
Kníhkupectvo

Pri nákupe nad

Pri nákupe nad

Pri nákupe nad

Pri nákupe nad

Sk získate darček, knihu Rasťa Ekkerta v hodnote 259,- Sk 

Sk knihu Britská civilizácia v hodnote 335,-Sk 

Sk knihu Proroctvá a predpovede v hodnote 449,- Sk 

Sk knihu Malá veľká kniha o varení v hodnote 685,- Sk
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Počas mesiaca marec
ponúkame všetkým našim
zákazníkom zľavu vo výške
5 % na každý nákup.

Akcie platia 
do 31. marca 2008

Inzercia.indd   1 2/28/08   10:59:36 AM



Zoberte si HypoPôžičku  

50 000 Sk až 1 000 000 Sk

>> úrok od 6,9 % p.a.

 >> splátka od 430 Sk / mesačne

 >> doba splácania až 20 rokov

✆ 02/4592 63 13, 0905 299 310, 0905 353 284
Príjmeme nových spolupracovníkov!

 50 000 Sk

 100 000 Sk

 300 000 Sk

 500 000 Sk

 750 000 Sk

 1 000 000 Sk

5 rokov

1 160 Sk

2 210 Sk

6 510 Sk

10 780 Sk

15 860 Sk

20 870 Sk

10 rokov

720 Sk

1 370 Sk

4 010 Sk

6 650 Sk

9 660 Sk

12 620 Sk

15 rokov

580 Sk

1 110 Sk

3 240 Sk

5 360 Sk

7 730 Sk

10 020 Sk

20 rokov

430 Sk

990 Sk

2 890 Sk

4 790 Sk

6 850 Sk

8 830 Sk

Mesačná splátka s dobou splácania

Výška pôžičky

RPMN od 9,1% do 14,78%.

Najviac prvákov
na Nevädzovej

Vyhrajte lístky 
na Luciu Bílú

Hokejisti zo sídliska



AKTUALITY 2

Obyvatelia Ostredkov sa vo zvýšenej miere sťažova-
li na nedoručenie Ružinovského Echa vydania 1-2/2008. 
Spoločnosť TNT Post Slovensko ho distribuovala v dňoch 
30.-31.1.2008. U distribútora sme túto skutočnosť rekla-
movali, vykonal na Ostredkoch kontrolu a my uverejňu-
jeme jej výsledok. 

Vyjadrenie TNT Post Slovensko k reklamácii:
„Vykonal manažér distribúcie na uliciach Jesenná, Zimná, 

Meteorová, Kozmonautická, Sputniková, Mesačná - materiál 
potvrdili obyvatelia na daných uliciach, aj to, že vo večerných 

hodinách chodí chlap s károu, vyberá reklamné a informačné 
materiály, a s najväčšou pravdepodobnosťou ich nosí do zberu 
papiera.“          Dátum vyjadrenia pobočky: 5.2. 2008

Za pobočku: Jakub Kuna
Za reklamačné oddelenie: Pavel Berský

Ak nám môžete tento fakt potvrdiť alebo vyvrátiť, zate-
lefonujte do redakcie na tel. č. 48 28 43 94 alebo 48 28 42 
06, prípadne pošlite e-mail na strosova@tvr.sk. Pomôžete 
nám tak s kontrolou distribúcie Ružinovského Echa a tým aj 
zlepšením jeho doručovania k vám. 

Nedoručovanie Ružinovského Echa na Ostredky? DAŇOVÝ ÚRAD BRATISLAVA II
Oznamuje miestne príslušným
daňovým subjektom (PO, FO)

rozšírenie úradných hodín

na preberanie daňových priznaní: 

Pondelok 17. 3. 2008 
od 7:30 do 16:00

 

Utorok 18. 3. 2008 
od 7:30 do 16:00

 

Streda 19. 3. 2008 
od 7:30 do 17:00

 

Štvrtok 20. 3. 2008 
od 7:30 do 16:00

 

Piatok 21. 3. 2008 
Veľký piatok – sviatok

 

Pondelok 24. 3. 2008 
Veľkonočný pondelok - sviatok

 

Utorok 25. 3. 2008 
od 7:30 do 18:00

 

Streda 26. 3. 2008 
od 7:30 do 18:00

 

Štvrtok 27. 3. 2008 
od 7:30 do 18:00

 

Piatok 28. 3. 2008 
od 7:30 do 18:00

 

Pondelok 31. 3. 2008 
od 7:30 do 18:00

 

BEZ PRESTÁVKY

Blahoželáme 
V marci 2008 si životné jubi-

leum pripomínajú: 
Elena Drinková   86 rokov 
Ružena Holanová    89 rokov 
MUDr. Justína Jurášová       66 rokov 
Eduard Krepop   86 rokov 
Ing. Ladislav Svetlík     79 rokov
Mária Zdútová Šťastná    81 rokov 
Mária Hrubšová   82 rokov

Slovenský zväz 
protifašistických bojovníkov 

Bratislava II

Poslanecké stredy 
Ak sa chcete stretnúť s ružinovskými poslancami a prediskutovať s nimi 

svoje problémy a podnety týkajúce sa života v Ružinove, využite tzv. posla-
necké stredy. 
Miesto:  Miestny úrad Ružinov, Mierová 21, zasadačka B 2 na prízemí 
Čas:  streda 15.30-16.30 

12. marec      Ing. Peter Hrapko
19. marec      JUDr. Miloslav Hrádek
26. marec      Danka Hevierová
2. apríl       Mgr. Viktória  Jančošeková
9. apríl       Ing. Dušan Hruška

Všetky termíny sú zverejnené na www.ruzinov.sk 

Poslanci hlasovali za predĺženie 
prenájmu objektu na Pivonkovej 2 
pre Fakultnú nemocnicu s poliklini-
kou Bratislava s termínom do konca 
roka 2008. V budove pôsobí jej Cen-
trum pre chronické kožné ochorenia. 
Zároveň sa predsedovia poslaneckých 
klubov spoločne so starostom Slavo-
mírom Drozdom dohodli na tom, že 
prenájom pre nemocnicu už zrejme na 
budúci rok nepredĺžia, keďže mestská 
časť Ružinov by objekt mohla začať 
využívať na poskytovanie sociálnych 
služieb pre seniorov. 

Miestne zastupiteľstvo schválilo 
predaj troch garáží na Mierovej 167/A, 
B, C formou verejnej dražby. Garáže sa 
nachádzajú v obytnom dome, ktorý 
vybudovala mestská časť Ružinov. Ter-
mín a podmienky zúčastnenia sa draž-
by budú zverejnené na internetovej 
stránke www.ruzinov.sk 

Schválením neprešiel bod o pre-
daji pozemku s rozlohou približne 50 
metrov štvorcových spoločnosti NO-
VA REAL. Dve parcely na Teslovej ulici 
potrebuje na vybudovanie transfor-
mačnej stanice pre polyfunkčný by-

tový dom na Trnavskej ceste, ktorý 
je momentálne vo výstavbe. Cena 
za meter štvorcový bola podľa zna-
leckého posudku navrhnutá vo výš-
ke 3492,80 Sk a 4048,40 Sk. Miestna 
rada aj finančná komisia už predtým
odporučila sumu minimálne 7 000,- 
Sk/m2. Niektorým poslancom sa zá-
roveň nepozdávalo, že znalec stano-
vil na pozemky pre právnickú osobu 
nižšiu cenu ako ohodnotil napr. zá-
hradu na Trnávke, ktorú chceli od-
kúpiť majitelia rodinného domu pri-
ľahlého k záhrade. 

(mš)

Ministerstvo kultúry Sloven-
skej republiky (MK SR) zastavilo 
konanie vo veci vyhlásenia budo-
vy bývalej radnice v Prievoze za 
národnú kultúrnu pamiatku. Le-
gislatívny odbor rezortu neodpo-
ručil rozhodnutie, ktorého výsled-
kom malo byť vyhlásenie objektu 
za pamiatku ako celku. 

Ako dôvod 
ministerstvo uvie-
dlo fakt, že rozklad 
voči pôvodnému 
rozhodnutiu, že 
pamiatkou bude 
len päť kamen-
ných reliéfov na 
fasáde, podal Sta-
vebný úrad mest-
skej časti Ružinov. 
Podľa legislatív-
cov ministerstva 
stavebný úrad 
nie je dotknutým 

orgánom v tomto konaní, keďže ne-
má postavenie obce. To má magistrát 
hlavného mesta a podľa kultúrneho 
rezortu mal rozklad v tomto prípade 
podať magistrát. Zatiaľ tak v platnos-
ti zostáva rozhodnutie, že pamiatkou 
sú len reliéfy. Podľa Jozefa Lenharta, 
riaditeľa sekcie kultúrneho dedičstva 
MK SR, ešte existuje nádej, že sa ob-

jekt na Radničnom námestí môže stať 
pamiatkou ako celok. Rozklad voči pô-
vodnému rozhodnutiu o vyhlásení len 
reliéfov za pamiatku by však podľa ne-
ho musel podať magistrát. 

Budovu bývalej radnice vlastní 
spoločnosť PRO BIOS, ktorá tu plánuje 
rekonštrukciu a nadstavbu. Zriadiť tu 
chce polikliniku.           (mš) 

Prenájmy, 
pozemky, garáže 

Predĺženie prenájmu pre fakultnú nemocnicu, schvále-
nie dražby troch garáží v Prievoze a neschválenie preda-
ja pozemku na Teslovej ulici. To boli najdôležitejšie body 
zasadnutia ružinovského miestneho zastupiteľstva dňa 
19. februára 2008. 

