémom lokalít, pre ktoré sa 
územné plány zón obstaráva-
jú, teda k problémom, ktoré je 
viac ako vhodné riešiť a ktoré 
je možné odstrániť reguláciou 
spracovanou na úrovni územ-

ného plánu zóny. Ten musí byť v súlade s územným plánom Bratislavy, ten však jednoznač-
ne nevylučuje stavať vysoké budovy v blízkosti jazera. 
Obyvatelia vo svojich pripomienkach žiadali najmä nižšiu mieru zástavby, prípadne žiadnu, 
čo najväčší počet parkovacích miest, zachovať plochy zelene, dobudovať cyklotrasy, zvýšiť 
bezpečnosť prechádzania chodcov z rohu Bajkalskej ulice k jazeru, zachovať kvalitu vody  
v jazere. Zároveň vyjadrili obavy zo zvýšeného počtu áut. Najviac negatívnych ohlasov za-
slali k obytnému domu Monte Verde, ktorý chce investor realizovať na súkromnom pozemku  
s parkoviskom na Sabinovskej ulici. 
V procese prípravy územných plánov zón teraz nasleduje vyhodnotenie pripomienok návr-
hu zadaní a následné zapracovanie akceptovaných pripomienok do návrhu zadaní. Potom 
bude nasledovať príprava na schválenie zadaní a spracovanie konceptov územných plánov 
zón. Po prezentovaní spracovaných konceptov budú vypracované súborné stanoviská a na 

základe týchto spracovateľ vypracuje jednotlivé návrhy územných plánov zón, ktoré ná-
sledne prerokuje aj s verejnosťou. 

 (red) 
 

Výhercovia z Ružinovského ECHA 11/2013: 

Dve vstupenky na Luskáčika v podaní Kyjevského baletu vyhrala Zuzana 
Suchánová z Vietnamskej ulice. 
Degustačné kupóny na Svätokatarínsku koštovku vyhrali Elena Michlerová 
z Medzilaboreckej, Pavel Debnár z Martinčekovej a Lucia Turčeková  
z Mierovej ulice. 

inzercia

Pozemok na Kľukatej
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Majiteľ pozemkov bývalej Drutechny hľadá 
nové využitie pozemku 

Na rohu Koceľovej 
má byť nový bytový dom

Na rohu Záhradníckej a Bajkalskej ulice bola ešte pred pár rokmi plánovaná výstavba 
polyfunkčného komplexu Olympia. Mali tu byť byty, obchody, kancelárie. Dominovať mala budova 
s viac ako 20 poschodiami. Investor Atlas Real sa však dostal do  konkurzu a pozemok aj  
s objektmi bývalej Drutechny prevzala Tatra Banka a následne jej dcérska firma Tatra Residence.  

Pozemok na rohu Koceľovej  a Bazovej si vyhliadol súkromný investor. 
Postaviť tu chce  bytový dom. Územné rozhodnutie aj stavebné 
povolenie už síce má, no obyvatelia Koceľovej sa odvolali. Neprekáža 
im dom ako taký, vyžadujú však detailnejšie podmienky stavby. 

Súčasný majiteľ pozemku na rohu Bajkalskej 
a Záhradníckej ulice vedľa bytového domu 
Octopus pred pár mesiacmi zbúral zvyšky 
budov bývalej Drutechny. Pozemok, ktorý 
vyhľadávali bezdomovci,  tak vyčistil. Keďže 

predchádzajúci investičný zámer komplexu 
Olympia je už na dnešnú dobu príliš mega-
lomanský, spoločnosť Tatra Residence hľadá 
budúcu podobu tohto miesta  s rozlohou 
viac ako 15 tisíc metrov štvorcových. 
Spoločnosť vyhlásila súťaž na urbanistic-
ko-architektonický návrh riešenia nového 
funkčného využitia zastavania pozemku. 
Podľa územného plánu Bratislavy má ísť 
o občiansku vybavenosť celomestského a 
nadmestského významu. „Oslovili sme ar-
chitektov, ktorí majú skúsenosti s projektmi 
podobného typu a rozsahu,“ uviedol k súťaži 
Jozef Herbort, projektový manažér Tatra Re-
sidence. Podľa neho je účelom súťaže nájsť 
hodnotný architektonický koncept, ktorý 
vhodne zapadne do lokality. Zároveň ju 

má zatraktívniť a nenarušiť obytný priestor. 
Majú sa tu prelínať pracovné a voľnočasové 
aktivity. „Okrem budov si tu predstavujeme 
zelené plochy, detské ihrisko, fontánu či ume-
lecké diela,“ naznačuje smer, ktorým by sa 
mali architekti vo svojich návrhoch uberať. 
Majiteľ pozemku v súťaži oslovil osem ar-
chitektonických ateliérov, medzi nimi sú 
napríklad ateliéry architektov Závodného, 
Moravčíka, Kaliského, Fischera či Šujana a 
Stassela, ktorí všetci patria medzi popred-
ných slovenských architektov. Súťažné ná-
vrhy majú vyzvaní architekti odovzdať in-
vestorovi začiatkom decembra. 

Miroslava Štrosová 
Foto: autorka 

Na projekt bytového domu Koceľova získal stavebník Koce-
lova s.r.o. súhlas od mesta v roku 2008, územné rozhodnutie  
v roku 2010. Vtedy ho potvrdil Krajský stavebný úrad. Dom  má 
dokončiť zástavbu na rohu ulíc Koceľova a Bazová. Ide o deväť-
poschodlažný dom s dvoma ustúpenými podlažiami a 27 byt-
mi. V podzemí má byť 52 parkovacích miest, parkovať sa má aj 
na prízemí. Stavebník musí upraviť križovatku Koceľova-Bazová   
a zrekonštruovať chodník pri dome. 
Stavebné povolenie na bytový dom investor získal tento rok, 
niektorí obyvatelia Koceľovej sa proti nemu odvolali. Neprotes-
tujú proti výstavbe domu, majú však požiadavky, ktoré žiadajú 
zakomponovať do stavebného povolenia. 
Pripomienky účastníkov konania z radov obyvateľov spočívajú  
v riešení dopravy počas výstavby a v statickom parkovaní vo výš-

ke terasy ich bytového domu. Obyvatelia blízkych bytových do-
mov žiadajú, aby bol v stavebnom povolení stanovený čas na vy-
konávanie stavebných prác od siedmej ráno do štvrtej poobede  
a výlučne v pracovných dňoch. Ďalej chcú, aby bol stavebník via-
zaný stavebným povolením k zásobovaniu stavby bez blokova-
nia a obmedzovania vjazdu do jednosmernej Koceľovej ulice. Ich 
výhrady sa týkajú aj navrhovaných balkónov, ich vzhľad žiadajú 
zakotviť v stavebnom povolení. Ďalšie pripomienky sa týkajú 
poistenia voči škodám, ktoré by mohli pri výstavbe vzniknúť. 
O právoplatnosti stavebného povolenia rozhodne Okresný úrad 
Bratislava, ktorý posúdi aj námietky obyvateľov. 

Marianna Šebová
Vizualizácia: archív redakcie
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Mestská časť Bratislava - Ružinov podľa zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 281 zákona č. 513/1991 Zb. 
Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov  týmto 

v y h L a s u j e 
ObchODNú veRejNú súťaž

o  najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme

nebytového priestoru - garáže č. 2-022 v bytovom dome na ulici Mierová 167/A,B,C  súpis-
né číslo 5561 v Bratislave, vchod Mierová, postaveného na pozemku parcelné číslo 1957/3, ktorý je 
zapísaný na liste vlastníctva číslo 4765, okres Bratislava II, obec Bratislava-m.č. Ružinov, katastrálne 
územie Ružinov na Správe katastra pre hlavné mesto SR Bratislavu vo vlastníctve vyhlasovateľa. 

Predmet obchodnej verejnej súťaže: nebytový priestor - garáž č. 2-022, suterén, o výmere 
podlahovej plochy 15,32 m2. 

Doba nájmu: Nájomná zmluva bude uzatvorená na dobu určitú 5 rokov od 1.1.2014.

Účel nájmu: garážovanie automobilov 
Minimálna výška nájmu: 43,8648 EUR/m2/rok (3,6554 EUR/ m2/mesiac),
t. j. 672,00 EUR /rok (56,00 EUR/ mesiac)

Termín obhliadky: 
Obhliadka sa uskutoční dňa 28.11.2013 o 14.00 hod., záujemcovia sa stretnú pred vchodom do byto-
vého domu na Mierovej 167/A,B,C v Bratislave.

