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Eva Siracká:
Milujem hektický život

 Deti nocovali v knižnici

Konečne pokoj v byte

Kveta Horváthová
novou tvárou Televízie Ružinov

OBCHODNÝ DOM RUŽINOV NA SÚDE . INVESTOR OPLOTIL NA HRANIČNEJ POZEMOK . 
ZMENY V PARKOVANÍ . DOPRAVA POČAS MS V HOKEJI . ČAKÁ NÁS VEĽKÉ SČÍTANIE  
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Konečne pokoj
Neporiadok, pochybní ľudia, strach a veľa 
starostí. S týmto sa uplynulé roky museli 
vysporiadať obyvatelia nájomného by-
tového domu na Vietnamskej ulici na 
Trnávke. Za všetkými problémami stál 
neprispôsobivý nájomca, ktorý svojim 
susedom robil zo života peklo. 

Problémový sused Roman M. mal dvojizbový 
bezbariérový byt pridelený od mestskej časti 
Ružinov od roku 2003.  Ako telesne postihnutý 
mal na neho nárok. Nájomná zmluva mu skončila 
koncom roka 2009, z  bytu však odmietol odísť. 
Okrem toho ružinovskej samospráve dlží vyše 9 
tisíc eur na nájomnom. Vysťahovať a odísť z bytu 
ho prinútil až súdny príkaz. 

Byt, ktorý otvorili v  sprievode polície a  ex-
ekútora, bol v  katastrofálnom stave, nájomca ho 
doslova zdevastoval. Okrem neporiadku a  špiny 
sa v byte nachádzali injekčné striekačky a ploštice. 
Sama exekútorka skonštatovala, že videla už 
všeličo, ale byt v takomto stave ešte asi nie.  „Videli 
sme, čo mal v  byte. Okrem toho, že neplatil nájom-
né, údajne tu prevádzkoval aj drogovú činnosť, čiže 
vysťahovanie bola rozhodne správna voľba. Dúfam, 
že aj tento prípad bude slúžiť ako príklad, čo sa stane, 
ak nájomca neplatí za byt a devastuje ho,“ vyjadril sa 
ružinovský starosta Dušan Pekár. 

Podľa susedov problémy s  Romanom M. 
začali zhruba pred troma rokmi. Dovtedy tu žil 
s manželkou a dieťaťom pokojný život. Manželstvo 
sa mu ale rozpadlo a  v  byte začali stále častejšie 
neoprávnene bývať viaceré osoby. Problémy tak 
na seba nenechali dlho čakať a  dovtedy pokojné 
susedské spolunažívanie sa menilo na peklo. 

S neprispôsobivým susedom si asi najviac 
užila suseda Monika. Roman M. býval hneď vedľa 
nej. „V  tom byte sa každý deň stretávali rôzne indi-
víduá od 15 do 60 rokov. Zaklopali na dvere, vošli 
dnu a  vzápätí hneď vyšli. Striedali sa tam jeden za 
druhým. Po zotmení vždy nastalo vybuchovanie 
na dvere a skákanie cez terasu, na ktorej bol hrozný 
bordel a  špina. Naše deti sa báli chodiť von, aby 
náhodou niekoho nestretli a  aby sa im nič nestalo. 
Na naše upozorňovania nereagoval. Mňa dokonca 
napadol, dva razy ma držal pod krkom. Všetci teraz 
dúfame, že sa tento teror skončil. Veríme, že nám tu 
začne normálny život bez neporiadku a strachu.“ Byt 
dala mestská časť Ružinov zamrežovať, čakajú ho 
nevyhnutné úpravy, aby mohol slúžiť novému ná-
jomcovi. K. Kostková 

Foto: R. Hoblík

Nádejou na posun v  dianí okolo polo-
zbúraného OD Ružinov mohla byť jeho dražba. 
Tá sa uskutočnila koncom novembra minulého 
roka. Celý objekt aj s pozemkami, zaťažený exekú-
ciami, si za 5 miliónov eur vydražila cyperská firma 
Revgama Limited. Stále však nie je novým vlast-
níkom. Dražba sa totiž doterajšiemu majiteľovi 
Ivanovi Líškovi zo spoločnosti Yosaria Plaza nepo-
zdávala. Jej výsledok začiatkom roka napadol na 
súde. „Nechcem sa vyjadrovať, k celej veci poviem 
len toľko, že dražba nebola v  súlade so zákonmi. 
Ďalšie kroky vám neprezradím, to majú v  rukách 
moji právnici,“ povedal Líška. Okrem toho napad-
nutie dražby podal na nesprávny súd. „Príslušným 
súdom na rozhodovanie o veci je ten súd, v ktorého 
obvode je nehnuteľnosť. Okresný súd Bratislava I 
preto dňa 28. 2. 2011 postúpil vec z dôvodu miestnej 
nepríslušnosti na Okresný súd Bratislava II,“ potvrdil 
Pavol Adamčiak, hovorca Krajského súdu v Bratis-
lave. Podľa neho ide o zvláštnu chybu. 