Situácia okolo radnice sa skomplikovala 
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Hokejisti z ulice 
„Makovci vznikli v espresse, pretože 

vedľa je detské ihrisko, tak sme s deťmi 
hrávali v lete hokej na kolieskových kor-
čuliach. Keď začala zima, vybavili sme 
si po večeroch hodinu ľadu na zimnom 
štadióne Vlada Dzurillu. Chceli sme skú-
siť hokej aj na ľade,“ začína rozprávať 
Ján Mikuš.  

Ako každé začiatky, aj tie „makov-
ské“ boli ťažké, pretože nevedeli vôbec 
korčuľovať. A ešte na moment, prečo 
práve názov Makovci? „Boli sme všetci 
z ulice, preto sme sa tak pomenovali,“ 
spomína s úsmevom Mikuš. Postupom 
času, a po mnohých odtrénovaných  ho-
dinách sa človek zdokonaľuje, a presne 

tak to bolo aj v prípade Makovcov. Po-
stupne pribrali medzi seba aj hokejistov 
ako napríklad Tomáša Mikuša. Tým sa 
ich mužstvo začalo podobať na pravé 
hokejové. „Naša hokejová úroveň stú-
pala. Keď máte pri sebe niekoho takého, 
chcete sa mu vyrovnať,“ hovorí Mikuš. 
Po čase začali špekulovať, že si vybavia 
zápasy s inými amatérskymi partiami. 
Asi po dvoch rokoch zistili, že nie sú až 
takí slabí. „Tak sme špekulovali ďalej, a 
vybavovali sme si zápasy s Čechmi, Ra-
kúšanmi, atď. Každý kde mal známych.“

Porazili Fínov 
Prvý medzinárodný zápas Makov-

cov sa hral v Passau. Podarilo sa im vy-

hrať a hokejové sebavedomie len rástlo. 
„Ďalší náš kolega vybavil zápas s Anglic-
kom. Pozvali sme ich na turnaj sem do 
Ružinova.“  Tak sa makovské cesty roz-
rastali. Pretože Angličanom sa tu veľmi 
páčilo, vybavili Makovcom, že môžu 
prísť na turnaj do Fínska. „Mali sme si 
zabezpečiť len cestu. A podarilo sa to, s 
čím sme naozaj až tak nepočítali. Vyhra-
li sme vo Fínsku celý turnaj.“ 

Toto víťazstvo je ešte v čerstvej 
pamäti a veľmi si ho vážia, ale pre Ma-
kovcov bol najväčším zážitkom turnaj v 

Kanade. Tam síce nevyhrali, ale aj tu pla-
tí, že dôležité je zúčastniť sa. A to si ma-
kovský tím užil plnými dúškami. Okrem 
hokeja videli množstvo zaujímavostí. 
Jednou z nich bola aj návšteva v sieni 
slávy. A vtedy to prišlo. „Na základe toho 
sme sa rozhodli, že aj my si takú spraví-
me. V espresse, kde Makovci aj vznikli, 
sme si vyčlenili jednu miestnosť a... po-
darilo sa,“ rozpráva Ján Mikuš.

Dzurillov dres 
V makovskej sieni slávy sa nachá-

dza viacero skvostov. Medzi nimi aj 

starý dres Vladimíra Dzurillu z čias keď 
hral za Brno. Ďalšou trofejou je hokej-
ka, ktorú sa im podarilo získať od bran-
kára Martina Birona z NHL. Zaujímavos-
ťou je, že v ružinovskej, teda makovskej 
sieni slávy je aj staršia korčuľa akú ma-
jú v pravej kanadskej sieni slávy. Ďalej 
víťazné poháre a ocenenia najlepších 
hráčov turnaja. Trofeje podostávali, 
povyhrávali, alebo pozháňali, ale kaž-
dú jednu si vysoko cenia. 

Ženy hokejistky 
Okrem hokeja sa občianske zdru-

ženie Makovci venuje aj deťom. Spolu s 
Ružinovským športovým klubom orga-
nizovali hokejovú škôlku na Štrkovci, v 
lete zasa chodia na splavy. V blízkej bu-
dúcnosti by sa chceli zamerať na ženský 
ľadový hokej. „Teraz ako sa má otvoriť 
druhá ľadová plocha na zimnom štadi-
óne Vlada Dzurillu by sme chceli tu v 
Ružinove začať so ženským hokejom,“ 
plánuje Mikuš. 

V tomto čase sa Makovci tešia na 
aprílový turnaj, kedy na ružinovský ľad 
zavítajú Česi, Fíni,  Angličania, a Poliaci. 
Plánovaný termín je v poslednom aprí-
lovom týždni. Viac sa dozviete aj v re-
lácii TV Šport na obrazovkách Televízie 
Ružinov. 

Hokejisti zo sídliska
Sieň slávy v Ružinove

Zdá sa Vám to prehnané alebo neuveriteľné? Nie je. V jednom ružinovskom espresse sa 
naozaj nachádza sieň slávy, ktorá patrí amatérskemu hokejovému mužstvu s názvom 
Makovci. Napriek tomu, že fungujú už päť rokov, ich činnosť možno nepozná veľa ľudí. 
Aj mňa samú prekvapili množstvom informácií, keď sme sa stretli s jedným zo zaklada-
teľov Makovcov, Jánom Mikušom. 

Stranu pripravila Lucia Palšovičová
Foto: Makovci a L. Palšovičová 

Ružinovský športový klub uspo-
riadal vo februári lyžiarsku škôlku 
pre deti z ružinovských materských 
škôl. Každé ráno od pondelka do 
piatku nastúpili deti do autobusu, 
ktorý ich odviezol na Zochovu cha-
tu, a potom sa rozpŕchli s inštruk-
tormi po svahu. Denne lyžovalo 30 
až 40 detí z materských škôl Habur-
ská 6, Velehradská a Stálicová.  Ako 
povedala manažérka Ružinovského 
športového klubu, Kristína Kovešo-
vá, deti boli bezproblémové a lyžo-
vanie ich veľmi bavilo. Preto verí, že 
tento „debut“ mal taký úspech, že 
sa bude pre ružinovské deti opako-
vať každoročne. 

Lyžiarska škôlka mala premiéru 
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Čo ponúkame naviac:
� testovacie jazdy vybraných modelov bicyklov
� rozvoz zakúpených bicyklov v rámci Bratislavy zadarmo
� prednostný servis pre netrpezlivých a zaneprázdnených
� ku každému z prvých 150 predaných bicyklov,

doplnky v hodnote 1.500,- SK zadarmo

GREEN BIKE
Klincová 35
Bratislava-Ružinov
otváracie hodiny:
po-pia 10:00-19:00, so 9:00-13:00
tel. 0905 291 612, 0905 606 168

www.greenbike.sk

REDAJŇA
YKLOV
ORENÁ
KLOV

Pozývame Vás do značkovej predajne a autorizovaného servisu
bicyklov GREEN BIKE.

inzercia green bike.indd   1 2/25/08   10:14:14 AM

V oboch vekových kategóriách 
bolo šesť družstiev rozdelených do 
dvoch skupín, kde odohrali zápasy 
systémom každý s každým. Víťazi sku-
pín postúpili priamo do semifinále.
Druhé a tretie tímy hrali do kríža štvrť-
finálové zápasy.

V kategórii U-10 dominovali 
chlapci z FKM Karlova Ves, ktorí naj-
skôr porazili domáce SDM Domino 
v semifinále až na penalty a vo finále
si poradili s družstvom FC Ružinov. V 
kategórii U-11 zvíťazilo družstvo Žolík 
Malacky, ktoré vo finále prevalcova-
lo chlapcov z BCT Bratislava. Víťazom 
ceny odovzdala legenda slovenské-
ho futbalu – Ladislav Jurkemik, ktorý 

chlapcov povzbudil v tom, aby rástli 
vo futbalovom umení, ale pripomenul 
im, aby nezabúdali ani na školu.

Turnaj by sa nemohol uskutočniť 
bez finančnej podpory poslaneckých
klubov SDKÚ-DS, KDH a Smer-SD v ru-
žinovskom miestnom zastupiteľstve. 
Poslanci venovali peniaze z vlastného 
vrecka. „Radi sme podporili turnaj pre 
mladých futbalistov. Je dobré, keď sa 
chlapci pravidelne venujú športu. To je 
šanca, že krízovým obdobím dospie-
vania prejdú bez problémov. My rad-
šej podporíme dnes šport, ako keby 
sme o niekoľko rokov mali vynakladať 
podstatne viac peňazí na odstraňo-
vanie negatívnych následkov správa-

nia mladých,“ povedal 
vicestarosta Ružinova 
Dušan Pekár (KDH). 

Futbalový klub 
SDM Domino, ktorý 
turnaj zorganizoval, 
začal na Trnávke pôso-
biť pred viac ako de-
siatimi rokmi. Dnes v 
jeho farbách pôsobí asi 
250 futbalistov v jede-
nástich družstvách od 
päťročných chlapcov 
v predprípravke až po 
mužov. Stará sa o nich 
20 trénerov.