Spôsob podávania súťažných návrhov 
Navrhovatelia sú povinní doručiť záväzné súťažné písomné návrhy poštou alebo osobne na adresu: 
Miestny úrad mestskej časti Bratislava – Ružinov, Mierová 21, 827 05 Bratislava 212 v zalepenej obál-
ke s označením: „Obchodná verejná súťaž–Garáž č. 2-022 Mierová 167/ABC, Bratislava – NEOTVÁRAŤ“

Záväzné súťažné návrhy je možné podávať prostredníctvom pošty s pečiatkou podacej pošty s dátumom 
najneskôr 6.12.2013 alebo osobne do podateľne úradu najneskôr 9.12.2013 do 12.00 hod.

Kritériá hodnotenia súťažných návrhov: výška ponúkaného nájomného - váha kritéria 100 %.

Viac informácií: www.ruzinov.sk, tel.: +421 2 482 84 227, email: silvia.valcekova@ruzinov.sk

Na Trenčianskej predĺžia 
trolejbusovú trať 
Trolejbusová trať 
na Trenčianskej 
ulici bude dlhšia. Na 
budúci rok chce mesto 
troleje predĺžiť od 
súčasného obratiska 
o 400 metrov až 
smerom k Bajkalskej. 
Hotová má byť na 
budúci rok. 

V súčasnosti majú trolejbusy na Trenčianskej ulici konečnú pri križovatke 
s Ružovou dolinou. Tu majú aj konečnú. Mesto na budúci rok trať predĺži 
až smerom k Bajkalskej. Dobuduje tu trakčné stožiare, zastávku a dovybaví 
meniareň Ružová dolina. Nové obratisko má byť pred Lidlom. „Výsledkom 
realizácie tohto projektu bude vybudovaná trať, ktorá bude predpokladom na 
predĺženie trolejového vedenia po Bajkalskej ulici v smere na Prievozskú ulicu  
a s napojením do jestvujúcej siete trakčného vedenia na území hlavného mes-
ta SR Bratislavy. Zároveň bude možné prepojenie s Bratislavskou integrovanou 
dopravou v smeroch na Pezinok, Modru, Senec a centrum mesta,“ povedala na 
margo budúcich prínosov predĺženia Trenčianskej Daniela Rodinová, vedúca 
mediálnej komunikácie hlavného mesta. Predĺžením trolejbusovej trate tak 
má vzniknúť možnosť bezpečného a takmer priameho prestúpenia na auto-
busy MHD, ktoré majú zastávky na Bajkalskej ulici. Z trolejbusu na autobus to 
bude mať cestujúci len sto metrov namiesto súčasných 700. Celá rekonštrukcia 
a predĺženie trolejbusovej trate na Trenčianskej má stáť takmer 430 tisíc eur, 
cena je výsledkom verejného obstarávania. S prácami začne spoločnosť ELZA 
Elektromontážny závod Bratislava, ktorá vyhrala verejné obstarávanie, na jar 
v roku 2014. Podľa zmluvy, ktoré s ňou uzavrelo hlavné mesto, má stanovený 
termín ukončenia stavebných prác do konca júla 2014. Mesto trať zafinancuje 
z Operačného programu Bratislavský kraj, Európskeho fondu regionálneho 
rozvoja, štátneho rozpočtu a rozpočtu mesta vo výške 5%. 

Marianna Šebová 
Foto: redakcia 

inzercia

Po Trenčianskej sa bude  
dať odviezť trolejbusom až k potravinám 
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Nového povrchu sa dočkali spoločenská aj železná ulica 

40 chodníkov upravujú na 
bezbariérové

Takmer 50 opustených áut 
uvoľnilo parkovacie miesta 

Štyridsať chodníkov na ružinov-
ských sídliskách sa mení na bez-
bariérové. Ružinovskí poslanci na 
tento účel vyčlenili v tohtoročnom 
rozpočte 40 tisíc eur. „Zámerom 
je uľahčiť peší presun po Ružinove 
najmä mamičkám s kočíkmi, star-
ším ľuďom a tým, ktorí sú odkázaní 
na invalidný vozík,“ povedal ru-
žinovský poslanec Michal Kocián 

(KDH), ktorý sa snažil v zastupiteľstve presadiť vybudovanie bezbariérových 
obrubníkov Tie ocenia aj cyklisti, ktorí využívajú na presun na bicykli chodníky. 
Do konca novembra by tak mali byť nové sklopené obrubníky na 40 miestach po 
celom Ružinove. S tým je spojená aj obnova priechodov pre chodcov. 

(mš) 
Foto: M. Štrosová

Spoločenská a Železná ulica na Trnávke. To sú ďalšie dve cesty, na ktorých samosprá-
va mení celý povrch vozovky. Celé dielo uhradí súkromná spoločnosť Colonia Stav, ktorá je 
investorom obytného projektu Sun Park Residence na Galvaniho ulici. Projekt  začali s niekoľ-
koročným zdržaním nedávno stavať. „S touto spoločnosťou sme uzavreli zmluvu o spolupráci, 
aby priniesla aj niečo navyše pre Ružinovčanov,“ vyjadril sa starosta Ružinova Dušan Pekár. 
Firma tak zaplatí za výmenu povrchov vozoviek Spoločenskej a Železnej ulice okolo 50 tisíc 
eur.  Tento rok tak bude mať mestská časť Ružinov položený nový asfalt na 17 cestách. 
Predstavuje to ročnú investíciu viac ako 550 tisíc eur do zlepšenia kvality ciest. 

(mš )
Foto: M. Štrosová

47 vrakov a opustených vozidiel sa podarilo tento rok 
dostať z ružinovských parkovísk, kde zbytočne zaberali 
miesto. Polovica z nich boli vraky bez evidenčných čísel, 
zvyšok áut malo evidenčné čísla, ale chýbala im technic-
ká (TK) a emisná kontrola (EK). „Väčšinu áut, na ktoré sme 
umiestnili výzvy na odstránenie, si ich majitelia odviezli. 
Dve vozidlá sme dali odtiahnuť na vrakovisko,“ povedala 
Alexandra Szökeová z referátu životného prostredia ru-
žinovského miestneho úradu. Komplikovanejší je proces  

s vozidlami, ktoré majú evidenčné čísla, ale nemajú už platnú technickú a emisnú kontrolu. Po zistení 
majiteľov áut ich ružinovský miestny úrad vyzve na doplnenie kontrol. Ak tak neurobí, musia si vo-
zidlá  z komunikácie odstrániť. Väčšina majiteľov tak aj urobila. Ostatné autá musí riešiť odbor cestnej 
dopravy a pozemných komunikácií Okresného úradu Bratislava. Udeliť môže pokutu a auto vyradí  
z cestnej premávky. Až potom je možné ho odstrániť. 

Miroslava Štrosová
Foto: MÚ Ružinov 

inzercia

NOVINKA 
solarium od 01.12.2013
* Pre nových členov.

na všetky vstupy 
a permanentky*

zľava
-50%

RELOAD FITNESS CLUB

Kaštieľska 4, Bratislava 821 05

telefón +421 948 377 873
e-mail info@reloadfi tness.sk

facebook.com/reloadfi tness.sk
www.reloadfi tness.sk

+

Reload_Fitness_solarium_hirdetes_182x67,5_01.indd   1 2013.11.11.   17:33:10

Na Babuškovej už 
„nestraší“ ani táto zelená škodovka. 