S  bývalým obchodným domom Ružinov 
sa v  súčasnosti nedá nakladať. Na liste 
vlastníctva má dve plomby. Stále ako vlastník 
figuruje spoločnosť Yosaria Plaza. „Ak je list vlast-
níctva zaplombovaný, znamená to, že sa mení 
majiteľ nehnuteľnosti alebo sa vyskytli nejaké 
ďalšie skutočnosti, ktoré sú v  štádiu riešenia. Kým 
sa nevyriešia, dovtedy sa nedá s  nehnuteľnosťou  
manipulovať,“ potvrdila realitná odborníčka 
Daniela Danihel Rážová. 

K. Kostková 

Materské centrum Hojdana má priestory 
na Haburskej ulici isté do roku 2015. Vyplýva 
to z marcového uznesenia ružinovského 
miestneho zastupiteľstva. Poslanci odsúhlasili 
predĺženie zmluvy a nájom 0,10 € za m2 ročne. 
Znížený 10 centový nájom Hojdana žiadala, 
aby mohla investovať do rekonštrukcie 
suterénu. Chce tu rozšíriť svoje aktivity. 
Pôvodne však išiel do zastupiteľstva návrh 
na nájom so sumou 8,30 €/m2 ročne, čo by 
predstavovalo pre Hojdanu zaplatiť mestskej 
časti vyše 4 300 eur za rok bez energií. Členovia 
miestnej rady odporučili schváliť práve takýto 
návrh. Ten však materské centrum považovalo 
za neprijateľný. Poslanci sa napokon tesne 
pred zasadnutím zastupiteľstva dohodli. 
Zahlasovali za 10 centov za m2 ročne. 
Nesúhlasi l i  a le s   predĺžením nájom-
nej zmluvy až do roku 2022, ktoré Hojdana 
žiadala. Podľa Beáty Mesíkovej z  materského 
centra by im to uľahčilo žiadať o  granty na 
rekonštrukciu priestorov. 

(mš)

Na marcovom zasadnutí ružinovského miest-
neho zastupiteľstva sa do programu dostal 
otvorený list. Poslanci najsilnejšieho posla-
neckého klubu SDKÚ-DS sa rozhodli napísať 
ho predchádzajúcemu starostovi Drozdovi. 
Uvádzame ho v plnom znení. 

Vážený pán poslanec, 
predchádzajúci starosta Drozd,

jednou z úloh miestnej samosprávy je čo 
najadresnejšie nakladať s  verejnými prostried-
kami. Dôvodom je skutočnosť, že miestna 
samospráva v  osobe starostu a  miestnych 
poslancov je najbližšie občanovi, pozná ak-
tuálne potreby a sama vie najlepšie určiť, ktorý 
problém najviac „páli“. Podľa medializovaných 
informácií ružinovskú samosprávu a  Vás, pán 
Drozd, osobne, na konci roka 2010 najviac 
„pálilo“ vyplatenie odmien šiestim vyvoleným 
zamestnancom Mestskej časti Bratislava–
Ružinov. „Výnimočnosť“ vodiča starostu, sekre-
tárky starostu, hovorcu starostu, prednostky 
a dvoch zamestnancov sekretariátu starostu ste 
ocenili sumou viac ako 75 000 eur. Možno ste ich 
chceli motivovať k lepším pracovným výkonom 
pre obyvateľov mestskej časti v  budúcnosti. 
Škoda len, že dnes pre mestskú časť nepracuje 
už ani jeden. Nás, novozvolených poslancov 
SDKÚ–DS Miestneho zastupiteľstva Bratislava–
Ružinov „pália“ iné priority. Ružinovské škôlky, 
základné školy, domovy dôchodcov, verejná 
zeleň, regulácia výstavby, komunikácie 3. a  4. 
triedy, nezaplatené záväzky po predchádza-
júcom vedení za viac ako 600 000 eur. V  mi-
nulých rokoch Mestská časť Bratislava–Ružinov 
organizovala pre viac ako 230 ružinovských 
detí a  pre skoro 160 ružinovských seniorov 
zájazdy do družobného mesta Umag v  Chor-
vátsku. Náklady mestskej časti predstavovali 
sumu málo prevyšujúcu 100 000 eur. Utiahnuť 
túto aktivitu v  roku 2011 je nad možnosti 
mestskej časti. Nepochybujeme, že šiesti vy-
volení, bývalí zamestnanci mestskej časti, budú 
mať peknú letnú dovolenku, na rozdiel od 
skoro 400 Ružinovčanov, ktorí sa každoročne 
zúčastňovali letných pobytov pri mori.   

Vážený pán poslanec, predchádzajúci 
starosta Drozd, týmto Vás vyzývame, vráťte 
Ružinovčanom nehorázne minutých viac ako 
75  000 eur z  verejných prostriedkov všetkých 
Ružinovčanov. Ak cítite potrebu oceniť svojich 
vyvolených spolupracovníkov, urobte tak zo 
svojich vlastných peňazí! Za novozvolených 
poslancov  SDKÚ-DS Mestskej časti Bratislava– 
Ružinov môžeme sľúbiť, že Vami vrátenú sumu 
použijeme na priority, ktoré Ružinovčanov naozaj 
„pália“! 