(red)

Penaltami do finále
Don Bosco Cup 2008 

Vo februári už po tretí raz bojovali chlapci v kategóriách 
U 10 a U 11 (nar. v roku 1998 a 1997) na halovom fut-
balovom turnaji o pohár Don Bosca. Turnaj zorganizo-
val mládežnícky klub SDM Domino, ktorý sídli na Trnáv-
ke. Mladí futbalisti sa snažili napodobňovať svoje veľké 
dospelé vzory a do zápasov vložili všetko svoje umenie. 
Svedčia o tom aj tesné výsledky vo väčšine zápasov. Me-
dzi mladšími dokonca o postupe do finále rozhodovali
penalty. 

Ceny po skončení turnaja odovzdávali slovenská futbalová legenda Ladi-
slav Jurkemik a vicestarosta Ružinova Dušan Pekár

Kategória U-10 

1. Karlova Ves

2. FC Ružinov 

3. ŠK Vrakuňa 

4. SDM Domino 

5. Žolík Malacky 

6. Hamuliakovo 

Kategória U-11

1. Malacky

2. BCT

3. FKM Karlova Ves

4. Rovinka

5. SDM Domino

6. FC Ružinov

Výsledky Don Bosco Cup 2008 
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Základná škola Nevädzová 2 si sta-
bilne udržiava najvyšší počet detí. Najniž-
ší záujem rodičia prejavili o zápis svojich 
detí na Základnú školu Ružová dolina. 
Zatiaľ čo na Nevädzovú prišlo na zápis 
100 predškolákov, na školu v Ružovej 

doline len 18. Zástupkyňa riaditeľa školy 
Alžbeta Remišová to odôvodňuje tým, že 
v okolí nebýva toľko školopovinných detí 
ako v ostatných častiach Ružinova. 

Najviac detí z iných mestských častí 
ako je Ružinov, bude navštevovať Zá-

kladnú školu Pavla Marcelyho na Drie-
ňovej ulici. Zo 73 detí tu zapísali až 30 
mimoružinovských. Zaujímavosťou je, že 
ZŠ Mierová sa už dostala na tretiu prieč-
ku a predbehla ZŠ Drieňová. 

Foto: ZŠ Mierová

Najviac prvákov na Nevädzovej 
Ôsmeho a deviateho februára v Ružinove zapisovali do prvého ročníka budúcich prvá-
čikov. Na niektorých základných školách otvoria až štyri prvé triedy, inde iba jednu. 

Osnovu výcviku korčuľovania zo-
stavili odborné trénerky z Ružinovského 
športového klubu, pričom rešpektovali 
nie len vek detí, ale aj ich schopnosti a 
pohybové zručnosti. Vo výcviku využívali 
metódy krátkeho výkladu, ukážky a cvi-
čenia pohybu, kontroly a odstraňovania 
chýb. Miestom výcviku, ktorý trval desať 
hodín, bol Zimný štadión V. Dzurillu. Vý-
cvik skončil korčuliarskou minilympiá-
dou na mobilnej ľadovej ploche v Areáli 
hier radosť pri Štrkoveckom jazere. 

Ružinovské materské školy na mini-
lympiáde zostavili desať členné družstvá 
detí, ktoré súťažili v štafetových hrách. 
Zameraním športovo-zábavného dopo-
ludnia bola chôdza, beh, jazda v drepe, 
slalom na korčuliach. Ukážka bezpečné-
ho brzdenia, obratov, odrazov, prenáša-
nia váhy z jednej nohy na druhú, zatáča-
nie, zastavenie na znamenie, otáčanie sa 
dokola a nástup za sebou vyvolávali na 
tvárach detí radosť, krik a veľké množ-
stvo emócií. 

Pobyt a pohyb detí vonku na zim-
nom vzduchu má pre ne veľký význam. 
Napomáha nie len telesnému a dušev-
nému osvieženiu, ale vytvára a upevňuje 
nové pohybové návyky. Hry boli príleži-
tosťou ukázať svoje pohybové schopnos-
ti a návyky umožnili deťom uplatniť sa aj 
v nových športových podmienkach. Všet-
ky hry, ktoré deti absolvovali, boli užitoč-
né pre rozvoj jemnej koordinácie, rytmic-
kosti, rýchlosti, obratnosti a vytrvalosti. 

Momentom prekvapenia bola pre 
všetkých ukážka plávania Ľadových med-
veďov v mrazivej vode. Až pri ukážke sme 
si uvedomili, že chlad nie len lieči, ale aj 
zmenšuje bolesti a ovplyvňuje imunitný 
systém. 

Súťaž detí v zábavných disciplínach 
na ľade bola odmenená peknými cenami 
– „naozajstnými“ medailami, sladkosťami 
a usporiadatelia nezabudli ani na dobrý 
ovocný čaj. 

Korčuľovanie zaujíma v športe vý-

znamné miesto. Jeho prínos pre zdravie a 
pohybové nadanie detí je veľký. Preto za 
všetky deti patrí poďakovanie Ružinov-
skému športovému klubu, ktorý organi-
zuje tieto športové aktivity pre deti pred-
školského veku už niekoľko rokov. 

PaedDr. Izabela Holá 
MŠ Velehradská 24 

Foto: RŠK 

Spolu   
zapísaných

Ružinov Mimo 
Ružinova 

Odložená šk. 
dochádzka 

Triedy 

ZŠ Nevädzová 100 77 23 8 4

ZŠ Ostredková 84 71 13 9 3

ZŠ Mierová 81 56 25 6 3

ZŠ Drieňová 73 43 30 5 3

ZŠ Vrútocká 62 54  8 5 2

ZŠ Kulíškova 60 47 13 5 2

ZŠ Borodáčova 26 24  2 0 1

ZŠ Medzilaborecká 25 22  3 4 1

ZŠ Ružová dolina 18 16  2 3 1

Počet prijatých žiakov do 1. ročníka v školskom roku 2008/2009 

Škôlkari na korčuliach 
Deti z Materskej školy Velehradská 24 absolvovali v de-
cembri a januári základný výcvik korčuľovania. Cieľom 
výcviku bolo osvojenie si pohybu na korčuliach v rôz-
nom tempe, zvládnutie prípravných pohybov a základ-
ných prvkov jazdy na korčuliach. 

Školu na Bachovej zápis potešil 
Už 14 rokov v Ružinove pôsobí jediná cirkevná škola - Spojená škola 

sv. Vincenta de Paul na Bachovej ulici. Jej zriaďovateľom je Arcibiskupský 
úrad v Trnave. 

Škola sa na zápis budúcich prvákov starostlivo pripravila. Aby deti z mater-
ských škôl lepšie spoznali život vo „veľkej“ škole, žiaci I. stupňa pre nich urobili 
rôzne kultúrne vystúpenia, nacvičili divadielko, spoločne navštívili predstavenie 
v Slovenskom národnom divadle. Pre rodičov škôlkarov spolu so svojimi učiteľ-
mi pripravili otvorené hodiny.  Na zápis nakoniec prišlo so svojimi rodičmi až 72 
budúcich prvákov. 

Žiaci a študenti školy reprezentujú Ružinov v rôznych súťažiach, kde získa-
vajú významné umiestnenia. V tomto školskom roku už získali  dve prvé miesta, 
jedno druhé a dve tretie miesta v celoslovenských literárnych a športových súťa-
žiach.          (red)
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Na Zimnej sa dá 
príjemne obedovať 

Ružinovskí seniori si nemusia vô-
bec variť obedy. Majú možnosť ísť sa 
naobedovať mimo domu, a to aj s fi-
nančným príspevkom mestskej časti 
Ružinov, ktorého výška závisí od výšky 
dôchodku. 

ZIMNÁ 
Príjemné prostredie v čase obeda po-

núka Seniorské informačné centrum na 
Zimnej ulici na Ostredkoch. Centrum je 
zrekonštruované a nové zariadenie má aj 
jedáleň. Obedy sem vozia z Ružinovského 
domova seniorov, tu sa len zohrejú v novo 
zariadenej kuchyni. Na výber je strava raci-
onálna (menej solená a korenená) a diétna 
(žlčníková a diabetická). Na Zimnú sa dá 
prísť najesť každý pracovný deň, teda od 
pondelka do piatku. Kto nechce obedovať 
tu, môže si jedlo vziať so sebou v prinese-
nom obedári. 

SKLENÁROVA 
Komu sa nechce alebo nemôže va-

riť aj cez víkendy, opäť je tu východisko. V 
Ružinovskom domove seniorov (RDS) na 
Sklenárovej ulici varia nie len v pracovné 
dni, ale aj v sobotu a nedeľu. Opäť je v po-
nuke strava racionálna a diétna. Najesť sa 
dá priamo v jedálni penziónu ale obed je 
možné si vziať aj so sebou. Ako to komu 
lepšie vyhovuje. 

REZEDOVÁ 
„Možnosť obedného stravovania od 

prvého marca začína fungovať aj v domo-
ve na Rezedovej 3 na Trávnikoch, dlhší čas 
tu totiž bolo servírovanie obedov pozasta-
vené,“ hovorí Miriam Franklová, riaditeľka 
RDS. Keďže na Rezedovej nie je jedáleň, 
stravu dovezú z Ružinovského domova 
seniorov a stravníci si môžu obedy kúpiť 
a odniesť domov v obedároch. „V prípade 
záujmu bude možné obedy na Rezedovú 
dovážať aj v sobotu a nedeľu,“ dopĺňa Mi-
riam Franklová. 