Železná ulica Spoločenská ulica

Program Centra pomoci Ligy proti rakovine v decembri  2013
Brestová 6, Bratislava-Ružinov

   Pohybové kurzy
Pilates  každý utorok o 10:00 a 11:00
Joga  každý pondelok o 9:00 a každý štvrtok o 17:00
Zumba  každý piatok o 13:00

   Kreatívne kurzy
Pletenie čiapky   2.12. o 11:00
Korálkové vianočné ozdoby  5.12. o 10:00
Vianočný drôtený šperk - zvonček 9.12. o 17:00
Patchwork – vianočná guľa   12.12. o 10:00
Zdobenie sviečok   16.12. o 17:00
Papierové pletenie 
– vianočný stromček 2.12., 4.12. a 10.12.2013 o 17:00
Maľovanie ako cesta 4.12., 11.12. a 18.12. o 10:00

  Iné kurzy
Vystúpenie Anky Repkovej   1.12. o 17:00
Kurz skladania z obrúskov 
s Barborou Kubíkovou  4.12. o 13:00
Liečivé cvičenie pre dušu i telo 
s Barborou Kožíkovou  9.12. o 11:00
Koučing s Inkou Zorkou Grohoľovou 16.12. o 11:00
Radosti s Jarkou Mihalovičovou 17.12. o 17:00

V decembri sme tu pre vás do 20.12.2013 

Detailný program nájdete na www.lpr.sk. 
Na všetky kurzy je potrebné prihlásiť sa na recepcia@lpr.sk. 
Zmena programu vyhradená.
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Známa továreň na výrobu nití, ktorá vznik-
la na začiatku 20. storočia, odhalila svoje 
tajomstvá. Na výstave Včera  predvčerom 
Cvernovka ukázala nielen svoje zákutia a 
staré prístroje, ale aj možno zabudnuté 
príbehy. Stojí za tým skupina mladých ľudí 
z ateliéru Bavlna, ktorý sídli v Cvernovke na 
Svätoplukovej ulici. 

„Každý v našom ateliéri má inú profesiu, no všetci 
pôsobíme v Cvernovke. Tak nám to nedalo a chceli 
sme niečo o tejto fabrike vytvoriť. Postupne sme za-
čali v jej histórii pátrať a odhaľovali sme stále viac 
a viac fascinujúcich informácií. Rozhodli sme sa ich 
teda spojiť do jednej výstavy,“ objasnil zrod myš-
lienky Martin Mistrík z ateliéru Bavlna. Výstava 
Včera predvčerom mapovala históriu Cvernovky 
od jej založenia v roku 1902 až po súčasnosť. Ne-
šlo však o len o zhrnutie významných udalostí a 
rokov, výstava totiž bola  založená na ľuďoch a 

ich príbehoch. V Cvernovke pracovali približne 
štyri generácie, zažila tri storočia, dve svetové 
vojny a päť politických režimov. „Veľa informá-
cií a materiálov sme našli priamo v priestoroch 
Cvernovky, ale pátrali sme aj v rôznych mestských 
a štátnych archívoch ako Archív mesta Bratislavy 
a Štátny oblastný archív. Bývalí, niektorí dokonca 
ešte súčasní pracovníci nám tiež poskytli svoje po-
znatky a rôzne materiály,“ uviedol Martin Mistrík. 
Výstava Včera predvčerom sprostredkovala prí-
beh jednej fabriky cez autentické dobové mate-
riály ako fotografie, patentové listy, fragmenty 
produktov či vzorkovníky. Nechýbali ani staré 
stroje. „Najstarší z vystavených strojov pochádzal 
z obdobia po druhej svetovej vojne, išlo o ručný 
moták na váženie priadze“ spresnil Viliam Csino. 
Časť exponátov z výstavy o príbehu jednej fabri-
ky má putovať do vznikajúceho Múzea dizajnu. 

Marianna Šebová
Foto: Ateliér Bavlna, M. Valovčín

Hoci bude mať fotograf  
Tomáš Manina len 30 
rokov, zaujala ho techno-
lógia výroby fotografií   
z polovice 19. storočia, 
tzv. slaný proces. Výsled-
ky tejto kreatívno-che-
mickej rovnice predstavil 
v októbri v galérii Space 
na Velehradskej ulici  
v Ružinove. 

Tomáš Manina sa rozhodol pomocou historickej technológie slaného procesu 
odprezentovať technické stavby v Ružinove a jeho blízkosti. Steny výstav-
ného priestoru ukrytého medzi domami na sídlisku 500 bytov tak zdobili 
fotografie na plátne. Vidieť ste mohli napríklad objekty Cvernovky, Design 
Factory, dom pod mostom Apollo, novostavbu VÚB na Mlynských nivách či 
rozostavaný objekt pri Bottovej alebo budovu konskej železnice. A ako foto-
grafie vznikli? „Plátno sa namočí do slaného roztoku, musí sa vysušiť a  potom 
sa po tme nanesie na plátno dusičnan strieborný, čo je svetlocitlivá látka, potom 
sa to opäť musí vysušiť,“ vysvetľuje doktorand na Vysokej škole výtvarných 
umení Tomáš Manina. Po vysušení nastáva samotný osvit, kedy sa na plátno 
položí negatív. Ten sa presvieti UV svetlom, na ktoré látka reaguje. „Asi po 15 
minútach nám vylezie pozitívny obraz , teda to, čo už vidíme tu na výstave,“ po-
kračuje Tomáš. Ale pozor - akonáhle by obraz vyšiel na denné svetlo, sčernel 
by, čiže je nutné ho stabilizovať. Musí prejsť kyslým roztokom (ustaľovačom) 
a až v tom momente sa dá rozsvietiť  a obraz je plnohodnotný. Tomáš sa pre 
túto, v dnešnej rýchlej dobe nepraktickú technológiu, rozhodol z praktických 
dôvodov: „To je veľmi jednoduché, keby sa čokoľvek stalo, nechcem aby po mne 
ostal hard disk alebo disketa, ostanú po mne obrazy.“ 

Miroslava Štrosová
Foto: autorka 

Cvernovka včera a predvčerom Nechce, aby po ňom zostal 
hard disk, ale obrazy

inzercia

Fantastické Vianoce
Príďte si pozrieť živú výstavu Svet podľa 
Julesa Verna 16. 11. – 15. 12. 2013

Mikulášska tancovačka
7. 12. 2013, od 15.00 do 19.00 h.

Milé deti, chcete zažiť veľa zábavy? Tak nech sa 
páči, v Shopping Palace na vás čaká:
- zábavný tancujúci škriatok Fíha Tralala
- rekord o najväčší počet tancujúcich Mikulášov
- sladká mikulášska nádielka
- divadlo na kolesách
- maľovanie na tvár 
- a príde aj kúzelník!
Nezabudnite si priniesť mikulášsku čapicu :-)

Vychutnajte si atmosféru vianočných trhov 
s tradičnými výrobkami.

* Zmena programu vyhradená

1. – 23. 12. 2013
Vianočné trhy

OCP.36.01_Ruzinovske_Echo_mikulas_182x135.indd   1 11/14/13   3:33 PM
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Škola na Metodovej a Jelačičovej
Medzi ulicami Metodova a Jelačičova sa nachádza areál školy, ktorá je pozoruhodná svojím 
konceptom i súladom s okolitým prostredím obytnej štvrte. Škola bola založená v roku 1960,  
v budove na Jelačičovej ulici sídlila základná škola, na Metodovej bolo gymnázium. V roku 2006 
boli školy spojené do jedného celku a súčasná škola nesie názov Gymnázium Metodova. V škole 
pôsobí aj slovensko-francúzske bilingválne gymnázium, založené v roku 1990.

echo_logo.indd   1 24.10.2011   16:05

Podmienky použitia zľavového kupónu: Zľavový kupón sa nevzťahuje na zdravotnícke pomôcky. Zľavový kupón je 
možné použiť iba pri jednom nákupe. Zľavový kupón sa nedá kombinovať s inými zľavami, akciami a vernostným 
programom 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.

Platnosť kupónu: neobmedzená

Zľavový kupón

Navyše 12%  zľava na doplnkový sortiment 
                 13% zľava na značkovú kozmetiku
LEKÁREŇ KOŠICKÁ, Košická 56, Bratislava 821 08
(budova Doprastavu 100m od trhoviska Miletičova)

Najvýhodnejšie ZľAVY za RECEPT v MESTE
VYSKÚŠAJTE SI NÁS

echo_logo.indd   1 24.10.2011   16:05

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.

Firemná predajňa : 
Agatex obrusy s.r.o., Cesta na Červený most 10 
/pri Vojenskej nemocnici/ Bratislava. www.obrus.sk.
Telefón 0905/605 191, 02/54793795 
Pon-Pia 9.00-16.00, Str 8.00-17.00

Platnosť kupónu 
od 1.12.2013 do 

31.12.2013

Zľavový kupón
výroba 
teflonových 
obrusov 
na mieru. 

Zľava

-15% 
na 1 ks 
obrusu.