Obedové lístky sa kupujú raz za me-
siac. Ak niekto nemôže na obed prísť, od-
hlásiť sa dá dva dni vopred. 

Výška príspevku na stravu 
od MČ Ružinov: 

Dôchodok do 5 000 Sk  Príspevok 30 Sk
Dôchodok do 6 500 Sk Príspevok 20 Sk
Dôchodok nad 6 500 Sk Príspevok 15 Sk

Tohtoročnou novinkou v Ružinov-
skom domove seniorov na Sklenáro-
vej ulici je cvičenie tai chi.  Inštruktor 

Ľubo Cisár raz do 
týždňa zasväcuje 
obyvateľov penzi-

ónu do orientál-
neho cvičenia. 
Seniori sa pod je-
ho vedením učia 
presne určené 
zostavy, ktoré sú 
na celom svete 
rovnaké, takže 
keď sa stretnú 
dvaja priaznivci 
tai chi z ktoré-
hokoľvek cípu 

zemegule, môžu si spolu zacvičiť. Vý-
hodou pre starších ľudí je, že zostavy 
sú nenáročné na pohyb, treba si ich 
skôr zapamätať. Preto aj na hodinu 
tai chi chodia obyvatelia penziónu, 
ktorí nemajú problémy s pohybom, 
ale aj tí, ktorí sa cítia istejšie na stolič-
ke. Veď rozhýbať sa dá aj tak. Veľkou 
motiváciou pre viacerých seniorov z 
Ružinovského domova seniorov je aj 
to, že si môžu zacvičiť spoločne a nie 
sami vo svojom byte. 

V domove seniorov 
cvičia tai chi 

Obyvatelia Ružinovského domo-
va seniorov si už od konca minulého 
roka precvičujú svoju pamäť. Táto 
možnosť je výsledkom desaťtýždňo-
vého cvičenia v nadácií „Memory“. Tá 
v rámci osvetovej kampane na pre-
venciu a včasné odhalenie Alzheime-
rovej choroby pripravila pre starších 
ľudí tréningy pamäti. A práve nimi 
sa inšpirovali aj dôchodcovia z Ruži-
nova. 

Cvičenie je určené pre ľudí, ktorí ne-
trpia Alzheimerovou chorobou. Uvedo-
mujú si však nedostatky svojej pamäti 
a majú chuť s tým niečo urobiť. Tréning 
pomáha udržať si dobrú pamäť, osvojiť 
si metódy a techniky získavania a využí-
vania potrebných informácií počas pro-
duktívneho i dôchodkového veku. 

Každé cvičenie je rozdelené na tri 

časti. V prvej sa „študenti“ naučia, čo je 
mozog, pamäť a ako sa dajú ovplyvniť. 
Druhú časť tvorí cvičenie v sede. Seni-
ori si „rozhýbu“ mozgové bunky a re-
ceptory. V záverečnej časti hodiny sa 
dôchodcovia testujú. Testy sú zamerané 
na krátkodobú, pracovnú a dlhodobú 
pamäť. Príkladom je cvičenie zamerané 
na vlastnosti človeka. „Študent“ dostane 
papier s napísanou abecedou. Úlohou je 
ku každému písmenu priradiť minimál-
ne dve charakterové vlastnosti, ktoré 
každému práve napadnú. 

O priebeh hodín sa starajú samot-
ní lektori, ktorí čerpajú nielen z už spo-
mínaného desaťtýždňového kurzu, ale 
hlavne z „múdrych kníh“.  Ako hovorí He-
lena Krausová, lektorka kurzov, pre dô-
chodcov je najťažšie rozhodnúť sa prísť 
na cvičenie. Starší ľudia totiž zvyknú 

strácať záujem o svoje okolie a upadajú 
do samoty. S týmito príznakmi sa spája 
aj strata pamäti. „Pamäť treba cvičiť, pa-
mäť nezaniká ani vekom, len zlenivie“, 
hovorí Helena Krausová. 

Keď seniori pretrhnú zväzky so svo-
jím okolím, uzavrú sa sami do seba. Ten-
to fakt priznali aj dôchodcovia, ktorí sa 
tréningov zúčastňujú. Ako sami podo-
tkli, znížením komunikácie s ľuďmi sa 
znižujú aj ich komunikačné a rečnícke 
schopnosti. 

Tréningy pamäti prebiehajú dvakrát 
týždenne, a podľa slov riaditeľky Ru-
žinovského domova seniorov Miriam 
Franklovej, záujem o takéto cvičenia 
neustále narastá. Dôchodcovia sú spo-
kojnejší a vďaka tréningom sa im darí 
nadväzovať nové priateľstvá. 

Viktória Lancošová

Dôchodcovia si trénujú pamäť 

Knižnici Ružinov sa podarilo v priebe-
hu decembra minulého roka dokončiť vy-
bavenie počítačovej a internetovej študov-
ne v Seniorskom informačnom centre na 
Zimnej ulici 1 na Ostredkoch. Ružinovskí 
seniori sa tak mohli tento rok zúčastniť už 
dvoch kurzov počítačovej gramotnosti. Na 
bezplatnom kurze sa oboznamujú so zá-
kladnými „fintami“ ako skrotiť neovládateľ-
ný a neposlušný počítač. Učia sa spoznávať 
klávesnicu, ovládať myšku, písať v texto-
vom dokumente, posielať e-maily. 

Už minulý rok sa na kurzy prihlásilo 60 
dôchodcov, ktorí sa pri počítačoch postup-
ne vystriedajú v tomto roku. Tí, ktorých 
práca s počítačom uchváti, majú možnosť 
sa v seniorskom centre na Zimnej ďalej 
zdokonaľovať.

Práca s počítačom v každom veku 

Seniorom sa na kurze venuje pracovníčka Knižnice Ružinov Eva Gy-
örgyová

Základná organizácia Jednoty 
dôchodcov na Slovensku 

Bratislava-Štrkovec  
pozýva svojich členov na členskú 

schôdzu, ktorá sa uskutoční

3. apríla 2008 o 14.30 hodine
v Dome kultúry Ružinov, Ružinovská 28, 

Malá sála, prízemie 
Program: 

1. Odborná prednáška 
2. Správa o činnosti ZO JDS za rok 2007 a plán čin-

nosti na rok 2008
3. Správa o hospodárení za rok 2007 a návrh roz-

počtu na rok 2008
4. Stanovisko Revíznej komisie 
5. Diskusia

Mgr. Oľga Hanselová 
Predsedníčka ZO JDS Štrkovec 
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snowdrift – závej
flooding – záplava
to thaw – topiť sa (sneh)
sunny – slnečný
humid / humidity – vlhký / vlhkosť
breeze – vánok
temperature – teplota
thunder – hrom
moderate – mierny
climate – klíma

Lesson 30 – Good Manners
Lekcia 30 – Dobré spôsoby

Englishmen are well-known for their politeness 
and gentlemanly behaviour. - Angličania sú dobre zná-
mi svojou slušnosťou a džentlmenským správaním. 

Having good manners is the evidence of good 
upbringing and education. - Mať dobré spôsoby je dô-
kaz dobrej výchovy a vzdelania. 

Men open the doors to women, take off their co-
ats and help them with the chairs at the table. - Muži 
otvárajú ženám dvere, vyzliekajú im kabáty a pomáhajú 
im so stoličkami pri stole. 

Women should not be late for an appointment 
and put on make-up in front of others. - Ženy by nema-
li meškať na schôdzku a líčiť sa pred ostatnými. 

If you want to behave well at the table, you must 
not lay your knife down while eating with the fork. - 
Ak sa chceš dobre správať pri stole, nesmieš položiť nôž, 
pokým ješ s vidličkou.

I know, and also you should not leave a tea-spoon 
in a cup after stirring tea or coffee. - Viem a tiež by si 
nemala nechávať čajovú lyžičku v šálke po zamiešaní čaju 
alebo kávy. 

I remember my grandfather always saying that a 
gentleman, when walking with a lady, must walk on 
the side nearest to the road. - Pamätám si svojho sta-
rého otca, ako hovoril, že džentlmen, ak kráča s dámou, 
musí ísť na tej strane, ktorá je najbližšie k ceste. 

I think times have changed a lot now. But the ma-
gical words like please, thank you and would you be 
so kind will never be out of fashion. - Myslím, že časy sa 
veľmi zmenili. Ale čarovné slovíčka ako prosím, ďakujem 
či budete taký láskavý nikdy nevyjdú z módy. 

VOCABULARY
polite – slušný
politeness – slušnosť
to behave – správať sa
behaviour – správanie
upbringing – výchova
education – vzdelanie
appointment – schôdzka, stretnutie
lay down – položiť
rude – neslušný
etiquette – etiketa

<< Televízny kurz angličtiny HI ENGLISH!

Pýtajte sa v stredu o 17:00 
Televízia Ružinov vysiela viacero 

kontaktných programov, ktoré sa vy-
sielajú naživo. Stredy o 17. hodine pat-
ria diskusným reláciám, ktoré prinášajú 
množstvo dôležitých informácií. Počas 
každej relácie sa diváci môžu hostí 
opýtať na to, čo ich zaujíma a mnohí 
túto možnosť využívajú. 

Sandra Vychlopenová sa v relácii 
Ergo venuje predovšetkým zdraviu, 
ale aj problémom výchovy detí. Veľký 
záujem vzbudila napríklad nedávna 
téma poruchy zraku a  operácie očí. 

Možnosť klásť otázky ružinovským 
poslancom a starostovi Ružinova po-
núka relácia Debata. Diváci kladú hos-
ťom moderátorky Miroslavy Štrosovej 
často „nepríjemné“ otázky. 

Jaro Kurpel má počas „svojej“ stre-
dy na muške políciu – o kriminalite 
v Ružinove i celej Bratislave diskutu-
je so štátnymi i mestskými policajtmi 
v OTÁZNIKOCH. 

Streda s možnosťou výhry patrí 
moderátorke Magde Stolárovej. Relá-
cia Garde je vyhradená najmä pre že-
ny a starosti či radosti, ktoré hýbu ich 
svetom. Kto zatelefonuje do štúdia, 
môže vyhrať knihu či inú cenu. 

Vyhrajte v piatkovom 
Relaxe o 16:30 
Koniec pracovného týždňa zna-

mená na obrazovkách Televízie Ru-
žinov chvíle pri Relaxe. Hodinu a pol 
televízneho oddychu, víkendových ti-
pov, videoklipov a najmä rozhovorov 

s hosťami divákom naživo „servírujú“ 
moderátori Karin Jančichová Majtáno-
vá a Roman Bomboš. Opäť stačí jeden 
telefonát a príjemná kniha, CD-čko, 
tričko a v súčasnosti aj poukazy na 
zľavu na ubytovanie v jednom z pen-
ziónov na Liptove môžu byť vaše. Do 
Relaxu pravidelne prichádza aj  mode-
rátorka Radka, ktorá vyžrebuje z hla-
sujúcich priaznivcov pesničkovej relá-
cie HITMIX toho, ktorý získa CD-čko. 

Deti píšu 
do Tralala 
Televízia Ružinov myslí aj na deti. 

Zatiaľ vyrobila päť dielov relácie Tra-
lala. Boris Bačík ako Tral a Janka So-

vičová ako Lala medzi deťmi najmä 
z ružinovských materských škôl od-
haľujú záhady, ktoré na konci relácie 
už záhadami nie sú. Ale zato deti sú 
o čosi múdrejšie a veselšie. Tralaláci 
vedia byť totiž aj popletení a vtipní. 
A o tom, že ich deti majú rady, svedčia 
aj listy a kresbičky, ktoré im posielajú. 
Za všetky spomenieme list od čoskoro 
štvorročnej Nikolky.  Keďže nenechala 
svoju adresu, a Televízia Ružinov by ju 

rada odmenila peknou knižkou, tvor-
covia relácie vyzývajú rodičov Nikolky, 
aby sa do redakcie TVR ozvali (tel. 48 
28 42 06, 48 28 43 94, 0907 771 374, 
e-mail: tvr@tvr.sk).  

Vyhrajte s Televíziou Ružinov 
Televízia Ružinov vás nie len informuje, zabáva a trávi s vami voľný čas, ale sa s vami aj 
kontaktuje. Aby sme v tejto chvíli boli presnejší, diváci nadväzujú kontakt s redaktor-
mi a moderátormi televízie. Dôvodov je viacero. 

!!! Kompletný program Televízie Ružinov nájdete v prehľade priamo vo vysielaní alebo na www.tvr.sk !!! 

Sledujte v najbližších týždňoch Relax v piatok o 16:30 
a vyhrajte lístky na bratislavský megakoncert Lucie Bílej 
s orchestrom Petra Maláska,  ktorý bude 18. apríla v ŠH 
Pasienky.                       Foto: L. Bíla 
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Lesson 26 -  Television
Lekcia   26 - Televízia 

What´s on TV tonight? - Čo je dnes v televízii? 
I would like to watch a documentary later in the 

evening. At the moment the news is on. - Rada by som 
si pozrela dokument neskôr večer. V tomto momente idú 
správy. 

How many TV channels can you watch in Slova-
kia? - Koľko TV kanálov môžete sledovať na Slovensku? 

It depends on how you receive a TV signal. If you 
have a satellite dish or you pay for a cable TV, you ha-
ve more channels available. - Záleží, ako prijímaš signál. 
Ak máš satelit alebo platíš za káblovú TV, máš k dispozícii 
viac staníc.

I enjoy watching soap operas and quiz shows. 
What is your favourite type of programme? - Rád 
sledujem telenovely a kvízy. Aký je tvoj obľúbený typ 
programu?  

Comedy and drama series and chat shows are my 
favourite. - Komediálne a dramatické seriály a talkshow 
sú moje obľúbené. 

Do you know what annoys me? Commercials. - 
Vieš, čo ma rozčuľuje? Reklamy.

I agree. Especially when they start in the middle 
of a thrilling movie scene. - Súhlasím. Najmä, ak začnú v 
strede napínavej filmovej scény.

Well, please, stop talking, the documentary starts. 
- Nuž, prosím, prestaň hovoriť, dokument začína.

VOCABULARY
What´s on (TV)? – Čo je v TV? 
documentary – dokument
news – správy
soap opera – telenovela
chat show – talkshow
quiz show – kvíz, vedomostná súťaž
series – seriál
comedy – komédia
drama – dráma
channel – kanál, stanica
satellite dish – satelitný tanier
cable TV – káblová TV 
to receive – prijímať
to annoy – rozčuľovať, hnevať
commercial – reklama (v TV)
thrilling – napínavý

Lesson 27 -  Cooking
Lekcia  27 -   Varenie

My parents are coming for a dinner. What are you 
going to prepare? - Moji rodičia prídu na večeru. Čo pri-
pravíš? 

And what about the pasta with chicken in a chee-
se and olive sauce. - A čo tak cestoviny s kuraťom v syro-
vo-olivovej omáčke. 

That´s great. I love that meal. Can you teach me 
how to cook it? - Super. Milujem to jedlo. Môžeš ma na-
učiť, ako ho uvariť? 

Sure. The ingredients are: 3 pieces of chicken bre-
asts, cream, butter, olives, cheese that melts, pasta 
and salt. - Jasné. Prísady sú: 3 kúsky kuracích pŕs, smota-
na, maslo, olivy, syr, ktorý sa rozpúšťa, cestoviny a soľ.

How do I start? - Ako začnem? 
You put butter on the hot pan. You slice the meat 

into small cubes and add them into the pan. - Rozpus-
tíš maslo na horúcej panvici. Pokrájaš mäso na malé kocky 
a pridáš ich na panvicu.

Meantime, I can boil the pasta in the water with a 
teaspoon of salt. - Medzitým uvarím cestoviny vo vode s 
čajovou lyžičkou soli. 

Yes, thanks. After 5 minutes you add chopped oli-
ves into the meat and stew it with the meat for a while. 

- Áno, ďakujem. Po 5 minútach pridáš posekané olivy k 
mäsu a chvíľu ich podusíš s mäsom.

What then? - Čo potom? 
You pour 2 tablespoons of brine from the olives. It 

is used instead of salt. - Čo potom? 
So you don´t have to add any spices, do you? - Tak-

že nemusíš pridať žiadne koreniny, však? 
Correct. At the end you melt the cheese. To make 

the sauce thicker, you may mix some flour with cream
and stir it into the meat. - Správne. Na koniec rozpustíš 
syr. Na zahustenie omáčky môžeš zmixovať trocha múky 
so smotanou a vmiešať to do mäsa.

And we can serve. - A môžeme servírovať. 

VOCABULARY
to prepare - pripraviť
chicken breasts - kuracie prsia
olive - oliva
pasta - cestoviny
sauce - omáčka
to melt - rozpúšťať sa, topiť sa (napr. maslo)
cream - smotana
flour - múka
to mix - mixovať, miešať
to stir - miešať
to chop - sekať
cube - kocka
to slice - nakrájať
pan - panvica
to boil - variť, vrieť
to pour - naliať
tablespoon - polievková lyžica
teaspoon - čajová lyžička
to stew - dusiť (jedlo)
brine - nálev
to make thicker - zahustiť

Lesson 28 – At the ZOO
Lekcia 28 – V ZOO

Where did you go with your kids last weekend? - 
Kam si šiel so svojimi deťmi minulý víkend? 

We went to the ZOO. We saw all kinds of animals, 
for example mammals, birds, insects, fish and repti-
les. Even the extinct species in the museum next to 
the ZOO. - Šli sme do ZOO. Videli sme všetky druhy zvie-
rat, napríklad cicavce, vtáky, hmyz, ryby a plazy. Dokonca 
aj vyhynuté druhy v múzeu vedľa ZOO. 

When I was a kid, I always liked watching the lion 
cubs playing. - Keď som bola dieťa, vždy som sa rada dí-
vala, ako sa levíčatá hrajú. 

My kids enjoyed visiting the terrarium where they 
observed bees, ants, butterflies, spiders and snakes. - 
Moje deti mali radosť z návštevy terária, kde pozorovali 
včely, mravce, motýle, pavúky a hady. 

I have a phobia of insects. I am keen on bigger 
animals with no more than four legs, like tiger, zebra, 
monkey, hippo or giraffe. - Mám z hmyzu fóbiu. Nad-
chnú ma skôr väčšie zvieratá s nie viac ako 4 nohami, ako 
tiger, zebra, opica hroch či žirafa. 

Sometimes I feel sorry for them being locked 
all day in the cages. Especially the birds of prey like 
hawks, eagles and falcons or owls. - Niekedy mi je ich 
ľúto, zatvorené celý deň v klietkach. Najmä dravé vtáky, 
ako jastraby, orly, sokoly či sovy. 