Novátorský koncept
Projekt školy vznikal v rokoch 1957 – 1958, 
v čase, kedy sa formovala podoba Bratisla-
vy ako modernej metropoly s narastajúcim 
počtom obyvateľov. Pripravovala sa výstav-
ba nových obytných súborov. Projekt školy 
bol tiež súčasťou menšieho obytného cel-
ku medzi ulicami Krížna a Záhradnícka. Plán 
obytného celku sa realizoval iba čiastočne, 
školský areál je však vybudovaný celý pod-
ľa projektu a je jadrom tohto súboru. Pri 
projektovaní školy sa kládol dôraz aj na 
možnosť rýchlej realizácie, úsporu nákla-
dov a opakovateľnosť. Škola bola skutočne 

realizovaná v krátkom čase, v rokoch 1959 
– 1960, a projekt sa následne zopakoval aj  
v Ružovej doline.
Autormi projektu sú architekti Ľudovít 
Jendreják a Štefánia Krumlová. Navrhli dva 
trojposchodové objekty škôl so samostat-
nými vstupmi (23 triedna a 25 triedna ško-
la), ktoré sú prepojené spojovacími krčkami  
a telocvičňou. Pod telocvičňou sa nachádza 
spoločná kuchyňa pre obe školy, samostat-
né jedálne a byty. V spojovacích krčkoch 
boli navrhnuté priestory pre kluby mládeže 
a záujmové krúžky. Objekty škôl a telocvič-
ne sú usporiadané do tvaru U, čím vznikol 
medzi nimi chránený dvor, využívaný ako 
priestor na relaxáciu počas prestávok. Jeho 
charakter dotvára aj kamenná plastika a 
vzrastlé stromy. Neskôr bol objekt školy do-
plnený nižšou budovou novej telocvične, 
ktorá školský dvor uzatvorila aj zo štvrtej 
strany. Súčasťou areálu školy sú ihriská a 
atletická dráha, ktoré žiakom a študentom 
môžu slúžiť aj na mimoškolské voľnočasové 
aktivity.

Technické a estetické kvality
Objekt má atypickú železobetónovú kon-

štrukciu. Telocvičňa je zastropená visutou 
lanovou konštrukciou s plechovou krytinou. 
Toto riešenie, ako aj statický návrh celej bu-
dovy, naprojektoval inžinier Jozef Poštulka. 
Lanové konštrukcie sa v tej dobe začali ako 
nové a experimentálne používať vo svete, 
konštrukcia strechy telocvične bola jednou 
z prvých lanových u nás. Priestor telocvič-
ne má rozmery 36 x 24 m, je možné deliť ho 
priečkami na štyri menšie časti. Telocvičňa 
je presvetlená oknami po oboch dlhších 
stranách, na užších stranách sú balkóny prí-
stupné divákom.
Architektonický výraz budovy vychádza  
z estetiky konca päťdesiatych rokov. Vtedy 
sa architektúra u nás oslobodila z doktríny 
socialistického realizmu, charakteristickej 
preberaním ozdôb z historických štýlov 
a nadviazala na princípy modernej archi-

tektúry. Ma čistý, jednoduchý charakter, 
využíva dynamiku svetla a tieňa na fasáde, 
interiér je presvetlený veľkými oknami. Zá-
roveň tu architekti uplatnili klasické princípy 
– symetriu a rytmus. Budova školy si dodnes 
uchovala svoj pôvodný štýl a spoluvytvára 
špecifický charakter celej obytnej štvrte.

Článok vznikol v rámci projektu č. APVV-
0375-10, podporeného Agentúrou na 

podporu výskumu a vývoja

Katarína Andrášiová 
autorka pracuje v Ústave architektúry SAV





Pohľad na školu z Cyrilovej krátko po dokončení v roku 1961. Zdroj:  Projekt č. 9, 1961

Súčasný pohľad z Jelačičovej. Zdroj: K. Andrášiová

Výstavba telocvične v roku 1959. 
Zdroj: archív K. Andrášiovej
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Martinčekova dostala 
nový ružový záhon 

Škôlkari na Chlumeckého 
majú nové preliezačky

Stará unimobunka sa 
zmenila na ozdobu 
ihriska 

Zastávku MHD 
vyzdobili deti zo ZŠ Ružová dolina 

Hojdanu si vzali pod patronát 
firemní dobrovoľníci

Môžu sa učiť na dvore  

Tohtoročnú trojicu verejných priestorov, upravených spolu 
s obyvateľmi , uzavrela obnova záhonu ruží na Martinče-
kovej ulici. V októbrovú sobotu sa tu ráno stretli obyvate-
lia, starosta Ružinova, ružinovskí poslanci a zamestnanci 
miestneho úradu. Výsledkom bol okopaný záhon starých 
ruží, jeho zahustenie a úprava novými ružami a doplnený 
trávnik. Tento rok mestská časť Ružinov upravila s obyva-
teľmi aj predzáhradky na Komárnickej a Kupeckého ulici. 
Získala na to peniaze z Nadácie SPP. Novú predzáhradku 
majú aj na Ondavskej ulici – hrala hlavnú úlohu v televíznej 
relácii RTVS Hurá do záhrady. 

Nové drevené preliezačky „vyrástli“ v areáli Materskej ško-
ly sv. Vincenta de Paul na Chlumeckého ulici. Grant vo výš-
ke 5 tisíc eur na to poskytla mestská časť Ružinov. Pre deti 
tu nielen zatraktívnili školský dvor, ale zároveň zakúpili aj 
športové náradie, ktoré sa dá používať aj vnútri. Projekt 
materskej školy „Rozprávkou k zdravému životnému štýlu“ 
vymysleli, aby pomocou rozprávok deťom ukázali, aké dô-
ležité je zdravie, jesť ovocie a hýbať sa. 

Rodičia malých detí, ktorí bývajú v okolí Jadrovej ulice na 
Ostredkoch, si chceli skrášliť tunajšie detské ihrisko. Napí-
sali projekt a získali grant od mestskej časti Ružinov. Vlast-
noručne namaľovali unimobunku, ktorá je teraz ozdobou 
ihriska. Pridali streetballový kôš a piknikové posedenie. 

Zastávku MHD na Prievozskej ulici si koncom 
októbra vzali pod palec deti zo Základnej školy 
Ružová dolina. Vyhrali totiž súťaž v maľovaní, 
ktorú zorganizoval rakúsky developer ekologickej 
budovy BBC 1 Plus. Tá stojí o pár metrov ďalej na 
Plynárenskej ulici. Štvrtáci a deviataci z Ružovej 
doliny vo svojom víťaznom diele zobrazili svoj 
predstavu o pojme zelená kancelárska budova. 
Maľbu preniesli na múrik, ktorý zrekonštruo-
val developer CA Immo. „Je super, že niekomu 
napadlo zorganizovať niečo takéto,“ vyjadrila sa 
Martinka zo ZŠ Ružová dolina. „Deti boli šikovné 

a tešíme sa, že sme prispeli ku skrášleniu životného prostredia,“ zhrnula učiteľka Dana Polakovičová.  Spolu s deťmi sa do 
maľovania zapojili aj herečky Zuzana Haasová a Michaela Čobejová. Žiaci získali od developera aj poukážku v hodnote 500 
eur, ktorú využijú na ekologické školské potreby.

Marianna Šebová 
Foto: Kharisma

Prvýkrát boli v materskom centre Hojdana po-
čas dobrovoľníckej akcie Naše mesto. Nedalo im 
to a do materského centra sa už vracajú pravi-
delne, aby pomohli.  Reč je ľuďoch z firmy Ho-
neywell.
Tento rok začali dlhodobejšiu spoluprácu. „Hojdanu sme si vzali pod 
patronát. Pri každej dobrovoľníckej akcii v tomto centre,  kto od nás 
môže, tak príde. Snažíme sa tiež pomáhať centru pri regulácii kúrenia a 
šetrení energií, keďže sa tým naša firma zaoberá,“ uviedla Nina Alexyo-

vá, konateľka firmy Honeywell. Dobrovoľníci nevynechali ani jesenné hrabanie lístia v rozľahlej záhrade materského cen-
tra. „Naši dobrovoľníci nám veľmi pomohli pohrabať celú záhradu. Nakoľko je dosť  veľká, tak tu toho lístia býva každoročne 
veľa. V rohu záhrady sa nám nakopili staré konáre a kopa biologického odpadu a to nám naložili do veľkokapacitného kontaj-
nera. Vysadili nám tiež nové stromčeky a kríky,“  zhrnula jesennú pomoc dobrovoľníkov Beáta Mesíková z materského centra 
Hojdana. Dobrovoľníci z Honeywellu zavítajú do Hojdany pomôcť v záhrade opäť na jar. 

Marianna Šebová 
Foto: autorka 

Ružinovskí školáci sa môžu učiť vonku. Základné školy Ružová dolina a Kulíškova využili grant od mestskej 
časti Ružinov na vybudovanie triedy v exteriéri školy. Vyučovaciu hodinu alebo popoludňajšie aktivity 
môžu zažiť pod čerešňou alebo v krytých altánkoch. 

Najprv úplne ošarpaný, potom menej ošarpaný, ale zelený, teraz 
s veľkou maľbou detí zo Základnej školy v Ružovej doline. To je 
aktuálny stav zastávky MHD BBC 1 Plus Miletičova. 

POĎAKOVANIE POCTIVÉMU NÁLEZCOVI 
Ďakujem poctivému nálezcovi Karolovi Šimanovi, ktorý 12.11.2013 našiel v Ružinove moju peňaženku so značným 
obnosom peňazí a kreditnou kartou. Zistil si moje telefónne číslo a peňaženku mi so všetkými peniazmi a kreditnou 
kartou ešte v ten deň odovzdal. Pretože takýchto čestných a poctivých ľudí nie je medzi nami veľa, chcem mu aspoň 
takouto formou vyjadriť svoju úprimnú vďaku.

Jaroslav Fedák z Jégého ulice 

ZŠ Ružová dolina ZŠ Kulíškova



13

Ste rodák z malej dediny Holasice pri Brne. No veľ-
kú kariéru ste urobili na Slovensku. Ako ste sa sem 
dostali?
V roku 1956 som nastúpil na základnú vojenskú službu 
do Martina, kde bolo profesionálne  Armádne divadlo. Tu 
som sa stretol s chlapcami, ktorí boli predtým na vojenčine  
v Brne, zavolali ma aby som si s nimi zaspieval v ich orches-
tri, a môj osud bol spečatený. V tamojšom divadle som stre-
tol fantastických ľudí, ktorí ma prijali medzi seba a ja som 
prijal Slovensko za svoj druhý domov. Na Moravu som sa už 
nevrátil a neľutujem.

Vzťah k hudbe ste mali zrejme od mladosti. Už ako 
16-ročný chalan ste hrávali v kapele bigbít. Boli  
v tých časoch vhodné podmienky pre takúto záľubu?
Bigbít to ešte nebol, aj keď tam boli gitary. Možno s pri-
žmúrením oka taký jeho predchodca. Skôr sme v tých ča-
soch hrali populárne havajské a juhoamerické melódie. Tie 
mali u mladej generácie veľký úspech. Moje ďalšie úvahy  
o budúcej kariére ovplyvnil kamarát, vtedy už skúsený spe-
vák Milan Chladil. Keď som mal osemnásť, začal som hrať 
na kontrabase v Orchestri Gustava Broma, dokonca som za-
čal študovať na konzervatóriu. No za to, že som po nociach 
hrával v baroch, ma zo školy vylúčili.

Aj keď vám boli blízke hudba a spev, vyučili ste sa 
za automechanika. Takúto profesiu ste si zvolili na 
želanie rodičov?
Rodičov som si vážil, no tí mi, našťastie, nediktovali čo mám 
robiť. To, že som automechanik, zavinila láska k motorom. 
Tá mi zostala dodnes.

Pracovali ste aj v nejakom servise alebo akým sme-
rom sa neskôr uberal váš život?
Po skončení vojenskej služby som sa rozhodoval, čo ďalej. 
Prišla ponuka od Koncertnej divadelnej kancelárie, pred-
chodkyne neskoršieho Slovkoncertu. Tam som vlastne 
absolvoval hudobnú školu - spieval som s cigánskymi ka-
pelami na takých pódiách, kde sme si s poslucháčmi i zabá-
vajúcimi sa videli priamo do očí. Uvedomil som si, že som 
urobil dobre, ak som sa do Brna nevrátil, pretože situácia  
v kultúre bola v tom meste neurčitá, nič sa tam nedialo. 
Prijal som teda bratislavskú možnosť a začal spievať s 
Combom Gustáva Offermana. Potom prišla ponuka od Ju-
raja Velčovského a vystúpenia s kapelami big-bandového 
obsadenia ako boli kapely Jaroslava Laifera, Jána Siváčka 
i Siloša Pohanku. 

Po odstupe času možno zhodnotiť, že šlo o naj-
významnejšie kapely aké v rokoch 60. a 70. na Sloven-
sku fungovali. Ako si spomínate na tie úspešné roky, 
kedy ste zaznamenali najvýraznejšiu popularitu?

Či som bol populárny? Neviem to posúdiť. Bola to úplne iná 
doba. Úspech sa posudzoval aj podľa toho, ako sa umelec 
angažoval v ideológii KSČ a v tom som bol mizerný. Takže 
o nejakom veľkom úspechu sa nedá hovoriť. Stačilo mať 
bradu a trocha dlhšie vlasy, a mali ste v televízii dištanc aj 
pol roka.

Tú bradu ste si dali oholiť...
Bolo to na protest za 21. august 1968.

Istý čas ste pôsobili ako sólista v slávnom bratislav-
skom kabarete Tatra revue. A zrazu ste boli radovým 
členom zboru Novej scény. Prečo vás preradili?
V Tatra revue som sa ocitol naozaj v dobrej spoločnosti. 
Posúďte sami: Jozef Hanúsek - vynikajúci komik, Michal 
Belák - výborný herec, František Krištof Veselý - už vtedy 
živá legenda, Magda Paveleková - čo k nej dodať, orchester 
Juraja Berczellera - kapela na profesionálnej úrovni plná 
vynikajúcich muzikantov a kamarátov. A do toho všetkého 
krásneho zrazu prídu ľudia na tankoch, ktorí vás presvied-
čajú, akí sú vám priatelia a ako vás majú radi. My sme s tou-
to skutočnosťou nesúhlasili, a tak divadlo zavreli. Dali nám 
možnosť, aby sme si to rozmysleli a zmenili názor. Názor 
sme nezmenili a tak som zostal nezamestnaný.

Ako ste to riešili?
Uvažoval som, či mám ísť robiť šoféra. Potom som sa však 
pokúsil o miesto v zbore Novej scény. Vyšlo to a tak som na 
dvadsať rokov zakotvil v operete. Tu som sa stal kolegom aj 
svojej dovtedajšej priateľky, tanečnice Milky, s ktorou sme 
sa poznali ešte z Tatra revue a ktorá sa neskôr stala mojou 
manželkou.

Motory vás zaujímali odmala a svoj vzťah k automo-
bilizmu nezapierate doteraz. Kedy ste si kúpili svoje 
prvé auto?
Stalo sa tak v západnom Nemecku, kde som účinkoval  
a teda dostal svoj prvý honorár v zahraničnej mene. Píše 
sa rok 1965. Predstavte si, že máte mesačný plat 1 050 
Kčs. Najlacnejšie auto v Československu stojí okolo 50 tisíc 
korún. A vy prídete do krajiny, kde  vám dajú honorár 70 
mariek na deň. Vtedy sa vám zatočí hlava prvýkrát. Potom 
prídete do reštaurácie, kde zaplatíte štyri marky päťdesiat 
za celé grilované kurča aj s kolou. Tam sa vám zakrúti hlava 
druhýkrát. A teraz príde vrchol - v autobazári vám ponúknu 
ojazdené auto už od 400 mariek. Tomu sa naozaj nedalo 
odolať. Tak som si jedno kúpil a slúžilo mi až do roku 1972.

Na toto kuriózne vozidlo si dodnes mnohí 
pamätajú...
Ani sa nečudujem. To auto bola v našich zemepisných šír-
kach hotová rarita. Dvere nemalo ako iné autá zboku, ale 
vystupovalo sa z neho dopredu. A nielen to - dvere sa otvá-
rali aj s volantom, vlastne s celou prednou kapotou.