Was the aquarium also entertaining? I heard that 
whales and dolphins are friendly and you can learn 
much about fish like salmon and carp or octopuses. 
- Bolo akvárium tiež zábavné? Počula som, že veľryby a 
delfíny sú priateľské a že sa môžeš veľa naučiť o rybách 
ako losos, kapor či o chobotniciach. 

Yes, it was worth seeing. - Áno, (bolo to hodné vide-
nia) stálo to za to. 

So next weekend we could take my children as 
well and have a nice trip exploring the kingdom of the 
animals together. - Takže budúci víkend by sme mohli 

vziať aj moje deti a urobiť si spolu pekný výlet objavujúc 
kráľovstvo zvierat.

VOCABULARY
mammal – cicavec
bird – vták
insect – hmyz
fish – ryba
reptile – plaz
extinct – vyhynutý
species – druhy (zvierat)
cub – mláďa, tigríča, levíča
terrarium – terárium 
to observe – pozorovať
bee – včela
ant – mravec
butterfly – motýľ
spider – pavúk
snake – had
tiger – tiger
zebra – zebra
monkey – opica
giraffe – žirafa
hippo – hroch
cage – klietka
bird of prey – dravý vták
hawk – jastrab
falcon – sokol
eagle – orol
owl – sova
whale – veľryba
dolphin – delfín
salmon – losos
carp – kapor
octopus – chobotnica

Lesson 29 – The Weather
Lekcia 29 – Počasie

Did you watch the weather forecast last evening? 
- Sledoval si predpoveď počasia včera večer? 

Yes. They said it would be nice and bright, no 
clouds, showers, rain or snow, slightly foggy on the 
lowlands in the morning. - Áno. Vraveli, že bude pekne a 
jasno, žiadne mraky, prehánky, dážď či sneh, ráno mierne 
hmlisto v nížinách. 

We are lucky because a massive winter storm 
slammed into the U.S. It brought heavy snow and ga-
le force winds piled snowdrifts up to 1 metre high. - 
Máme šťastie, pretože masívna (zimná) búrka udrela na 
Spojené štáty. Priniesla veľa snehu a vietor sily víchrice 
nahromadil záveje až do výšky 1 metra. 

And Scotland could experience some flooding as
snow begings to thaw. - A Škótsko môže zažiť záplavy, 
keďže sa sneh začína topiť. 

The tropical countries have sunny and humid we-
ather with a light breeze and the temperatures up to 
35 degrees Celsius. - Tropické krajiny majú slnečné a vlh-
ké počasie s jemným vánkom a teplotami do 35 stupňov 
Celzia. 

And occasionaly they can expect thundery 
showers. - A príležitostne môžu očakávať spŕšky s hro-
mobitím. 

Slovakia has a moderate continental climate with 
warm summers and cold winters. - Slovensko má mier-
nu kontinentálnu klímu s teplými letami a studenými zi-
mami.

VOCABULARY
weather forecast – predpoveď počasia
nice – pekne
bright – jasno
rain – dážď
showers – spŕšky, prehánky
fog / foggy – hmla / hmlisto
lowland – nížina
massive – masívny
storm – búrka
to slam – udrieť (na niečo); buchnúť dvermi
heavy snow, rain – veľa snehu, dažďa / intenzívne 

sneží, prší
gale – víchrica
to pile – nahromadiť

Televízny kurz angličtiny HI ENGLISH!
V marci môžete v Televízii Ružinov sledovať ďalšie lekcie konverzačného kurzu HI 
ENGLISH!  Prinášame vám k nim texty, aby ste sa mohli ľahšie učiť.



SENORI5

V masážnom centre sú k dispozícii 
masážne lôžka. Raz denne ich všetci môžu 
využívať zadarmo. Najmä v dopoludňaj-
ších hodinách sem chodí veľa seniorov z 
Ružinova. Procedúra uvoľňuje svaly a šľa-
chy pozdĺž chrbtice, čím ju vracia do pô-
vodnej polohy. Podľa Daniely Krausovej, 
vedúcej masážneho centra, lôžka ako ur-
čitý druh alternatívnej medicíny slúžia na 
uzdravenie krvi, energie a nervov. Účinok 
sa dosahuje pomocou jadeit kameňov, 
infračerveného a héliového žiarenia. Spo-
ločne masírujú aj nohy či barucho. 

„Som tu už 46. krát. Pôjdem ešte do 
90-krát, lebo mi to veľmi pomáha. Ne-
mohla som sa vyrovnať a teraz sa už vy-
rovnať môžem. Dodalo mi to energiu a 

keď prídem domov, nie som unavená, 
vydržím stáť na nohách,“ hovorí o svojej 
skúsenosti jedna z oslovených senioriek. 
„Veľmi som pocítila úľavu krčnej chrbtice, 
mala som s ňou veľké problémy,“ pridáva 
sa  staršia žena po tom, ako skončila svoju 
33. procedúru. 

„Na začiatku používania lôžka môžu 
ľudia zažiť aj nepríjemné pocity. Je to 
hlavne preto, lebo jadeit kamene vyvíja-
jú tlak na chrbticu a ten môže byť neprí-
jemný,“ vysvetľuje vedúca centra Daniela 
Krausová. Potvrdzujú to aj opýtaní seni-
ori, ktorí zároveň hovoria, že nepríjemné 
pocity postupne ustali. Jedna procedúra 
trvá 40 minút. 

Dvojstranu pripravila M. Štrosová

Seniori chodia zadarmo na masáže 
Masážne lôžka sú v kurze 

Základná organizácia Jednoty  
dôchodcov na Slovensku

Bratislava – Ostredky, Zimná 1

pozýva svojich členov na členskú 
schôdzu, ktorá sa uskutoční 

dňa 27. marca 2008 
o 14.30 hodine

v Dome kultúry Ružinov, Ružinov-
ská 28, I. poschodie, č. dv. 271

Tešíme sa na Vašu účasť

Dr. Mária Čermáková
predsedníčka ZO JDS

Základná organizácia Jednoty 
dôchodcov na Slovensku

Bratislava–Pošeň 

pozýva na členskú schôdzu ZO JDS 
Pošeň, ktorá sa uskutoční 

3. apríla 2008 o 14.30 hodine

v Dome kultúry Ružinov, Ružinovská 
28, I. poschodie, č. dv. 271 

Program: 
1. „Starajme sa o svoje zdravie“ – prednáška a 

beseda s MUDr. Jánom Haidom, PhD., z Katedry 
dermatovenerológie Zdravotníckej univerzity 
Bratislava

2. Vyhodnotenie činnosti ZO za rok 2007
3. Správa o hospodárení ZO za rok 2007 a návrh 

rozpočtu ZO na rok 2008
4. Diskusia
5. Blahoželanie jubilantom, ktorí v 1. polroku 

2008 dovŕšili životné jubileum

Tešíme sa na Vašu účasť
  Výbor ZO JDS Pošeň

Na Jadrovej ulici na Ostredkoch funguje od konca minulého ro-
ka masážne centrum. Vo veľkej miere ho využívajú dôchodco-
via z Ružinova. 

Miestny úrad Ružinov, Mierová 21, 
organizuje pre nepracujúcich 

dôchodcov z mestskej časti Ružinov

VIEDEŇ - SENIOR
8. apríla 2008

jednodenný zájazd na výstavu 
spojenú s darčekmi, poradenskou 
službou, prehliadkou historickej 
časti Viedne a nákupmi v nákup-
ných strediskách

ODCHOD:  7.30 hod. z parkoviska 
pred miestnym úra-
dom Ružinov 

PRÍCHOD:  cca o 18.00 hod.

Účastník zájazdu hradí 200,- Sk.

Prihlasovanie
v stránkové dni na miestnom 

úrade na Mierovej 21, na referáte 
sociálnej politiky, na prízemí, čís-
lo dverí 6A. Pri prihlasovaní je po-
trebné predložiť cestovný pas ale-
bo platný OP – identifikačnú kartu
(listovacie OP sú platné len na úze-
mí SR) a európsky preukaz zdra-
votného poistenia, ktorý vydáva 
na požiadanie príslušná zdravotná 
poisťovňa.

Úradné hodiny na miestnom úrade:
Pondelok  8.00-12.00  13.00-17.00
Streda     8.30-12.00  13.00-16.30

Informácie: J. Morgošová

Miestny úrad Ružinov, Mierová 21, organizuje rehabilitačný pobyt 
pre nepracujúcich dôchodcov z mestskej časti Ružinov

REKREÁCIA – Sklené Teplice
I. turnus: 11.5. 2008 – 18.5. 2008  
II. turnus: 18.5. 2008 – 25.5. 2008

Účastník rekreácie zaplatí 3.000,- Sk do 30. apríla 2008  
na miestnom úrade Ružinov, Mierová 21.

Odchod autobusu je z parkoviska pred miestnym úradom Ružinov na 
Mierovej 21: 

I. turnus:  odchod 11.5.2008 o 11.00 hod.
II. turnus:  odchod 18.5.2008 o 11.00 hod.

Pobyt začína večerou, v ďalších dňoch je zabezpečená plná penzia.
Pobyt končí obedom, odchod autobusu bude asi o 15.00 hod. zo Skle-

ných Teplíc.

Účastník zájazdu musí mať pri nástupe na pobyt kartičku zdravotné-
ho poistenia. V cene zájazdu sú aj procedúry, ktoré odporučí lekár pri ná-
stupe, a kúpeľný poplatok.

Prihlasovanie
od 21. 4. 2008 v úradných hodinách na miestnom úrade Ružinov na 

Mierovej 21, na referáte sociálnej politiky, na prízemí, číslo dverí A6. Pri 
prihlasovaní je potrebné predložiť občiansky preukaz a potvrdenie o dô-
chodku.

Úradné hodiny na miestnom úrade:
Pondelok 8.00-12.00  13.00-17.00
Streda    8.30-12.00  13.00-16.30

O pobyte a prihlasovaní sa môžete informovať 
na tel. č. 02/48 28 42 85
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DOM KULTÚRY RUŽINOV 
Ružinovská 28, Bratislava, tel.: 43 33 05 23

8. - 9.3. sobota – nedeľa 9. 00 h
MEDZINÁRODNÁ VÝSTAVA MAČIEK
v spolupráci s SZCHM 

9.3. nedeľa 10. 30 h 
NEDEĽNÉ ROZPRÁVKOVÉ DOPOLUD-
NIE. GAŠPARKO A DRAK, Stražanovo 
bábkové divadlo 

10 - 20.3. 
RUŽINOVSKÁ EKOLOGICKÁ FOTO-
GRAFIA, Výstava fotografií

11.- 13.3. 
KNIŽNÁ REVUE
Prezentačno-predajná výstava kníh 
so sprievodným programom. Venova-
ná rómskej literatúre. Otvorenie 11.3.  
o 14.00 h. 

12.3. streda 13. 00 h
DIALÓGY
Protidrogové fórum pre žiakov ZŠ 

13.3. štvrtok 9. 00 h
VÝCHOVA UMENÍM K UMENIE
ŽI A NECHAJ ŽIŤ - protidrogový 
program 

14.3. piatok 17. 00 h
RUŽINOVSKÁ TANČIAREŇ
Zábavné tanečné stretnutie staršej  
a strednej generácie, VS 

15. 3. sobota 20. 00 h
MAFIÁNSKE HISTORKY III
Divadelné predstavenie 

16.3. nedeľa 10. 30 h 
NEDEĽNÉ ROZPRÁVKOVÉ DOPOLUD-
NIE - ČO SA STALO V TUČIFRASKOVE, 
Divadlo NA VEŠIAKU 

16.3. sobota 20. 00 h
MAFIÁNSKE HISTORKY I
Divadelné predstavenie 

19.3. streda 14. 00 h
DETI A FILM
Filmové predstavenie pre žiakov ZŠ 

19.3. sobota 20. 00 h
MAFIÁNSKE HISTORKY II
Divadelné predstavenie 

20.3. sobota 20. 00 h
MAFIÁNSKE HISTORKY IV
Divadelné predstavenie 

26.3. streda 13. 00 h
DIALÓGY
Protidrogové fórum pre žiakov ZŠ 

27.3. štvrtok 17. 00 h
RUŽINOVSKÁ TANČIAREŇ
Zábavné tanečné stretnutie staršej a 
strednej generácie, VS 

28.3. piatok 14. 00 h
DEŇ UČITEĽOV
Spoločenské stretnutie učiteľov MČ Ru-
žinov, VS 

28.3. piatok 19. 00 h
SPOLOČENSKÉ STRETNUTIE PRACOV-
NÍKOV OZ PRIEVOZ 

30.3. nedeľa 9. 00 h 
TERIER 2008
Výstava psov 

30.3. nedeľa 10. 30 h 
NEDEĽNÉ ROZPRÁVKOVÉ DOPOLUD-
NIE - AKO SA PO ZIME ZAJAČKOVCI 
ROZJARILI, 
Divadlo MAŠKRTA 

 
SPOLOČENSKÝ DOM NIVY

Súťažná 18, Bratislava, tel.: 559 60 861 

9.3. nedeľa 9. 30 h
ČAS PRE BOŽIE SLOVO 
Stretnutie kresťanov otvorené pre 
všetkých; malá sála

9.3. nedeľa 19. 00 h
KONCERT ORCHESTRA BRATISLAVA 
HOT SERENADERS
Hudba v štýle 20. a 30. rokov; veľká sála 

10.3. pondelok 8. 00 h – 11. 30 h 
VÝZNAM TRÉNOVANIA PAMÄTI a Ako 
sa efektívne učiť
Prednáška pre žiakov II. stupňa ZŠ; malá 
sála 

11.3. utorok 15. 30
OBRÁZKY Z KNIŽKY 
Tvorivé výtvarné popoludnie pre deti pri 
príležitosti Mesiaca knihy; malá sála 

13.3. štvrtok 17. 00 h – 21. 00 h
ŠACHOVÉ KLUBOVÉ DNI
Pravidelné stretnutia členov Slovenského 
šachového zväzu ŠK SLOVAN; uč.č.16 

15.3. sobota 10. 00 h – 16. 00 h
ŠACHOVÉ ZÁPASY DRUŽSTIEV - ŠK 
SLOVAN B – ŠK Trenčín - I. liga
ŠK SLOVAN C – ŠK Prievidza - I. liga; 
malá sála 

16.3. nedeľa 10. 00 h – 16. 00 h
ŠACHOVÉ ZÁPASY DRUŽSTIEV – ŠK 
SLOVAN B – ŠK Trenčín - I.liga
ŠK SLOVAN C – ŠK Prievidza - I.liga; 
malá sála 

18.3. utorok 14. 00 h
FILMOVÉ PREMIETANIE pre žiakov škol-
ských klubov detí; veľká sála

18.3. utorok 15. 30 h
VEĽKONOČNÉ KRASLICE
Tvorivé výtvarné popoludnie pre deti 
spojené s maľovaním vajíčok, zajačikov a 
veľkonočných halúzok; malá sála 

20.3. štvrtok 17. 00 h – 21. 00 h
ŠACHOVÉ KLUBOVÉ DNI
Pravidelné stretnutia členov Slovenského 
šachového zväzu ŠK SLOVAN; uč.č.16 

27.3. štvrtok 17. 00 h – 21. 00 h
ŠACHOVÉ KLUBOVÉ DNI
Pravidelné stretnutia členov Slovenského 
šachového zväzu ŠK SLOVAN; uč.č.16 

29.3. sobota 15. 00 h – 21. 00 h. 
ŠACHOVÉ ZÁPASY DRUŽSTIEV 
ŠK SLOVAN E – KSN Bratislava - IV. liga; 
malá sála 

30.3. nedeľa 9.30 h – 15. 30 h
ŠACHOVÉ ZÁPASY DRUŽSTIEV 
ŠK SLOVAN D – Krasňany Bratislava B 
- III. liga; malá sála

Program podujatí CULTUS 
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Skomponoval množstvo hu-
dobných diel pre deti i dospelých, 
hráčov na rôzne nástroje - klavír, 
husle, violu, lesný roh a ďalšie. Za 
svoje skladby získal viacero oce-
není: Za Divertimento pre sláčiky 
mu udelili 2.cenu v skladateľskej 
súťaži o Cenu mesta Piešťany. Ca-
priccio pre lesný roh a klavír zís-
kalo osobitnú prémiu, Suita pre 
orchester si odniesla zo súťaže 3. 
cenu, obe v Roku slovenskej hud-
by 1996. Je nositeľom Ceny J. L. 
Bellu a Zväzu slovenských sklada-
teľov. Patrí mu viacero prvenstiev 
v slovenskej hudobnej tvorbe, 
je autorom prvej slovenskej ko-
mornej opery Svietnik, televíznej 
opery Silvester vo dvojici a tiež pr-
vého slovenského televízneho ba-
letu Portrét. Hudobný skladateľ a 
pedagóg Igor Dibák (1947) . 

Z rodnej Spišskej Novej Vsi ste 
sa cez Žilinu, kde ste študovali na 
konzervatóriu, dostali až do Bra-
tislavy. Aké sú vaše spomienky na 
študentský život v našom meste v 
70. rokoch?

Študentský život pre mňa, ako 
prišelca z malého mesta, bol predo-
všetkým prežívanie toho, čo som ne-
zažil - návšteva koncertov, operných 
a baletných predstavení, hudobných 
produkcií a pod. 

Zastávali ste funkciu drama-
turga, potom ste šéfovali hudobnej 
redakcii televízie i rozhlasu. Dá sa 
popri takýchto zodpovedných, no 
administratívnych prácach aj ume-
lecky tvoriť?

Ak si človek dobre zorganizuje 
deň a prácu, tak sa to dá. Nakoniec 
to dokumentuje zoznam mnou vy-
tvorených diel. 

Od počiatku svojej kompozičnej 
činnosti inklinujete k francúzske-
mu impresionizmu. Znamená to, že 
vaša hudba vyjadruje momentálny 
dojem a náladu chvíle, kedy sa zro-
dila?

Je pravda, že ma fascinuje im-
presionizmus, ale nemyslím si, že 
vo svojej tvorbe k nemu inklinujem. 
Momentálnu atmosféru a náladu vy-

jadruje snáď prvotný nápad, impulz, 
ale potom je to už práca s materiá-
lom a nasleduje rácio. 

Spomedzi piatich hudobnodra-
matických diel sa vari najznámej-
šou stala opera Svietnik. Uvádzalo 
ju pred časom aj SND. Prečo je tak 
málo tvorcov, ktorí sa venujú tomu-
to žánru?