S týmto malým BMW 600 ste spôsobili nielen senzá-
ciu, ale ste ním aj provokovali...
Záujem o moju malú mandelinku vzbudzoval jednak jej 
miniatúrny vzhľad, no najmä fakt, že som v nej vozil pána 
Dubčeka. Aby som to upresnil. Nesedel pri mne priamo pán 
Alexander Dubček, ale na okne som mal nalepenú jeho fo-
tografiu, keďže som si ho nesmierne vážil a sympatizoval 
som s jeho politickými názormi. Ľudia sa pri nás pristavo-
vali, kývali nám a ja som mal ohromný pocit, že nám fandia. 
Treba pripomenúť, že v tom čase bol Dubček pre niektorých 
nepohodlný. Príslušníci Verejnej bezpečnosti ma podchví-
ľou napomínali. Až keď sa mi začali vyhrážať, musel som 
ho z okna odstrániť. 

Donedávna ste kvôli vystúpeniam brázdili celé Slo-
vensko i Čechy. Chodíte ešte spievať?
Áno, po dlhšej pauze začínam znova spievať pre vrstovní-
kov - seniorov, ako tomu bolo aj začiatkom októbra, kedy 
sme s Norou Blahovou za prítomnosti starostu Ružinova  
i primátora nášho hlavného mesta bez nároku na honorár 
veselým spevom otvárali Fitcentrum pre seniorov na Tr-
návke. A prostredníctvom mladého slovenského speváka 
Martina Jakubca som nadviazal spoluprácu so Šláger TV, 
pre ktorú som v programe Slovenská muzika zaznamenal 
niekoľko piesní z môjho repertoára. Teší ma, keď na vy-
stúpeniach stretávam verných poslucháčov, ktorým moje 
piesne ostali nielen v pamäti, ale aj v srdci.

Anna Sláviková 
Foto: archív Z.S. 

Provokoval som s Dubčekom na aute 
Z mnohých piesní, ktoré naspieval, sa časom stali evergreeny. Skladba 
Nájdeš ma pod Akropolou patrí medzi jeho najväčšie hity 60. rokov. 
Celý rad úspešných populárnych piesní ako Podaj mi rúčku, Miluška 
moja, Kamila, nahral na gramofónové platne a magnetofónové kazety, 
pieseň Vám, jedine len vám vyšla na spoločnom albume k jubileu Gejzu 
Dusíka. Staršie ročníky si ho pamätajú ako sólového speváka orchestra 
Gustava Broma, hudobnej skupiny Combo Gustáva Offermana či Juraja 
Velčovského, no najmä z účinkovania v slávnej bratislavskej Tatra revue. 
Potom sa utiahol na dvadsať rokov do zboru Novej scény. Teraz spieva 
už len príležitostne. Kantilénový spevák ZDENO SYCHRA (1936).

Zuzana  
so synom Maximom

Počas otvorenia Fit parku pre seniorov na Trnávke 
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Súťažte o knihu PÁLENIE MOSTOV od Jána Babaríka, ktorú jednému z úspešných riešiteľov krížovky venuje vydavateľstvo IKAR. Pošlite správne znenie 
tajničky do 15.12. 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 1-2/2013. Správne znenie tajničky z RE 
11/2013 je: Nadanie je najlepšie ženíchovo veno. Knihu SKOČNÝ PRÍLIV od Cilly a Rolfa Börjlindovcov z vydavateľstva IKAR vyhráva Ľudmila Oborilová   
z Čmelíkovej ulice. Blahoželáme.

Denné centrum pre seniorov 
na Pošni už funguje

Spoznávali secesnú Bratislavu 

Seniori z Pošne už majú svoje denné centrum. Od začiatku no-
vembra funguje na prvom poschodí Domu kultúry Ružinov. 
Denné centrum, po starom klub dôchodcov, má už do 30 členov. 
Vedúcou je Irena Galátová. Členovia denného centra si už pripra-
vujú aktivity, ktorým sa budú venovať. Ak sa chcete pripojiť, príď-
te v pondelok od 16.00 do 18.00 hod., utorok od 14.00 do 16.00 
hod., stredu alebo štvrtok od 14.00 do 17.00 hod. priamo do Den-
ného centra Pošeň v Dome kultúry Ružinov alebo sa informujte  
v Ružinovskom domove seniorov na Sklenárovej ulici, ktorý je pre-
vádzkovateľom centra (tel. č.: 0903 455 371).  Peniaze na prevádz-
ku denného centra schválili v rozpočte mestskej časti ružinovskí 
poslanci, jeho vznik v zastupiteľstve presadzovali hlavne Peter 
Hrapko (Smer-SD) a Vladimír Sloboda (SaS).  Tisíc eur na otvorenie 
denného centra na Pošni venovala aj Nadácia Tesco. Samospráva 
okrem toho financuje denné centrá na Kaštieľskej, Zimnej, Párič-
kovej a ulici Na úvrati.     

Miroslava Štrosová
 Foto: autorka

Čo vzniklo v Bratislave  
v období secesie. S tým sa 
mohli oboznámiť ružinovskí 
seniori na bezplatných pre-
hliadkach centrom mesta. 
Sprievodkyňa im prezradila, 
že z obdobia secesie pochá-
dza nielen Modrý kostolík, 
ale aj budova gymnázia na 
Grösslingovej, sídlo poisťov-
ne na Hlavnom námestí a 
typickými secesnými uličkami sú Štúrova a Tallerova ulica. Poznáva-
cie prehliadky pre seniorov zorganizovala mestská časť Ružinov.  

Slávnostné otvorenie denného centra
Prvé stretnutie 
seniorov v dennom centre Pošeň   
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Filmový dokument Šmejdi upozorňuje na tému podomových predajcov, ktorým veľakrát naletia hlavne tí skôr 
narodení.  Ružinovským seniorom preto film premietli – varovanie môže často zabrániť nepríjemným dôsledkom. 

Ružinovskí seniori na Šmejdoch: Už žiadne predvádzacie akcie

Mestská časť Ružinov pozvala v októbri seniorov do kina v Dome kul-
túry Ružinov. Na film Šmejdi, ktorých ich mal varovať. Film, prostred-
níctvom ktorého chcela režisérka Silvia Dymáková upozorniť na veľmi 
aktuálny problém podomového predaja a s ním spojené praktiky ako 
nátlak, manipulácia, či agresivita. Takmer vždy končia rovnako, seniori 
na prvý pohľad „výhodnému“ nákupu podľahnú a podpíšu zmluvu za 
stovky eur. „Veríme, že tento dokument im veľa napovie a otvorí oči. Mnohí 
sa v ňom totiž spoznajú. Aspoň budú o tom rozmýšľať, a to bude možno 
aj začiatok zmeny, na podomový predaj sa už budú pozerať inak“, odô-
vodnila výber filmu Henrieta Valková, vedúca Odboru sociálnych vecí z 
ružinovského miestneho úradu. 
S predvádzacími akciami, na ktorých dochádza k „výhodným“ náku-
pom, majú bohaté skúsenosti aj ružinovskí seniori. Takmer každý oslo-
vený už takúto predvádzaciu akciu zažil na vlastnej koži. „Samozrejme, 
že som bola na takýchto akciách. A takmer vždy som si odniesla domov 

nejaké veci. Až na druhý deň som si uvedomila, že ich vlastne vôbec nepo-
trebujem. Nové hrnce, či výhrevný vankúš boli použité asi dva razy. Tento 
film presne ukazuje, ako to funguje. Musím mať oči otvorené a byť opa-
trná, aby som týmto ľuďom už nenaletela“, prezradila  seniorka Helena. 
Ešte lepšie to ale vystihla pani Alžbeta, ktorá má tiež s podomovým 
predajom svoje skúsenosti. Snažila sa prísť na koreň problému, prečo 
sa seniori vlastne nechajú na predvádzacie akcie zlákať. „Myslím si že je 
to v tom, že sa nudíme. Respektíve máme veľa času a málo aktivít. A potom 
vymýšľame a keď nás niekto niekam zavolá, tak my neváhame, vyoblie-
kame sa, vymaľujeme a nadšene ideme. Nakúpime si hlúposti, minieme 
veľa peňazí a ešte im aj poďakujeme. Náš úžasný pocit z pekného večera 
ale vyprchá hneď ráno, keď si uvedomíme, koľko nás ten večer vlastne stál. 
Čiže ponaučenie, žiadne predvádzacie akcie,“ povedala seniorka Alžbeta  
hneď po skončení filmu. 

Katarína Kostková

Rozlúčili sme sa s nimi v roku 2013 
MUDr. Silvester Krčméry (1924-2013) 
Lekár Silvester Krčméry patril medzi 
najvýraznejšie osobnosti tajnej cirkvi na 
Slovensku. V období komunizmu ako laik 
šíril kresťanské myšlienky a hodnoty medzi 
mladých ľudí.  Organizoval evanjelizáciu 
študentov, za čo ho zatkli a v roku 1954 

odsúdili na 14 rokov väzenia. Strávil ich vo väzniciach v Čechách 
aj na Slovensku a pracovných táboroch. Po prepustení založil 
spolu s Vladimírom Juklom Sekulárny inštitút Fatima a podieľal 
sa na vydávaní samizdatovej literatúry, pričom položil základy 
neskorším kresťanským spoločenstvám. Ján Pavol II. mu  
v roku 1991 udelil Rad sv. Silvestra. Prvého januára 2013 dostal 
najvyššie štátne vyznamenanie Rad Ľudovíta Štúra I. triedy za 
mimoriadne celoživotné úsilie pri obrane demokracie, ľudských 
práv a náboženských slobôd. Býval v Ružinove a zomrel  
v septembri 2013. 

JUDr. Milan Baluch (1923-2013)
Doktor práv Milan Baluch sa zaslúžil o to, 
že na Tomášikovej ulici dnes stoja budovy 
cirkevného centra. „Ako právnik od začiatku 
s nami spolupracoval pri výstavbe Kostola 
sv. Vincenta de Paul, Misijného domu, Domu 
nádeje, pastoračného centra a Divadla pod 

kostolom. Pomáhal nám s výberom pozemkov, ich vysporiadaním, 
s predstavebnou prípravou až po výstavbu celého Cirkevného 
centra v Ružinove,“ povedal Augistín Slaninka, farár ružinovskej 
rímsko-katolíckej farnosti. Zomrel v novembri 2013. 

Ing. Milan Štiavnický (1933-2013) 
Tanečná legenda Milan Štiavnický sa od 50. 
rokov nepretržite venoval spoločenským tan-
com. V Bratislave založil prvý klub súťažného 
spoločenského tanca na Slovensku, v roku 
1967  založil Interklub pri ZK ROH Slovnaft, 
ktorý celý život ho riadil. V roku 1970 sa stal 

prvým slovenským majstrom v štandardných tancoch. Bol 
trénerom spoločenského tanca, choreografom, medzinárod-
ným rozhodcom. Viackrát sa stal majstrom SR v tanečných 
formáciách či plesových choreografiách. Vytvoril vyše dvesto 
choreografií, spolupracoval ako choreograf na filmoch, napísal 
množstvo odborných článkov s tanečnou tematikou. Mal rád 
mladých ľudí, medzi ktorými bol veľmi obľúbený. Do svojej 
smrti v októbri 2013 žil na Štrkovci. 

Boli ste na Dni seniorov v Ružinove? 
Koniec  októbra, Dom kultúry Ružinov, Deň seniorov v Ružinove. 
Už druhý rok ponúkla mestská časť Ružinov v spolupráci s part-
nermi celodenný bezplatný program určený pre skôr narodených. 
Návštevníci si mohli vypočuť prednášky, zoznámiť sa s viacerými 
druhmi cvičenia, vyskúšať  fit prvky pre seniorov, získali dobré rady 
od bankovej ombudsmanky. Nechýbalo meranie dýchania, hladiny 
cukru, prezentačné stánky s pomôckami pre seniorov a tombola 
s množstvom cien. Ružinovčanov celý deň zabával moderátor Ri-
chard Vrablec. 

Moderátor R. Vrablec  
s návštevníkom podujatia  

Cvičenie pre zdravý chrbát 

Herečka Zita Furková   

Ponuka pomôcok pre seniorov    



 

    

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

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

1.12., 8.12., 15.12., 22.12.
 nedeľa 9:30 h ČAS PRE BOŽIE SLOVO 
   Stretnutie kresťanov otvorené pre všetkých
05. 12. štvrtok 13. 00–   MIKULÁŠ NA NIVÁCH
  15. 00 h Organizované podujatie
09. 12. pondelok 15. 00 h VIANOČNÝ KONCERT PRE SENIOROV
   Účinkuje Cirkevné konzervatórium , Vstup voľný
10. 12. utorok 13.30 h ZIMNÁ  KRAJINKA Tvorivé výtvarné popoludnie pre deti
11. 12. streda 14. 15 h PREDVIANOČNÉ SVETIELKA
   Program pre školský kluby detí
14. 12. sobota 16.00 h a   KONCERT ORCHESTRA  BRATISLAVA 
  19.00 h HOT SERENADERS 
18. 01. sobota     8.30 h    BAZÁR NEPOTREBNÝCH VECÍ

Súťažte s elledanse! 
Súťažte o 2 x2 vstupenky na predstavenie  BUBLINY V BETÓNE  (15.12. o 20:00) v Divadle elledanse na 
Miletičovej 17/B.  Pošlite do 10.12. 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. 

1.12.  20:00 BOYS WHO LIKE TO PLAY WITH 
DOLLS /StudioALT@RT (CZ) - tanečné predstavenie
1.12. 10:00 – 11:30 Peter Šavel : Lettinggo! - 
workshop súčasného tanca
4.12. 16:00 Ako išlo vajce na vandrovku alebo 
putujeme letom svetom /Divadlo ZkuFraVon
Cirkusovo – bábkové predstavenie. Organizova-
né predstavenie.
5.12. 11:00 Malý princ /elledanse -  tanečno – 
činoherné predstavenie 
5.12. 18:00 Malý princ /elledanse - organizova-
né predstavenie
6.12.  8:30 a 10:30 Malý princ /elledanse - orga-
nizované predstavenie
6.12. 18:00 Eustachova vianočná cesta / 
Divadlo na zastávke 
Mikulášske predstavenie pre deti. Organizované 
predstavenie. 
7.12. 10:00 Malý princ /elledanse
7.12. 13:30 Ako išlo vajce na vandrovku alebo 

putujeme letom svetom Divadlo ZkuFraVon 
Cirkusovo – bábkové predstavenie  
7.12. 20:00 LONGITAL  a KATARZIA - koncert
8.12. 20:00 ellefatale and guests /elledanse - 
komponovaný večer skupiny ellefatale zostavený 
z choreografií rôznych autorov v štýloch jazz, 
showdance, muzikál, streetjazz a hip-hop. 
11.12. 20:00 Taj dych /elledanse -  tanečno – 
performatívne predstavenie Company elledanse
13.12. 20:00 BUBLINY V BETÓNE /elledanse - „Iný 
muzikál“ - Organizované predstavenie
14.12.   20:00 Bubliny v betóne /elledanse - 
Organizované predstavenie
15.12.  20:00 Bubliny v betóne /elledanse
18.12.  16:30 a 18:00 Akadémia elledanse / TŠ 
elledanse
19.12. 16:30 a 18:00 Akadémia elledanse /TŠ 
elledanse
20.12. 20:00 Tančiareň – Vianočný večierok 
elledanse /TŠelledanse

4.12. a 11.12. o 9.15 - 10.00 h   REFREŠ. 
Tanečné predpoludnie mamín s tanečno-pohybovou terapeutkou. Aj s občerstvením, deti vítané.
5.12.  o 10.30 h USBORNE BOOKS WILL BE HERE. 
Prezentácia anglických knižiek pre deti spojená s predajom.
5.12., 12.12., 19.12. o 11.00 - 12.00 h CIGÁNSKE TANCE 
Pre maminky s bábätkami v šatke.
13.12. MÚDRY PIATOK V HOJDANE: Zvieratká, naši kamaráti. 
Stretnutie s mnohými druhmi drobných zvieratiek.  10.30 h menšie deti (1 - 2 roky), 11.15 h väčšie deti 
(2 - 3 a viac rokov). Vstupenky v predaji vopred na recepcii.
17.12. o 10.30 h EFEKTÍVNE RODIČOVSTVO. 
Prezentačná prednáška Mgr. Martiny Vagačovej pre všetkých zamýšľajúcich sa rodičov.
18.12 2013 o 10.30 h PEKNÁ STREDA V HOJDANE: Vianočné trampoty. 
Divadelné predstavenie pre najmenších. Vstupenky v predaji vopred na recepcii.
V čase vianočných prázdnin od 23.12.2013 do 7.1.2014 bude 
Hojdana zatvorená.
PRAJEME VÁM NÁDHERNÉ A POKOJNÉ VIANOČNÉ SVIATKY A VEĽA 
RODIČOVSKEJ TRPEZLIVOSTI V CELOM ROKU 2014! 