Podľa mňa je to z toho dôvodu, 
že je problém s realizáciou. Do uve-
denia opery treba zapojiť veľa ľudí 

- od hudobníkov, spevákov, kos-
tymérov, rekvizitárov, korepetí-

torov, scénických výtvarníkov... 
Takže je ľahšie operu napísať 

ako inscenovať. 

V hudobných kruhoch ste zná-
my ako detailista, ktorý pracuje s 
nuansami a rytmicky ich dotvára. 
Kedy je podľa vás skladba definitív-
ne dokončená?

Keď si v tichu pracovne dáte ruku 
na srdce a to vám povie, že je všetko, 
ako má byť. Je to akési potvrdenie 
toho, čo mi hovoril môj profesor Ján 
Cikker. 

Šesť rokov (1990–96) ste bo-
li riaditeľom základnej umeleckej 
školy. Majú mladí ľudia záujem o 
vážnu hudbu a hudobné 
vzdelanie?

Mladí ľudia majú 
záujem o hudbu. 

Nerád delím hudbu na vážnu, neváž-
nu, ľahkú, ťažkú a podobne. Na zá-
kladnom stupni základnej umeleckej 
školy treba talent odhaliť a rozvíjať v 
akomkoľvek žánri. Pre mňa je lepší 
napríklad džezový muzikant, ako za-
trpknutý, nedocenený „Beethoven“. 
Hudba má prinášať radosť a uspoko-
jenie a nemá trýzniť človeka. 

S manželkou, ktorá je tiež pro-
fesionálnou hudobníčkou, žijete už 
21 rokov na Bajzovej ulici. Je pa-
nelákový byt vhodným prostredím 
pre tvorivú prácu a ako sa vám žije 
v Ružinove?

V Ružinove sa cítime veľmi dob-
re. Žijeme tu takmer tretinu svojho 
života, sme tu doma. Ružinov pova-
žujeme za najkrajšiu mestskú časť 
Bratislavy. Sme takmer v strede mes-
ta, všade je dobrá dostupnosť a je tu 
relatívny pokoj. To, čo som doteraz 
napísal, je dôkazom toho, že aj v pa-
neláku sa dá tvoriť.

Anna Sláviková 
foto: Pavel Kastl

Hudba nemá človeka trýzniť 
„Daj si ruku na srdce a zhodnoť, či je dobré, čo si vytvoril,“ nabádal začínajúceho skla-
dateľa Igora DIBÁKA jeho profesor, známy hudobný skladateľ Ján Cikker, u ktorého 
študoval kompozíciu na VŠMU. Po skončení školy nastúpil do Hlavnej redakcie hudob-
ného vysielania Čs.televízie v Bratislave ako dramaturg, po čase sa stal zástupcom šéf-
redaktora tejto redakcie. Osem rokov nato bol šéfredaktorom Hlavnej redakcie hudob-
ného vysielania Čs.rozhlasu, no opäť sa vrátil do Čs.televízie už ako šéfredaktor. 
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Hlavné mesto Bratislava vyzýva 
na zamedzenie ukladania komu-
nálneho odpadu a drobných sta-
vebných odpadov na miesta na to 
NEURČENÉ. Mnohí obyvatelia ne-
rešpektujú to, akým spôsobom je 
dovolené zbavovať sa odpadu. Ma-
gistrát Bratislavy preto vyzýva: 
• Vkladať zložky komunálnych odpa-

dov do zberných nádob na to urče-
ných tak, aby sa dali uzavrieť a ko-
munálny odpad z nich nevypadával. 

• Neznečisťovať stanovište kontajne-
rov a okolie ukladaním akéhokoľvek 
odpadu mimo zberných nádob. 

• Správať sa tak, aby Vaším konaním 
nebolo znemožnené vykonanie 
pravidelného odvozu odpadu ale-
bo nespôsobilo narušenie systému 
zberu

• Zabezpečiť prepravu objemného 
odpadu, napr. nábytku, koberca, 
sanitárneho zariadenia a pod. na 
zberný dvor spoločnosti OLO Iván-
ska cesta 22, tel. č.: 50 110 110–111, 
kde prevezmú odpad bezplatne v 
pracovných dňoch od 7.00 do 21.00 
h a v sobotu a nedeľu od 7.00 do 
14.00 h. V prípade, že nemáte mož-
nosť zabezpečenia prepravy, požia-
dajte oprávnenú osobu o odvoz a 
zneškodnenie objemného odpadu 
alebo správcu nehnuteľnosti, zá-
stupcu vlastníkov bytov a nebyto-
vých priestorov bytového domu na 
základe zmluvy o výkone správy a 
zmluvy uzatvorenej s oprávnenou 
osobou na odvoz a zneškodnenie 
odpadu do 31.12.2001.

• Využiť zber objemného odpadu veľ-
kokapacitnými kontajnermi reali-
zovaného mestskou časťou v rámci 
jarného a jesenného upratovania. 
Mestská časť určí miesto pre umiest-
nenie kontajnerov a určí termín zbe-
ru, v ktorom môže pôvodca objem-
ný odpad bezplatne priniesť a uložiť 
do pristavených kontajnerov.

• Odovzdať drobné stavebné odpady 
v množstve do 1 m3 na pôvodcu za 
rok oprávnenej osobe, spôsobom 
obdobným ako pri odovzdávaní ob-
jemného odpadu.

• Zabezpečiť prostredníctvom fyzic-
kej osoby-podnikateľa, príp. práv-
nickej osoby, ktorá realizovala re-
konštrukciu bytu alebo priestoru v 
bytovom dome, prepravu a zhod-
notenie, prípadne zneškodnenie 
stavebných odpadov, ktoré vznikli 
pri rekonštrukcii, napr. výmene by-
tového jadra, výmene okien a ďal-
ších drobných stavebných prácach.

• Odovzdať elektroodpad alebo ne-
potrebné elektrické zariadenie, 
napríklad chladničky, pračky, tele-
vízory, rádiá, monitory, počítače, 
počítačové príslušenstvo, použité 
mobilné telefóny s príslušenstvom, 
svetelné zdroje a pod. v predajniach 
pri zakúpení takého istého spotre-
biča, nového elektrozariadenia vý-
menným systémom kus za kus.

• Požiadať o informácie, prepravu a 
zhodnotenie elektroodpadu a elek-
trozariadenia na bezplatnej, tzv. 
zelenej linke tel. č.: 0800 500 011. V 
prípade, že správca bytového domu 
bude mať požiadavku na odber mi-
nimálne dvoch kusov elektroodpa-
dov alebo elektrozariadení, zabez-
pečí odber elektroodpadu alebo 
elektrozariadenia spoločnosť AR-
GUSS, s.r.o. vlastným vozidlom.

Odpad sa neukladá kamkoľvek 
Vyhadzovať nábytok ku kontajnerom je už zakázané 

V Ružinove sa koncom 
februára a začiatkom marca 
upratovalo. Mestská časť Ru-
žinov počas troch sobôt za-
bezpečila pristavenie veľko-
kapacitných kontajnerov na 
jednotlivé sídliská Ružinova. 
Obyvatelia sa mohli bez-
platne zbaviť nepotrebných 
vecí, ktoré sa nevojdú alebo 
nesmú hádzať do zberných 
nádob na komunálny od-
pad. 22. februára boli kontaj-
nery rozmiestnené na Trnáv-
ke, Ostredkoch a Štrkovci, 1. 
marca v Prievoze, na Pošni a 
Trávnikoch, a 8. marca v Sta-
rom Ružinove, v Ružovej do-
line a na Nivách.  Ďalšie také-
to upratovanie mestská časť 
zorganizuje na jeseň.          

            (mš) 

Ružinovčania upratovali 
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Občianska inzercia

• Kúpim garáž v okolí Miletičo-
vej č. 70.

 kontakt : 0903 754 219

• Vezmem do prenájmu garáž 
v okolí Miletičovej č. 70.

 kontakt : 0903 754 219
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Ružinovská ekologická fotografia 2007

Súťaž zaujala. Do termínu uzávierky v januá-
ri doručilo svoje práce 47 fotografov, ktorých 
práce hodnotili v troch kategóriách: 

I. kategória – deti do 16 rokov 
I. kategória – mládež od 16 do 21 rokov
III. kategória – dospelí 

Ružinovská ekologická fotografia 2007

Ekopanoráma, Július Jancsó, 15 rokov

Na jeseň minulého roka mestská časť Ru-

žinov vyhlásila tretí ročník súťaže Ruži-

novská ekologická fotografia. Autori kaž-

dého veku mali do súťaže posielať snímky 

vyjadrujúce vzťah človeka k životnému 

prostrediu. Pozitívny i negatívny.
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Ružinovská ekologická fotografia 2007

Súťaž zaujala. Do termínu uzávierky v januá-
ri doručilo svoje práce 47 fotografov, ktorých 
práce hodnotili v troch kategóriách: 

I. kategória – deti do 16 rokov 
I. kategória – mládež od 16 do 21 rokov
III. kategória – dospelí 

Vernisáž výstavy a vyhlásenie výsledkov sa 
uskutoční 10. marca 2008 o 17.00 hodine vo 
vestibule Domu kultúry Ružinov.  Tu si môžu 
všetci fotografie zblízka obzrieť.

Ružinovská ekologická fotografia 2007

Ekopanoráma, Július Jancsó, 15 rokov