SD PRIEVOZ
Kaštieľska 30, 02/43 63 02 30

14. 12. sobota 14.00 –  Prievozské vianočné trhy Vianočné dekorácie, výšivky, vianočné  
  18.00 h pečivo. Účinkuje DFS Trávniček. Chlieb s masťou a punč zadarmo !

DFS Trávniček (pondelok 15:00 – 19:00, štvrtok 15:00 – 19:00)
Cvičenie s Marikou - zdravotné cvičenia na chrbticu (pondelok 19:30 – 20:30, streda 18:00 – 20:30, štvrtok 
19:30 – 20:30)
Orientálne tance (utorok 18:00 – 21:00)
Taijiquan (utorok 17:30 – 19:00, štvrtok 17:30 – 19:00)
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)
Dielničky pre šikovné detičky (štvrtok 17:00 – 18:00)
Cvičenie pre seniorov (štvrtok 14:30 – 16:30)
Triball Dance (piatok 17:00 – 19:00)
Jóga (streda 8:45 – 9:45, 10:00 – 11:00, 16:00 – 17:30, 17:45 – 19:15)
Pilates ( streda 8:00 – 9:00, 19:30 – 20:30)

01. 12. nedeľa  09.00 h NOŽE 2012 - výstava nožov a chladných zbraní
01. 12. nedeľa  10. 30 h NEDEĽNÉ ROZPRÁVKOVÉ DOPOLUDNIE
   GAŠPARKO A DRAK, hrá Stražanovo bábkové divadlo
01. 12. nedeľa  16.00 h ADVENT V RUŽINOVE 
   Účinkuje FS Karpaty. Pred DK Ružinov
02. 12. pondelok  10.00 h MIKULÁŠSKA SHOW 
   pre deti MŠ Exnárova
02. 12. pondelok  17.30 a  Marc Camoletti: ŠTYRIA NA KANAPE 
  20.00h Zaručene neverná komédia.Hrajú: Emil Horváth, Richard Stanke,  
   Ľuboš Kostený, Henrieta Mičkovicová a Petra Polnišová
03. 12. utorok  18.00 h SLOVENSKO BEZ BARIÉR 
   Koncert porozumenia pri príležitosti vyhlásenia výsledkov súťaže
04. 12. streda  13.00 h DIALÓGY- protidrogové fórum pre žiakov ZŠ
04. 12. streda  15.00 h RYTIER DOBREJ KNIHY 
   Ocenenie Ružinovčanov
05. 12. štvrtok  9.00 –  BARBORA KOŽÍKOVÁ - LICHÁ 
  20.00 h Výstava a aukcia obrazov
05. 12. štvrtok  17. 00 h RUŽINOVSKÁ  TANČIAREŇ 
   Zábavné  tanečné stretnutie staršej a strednej generácie
06. 12. piatok  16. 00 h MIKULÁŠ 2013
   Mikulášsky program MČ Ružinov so sladkým prekvapením pre deti 
   AREÁL ŠTRKOVEC
06. 12. piatok  19. 00 h KARPATY V KARPATOCH PO 15 ROKOCH
   Predpremiéra programu pri príležitosti 15. výročia súboru
07. 12. sobota  19. 00 h KARPATY V KARPATOCH PO 15 ROKOCH
   Premiéra programu pri príležitosti 15. výročia súboru
08. 12. nedeľa  10. 30 h NEDEĽNÉ ROZPRÁVKOVÉ DOPOLUDNIE
   ŠKOLA ANJELOV, hrá Divadlo JAKI
08. 12. nedeľa  16.00 h ADVENT V RUŽINOVE 
   Vianočný koncert hudobnej skupiny NEŘEŽ, Pred DK Ružinov
09. 12. pondelok 18.00 h KONCERT  ZUŠ EXNÁROVA
11. 12. streda  14. 30 h AKADÉMIA TRETIEHO VEKU 
   KVALITA VODY + NAŠE ZDRAVIE, Prednáša Rozália Horvath
12. 12. štvrtok  17.00 h 15. VÝROČIE ZUŠ Sv. Cecílie
13. 12. piatok  19. 00 h KARPATY V KARPATOCH PO 15 ROKOCH
   Vianoce s FS Karpaty  
15. 12. nedeľa  10. 30 h NEDEĽNÉ ROZPRÁVKOVÉ DOPOLUDNIE
   NESIEM VÁM NOVINU, hrá Divadlo NELINE
15. 12. nedeľa  16.00 h ADVENT V RUŽINOVE 
   Účinkujú - D. Grúň, G. Oňová a O. Szabová, Pred DK Ružinov
15. – 20. 12.  KOVAČICKÁ INSITA 
   Vernisáž výstavy – 15.12. o 17.00 h
16. 12. pondelok 19.00 h Marc Camoletti: KTO ZHASOL SVETLO ?
   Hriešna komédia
17. 12. nedeľa  17.00 h ČERTIŽŇANSKÁ SVADBA
   Premiéra programu hudobnodramatického 
   súboru Tarasa Ševčenka
17. 12. utorok  16.00 h AKADÉMIA ZŠ DRIEŇOVÁ
18. 12. streda  09.00 h Výchovný koncert populárnej hudby
   pre žiakov ZŠ V spolupráci s UA LET ART
18. 12. streda  13.00 h DIALÓGY -  protidrogové fórum pre žiakov ZŠ
19. 12.  štvrtok 17.00 h VIANOČNÁ BESIEDKA  žiakov ZŠ Teplická                                       
20. 12. piatok  17. 00 h RUŽINOVSKÁ  TANČIAREŇ 
22. 12. nedeľa  16.00 h ADVENT V RUŽINOVE 
   Zasvietenie štvrtej adventnej sviece Vianočný koncert speváckeho  
   zboru CANTUS , Pred DK Ružinov
3. 1.  piatok 17. 00 h NOVOROČNÁ RUŽINOVSKÁ  TANČIAREŇ 
5. 1. nedeľa    10. 30 h NEDEĽNÉ ROZPRÁVKOVÉ DOPOLUDNIE 
9. 1. štvrtok 17. 00 h RUŽINOVSKÁ  TANČIAREŇ 
10. 1    piatok   19. 00 h KTO ZHASOL SVETLO ?
   Hriešna komédia  
12.1. nedeľa     10. 30 h NEDEĽNÉ ROZPRÁVKOVÉ DOPOLUDNIE
13. 1    pondelok 19.00 h ŠTYRIA  NA  KANAPE
   Zaručene neverná komédia
16. 1. štvrtok 17. 00 h RUŽINOVSKÁ  TANČIAREŇ 
18.1. sobota  19. 00 h PLES RUŽINOVČANOV 2013 

6.12. PI 18:00 LEN 17 / Francois Ozon, Fr., 2013, 90 min., 2D
6.12. PI 19:30 ČO KEBY SME ŽILI SPOLOČNE?, Stéphane Robelin, Fr./Nem., 2011, 96 min., 2D
7.12. SO 18:00 JASMÍNINE SLZY, Woody Allen, USA, 2013, 97 min., 2D
Viac info na www.nostalgia.sk.  

SD Nivy, Súťažná 18 

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

Alternatívne divadlo elledanse, 
Tanečná škola elledanse, dom T&D
Miletičova 17/B

Divadlo pod kostolom
Tomášikova 8, 0903 967 097

7.12    18.00  Santa nemá dnes večer čas – hrá Divadlo pod kostolom 
15.12. 17:00  Vianočná koleda 21. storočia – hrá Divadlo UPC Trnava
16.12. 19:00  (Na)driapačky – hrá Divadlo Christoffer
17.12. 19:00  Film o blahoslavenej sestre Zdenke Shellingovej
21.12  18:00  Santa nemá dnes večer čas - – hrá Divadlo pod kostolom 
26.12  19:00  Santa nemá dnes večer čas - – hrá Divadlo pod kostolom 
27.12. 19:00 JANA KOCIANOVÁ A 23-ČLENNÝ ART MUSIC ORCHESTRA - vianočný koncert v Kostole sv. Vincenta de Paul 
Viac info na www.divadlopodkostolom.sk 