S pozdravom
Viktória Jančošeková, predsedníčka 
poslaneckého klubu SDKÚ-DS 
Martin Barkol, podpredseda poslaneckého 
klubu SDKÚ DS
Ján Buocik, poslanec SDKÚ–DS
Eulália Ižová, poslankyňa SDKÚ–DS
Günther Furin, poslanec SDKÚ–DS
Mária Barancová, poslankyňa SDKÚ–DS
Ján Junas, poslanec SDKÚ–DS
Katka Otčenášová, poslankyňa SDKÚ–DS
Táňa Tomášková, poslankyňa SDKÚ–DS
Ľudmila Bílá, poslankyňa SDKÚ–DS
Radovan Struhár, poslanec SDKÚ–DS

Hojdane znížili nájom, 
nie však na dlho

MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA-RUŽINOV
Mierová 21, 827 05 Bratislava 2 

  Tel.: 02/48 284 111
 

ÚRADNÉ HODINY 
Pracovisko prvého kontaktu

Evidencia obyvateľstva 
Osvedčovanie 

Pokladňa
P: 8:00-17:00 
U: 8:00-16:00 
S: 8:00-16:30 
Š: 8:00-14:00 
P: 8:00-12:00

Obedňajšia pauza každý deň medzi 
12:00-13:00 hod.

MATRIČNÝ ÚRAD
P: 8:00-17:00 
S: 8:00-16:30 
P: 8:00-12:00  

  Obedňajšia pauza každý deň medzi 
12:00-13:00 hod.

Poslanci píšu 
bývalému starostovi

OD Ružinov na súde

Redakcia si vyhradzuje právo zverejnenia príspevkov a ich redakčnej úpravy.
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Investor oplotil na Hraničnej pozemok
Obyvateľov Hraničnej pred pár týždňami prekvapil oplotený pozemok na ich 
ulici. Tabuľa so stavebným povolením s dátumom december 2010 im oznámila, 
že tu investor bude stavať.

Aj keď veľa obyvateľov z  Hraničnej so 
stavbou sedemposchodového domu s  57 
bytmi nesúhlasí, zabrániť jej už asi bude ťažké. 
Stavebné povolenie podpísal dva týždne po 
komunálnych voľbách ešte predchádzajúci 
starosta Slavomír Drozd, dozvedeli sa oby-
vatelia Hraničnej na stretnutí so súčasným 
starostom Dušanom Pekárom. Témou ich 
spoločného stretnutia bola práve spomínaná 
výstavba. „Nevedeli sme ani poriadne, aká stav-
ba sa tu chystá,“ sťažovali sa obyvatelia. 

Investorom stavby je firma Studial. Stavať 
chce na pozemku, ktorý jej bývalý starosta 
prenajal ešte v  roku 2008. Uzavrel s  ňou ná-

jomnú zmluvu na pozemok na obdo-
bie 9 rokov  a 11 mesiacov. Slavomír 
Drozd ale argumentuje tým, že ko-
nal v  súlade so zákonom. „My ako 
poslanci sme o  tom vtedy ani neve-
deli. Až zmluvy nad 10 rokov schvaľuje 
zastupiteľstvo. Takto poslancov môj 
predchodca obišiel,“ vyjadril sa sta-
rosta Dušan Pekár. S  obyvateľmi 
sa dohodol na ďalšom spoločnom 
postupe, aby skúsili urobiť mimo-
riadne odvolacie kroky, ktoré by 
mohli pomôcť stavbu zvrátiť. Jedným 
z  nich je pokúsiť sa nájsť možnosť 
vypovedať zmluvu na prenájom 
pozemku, na ktorom má stavba stáť. 
Celý prípad preto starosta posunul 
okresnému prokurátorovi.  (mš)

Park na Rumančekovej musí Retro dokončiť 
Nedokončené chodníky, športové 

ihrisko, prístup po štrkových kamienkoch 
na nové detské ihrisko, chýbajúce lavičky. 
Taký je zatiaľ stav v parku na Rumančekovej 
vedľa Retra. Investor Weon Group ho sľúbil 
zrekonštruovať za vyše 700 tisíc eur. Ako 
protihodnotu za navýšenie jednej z  budov 
susedného komplexu Retro zo 17 na 25 
podlaží, ktoré povolil bývalý starosta Drozd. 

Informácie o výstavbe 
na internete
Mestská časť Ružinov rozšírila svoju web 
stránku o zoznam stavieb, ktoré by inves-
tori chceli v Ružinove postaviť. Zámerom 
je obyvateľov informovať a  vyvolať o 
výstavbe širšiu diskusiu. Priebežne 
dopĺňaný zoznam nájdete na www.
ruzinov.sk v  sekcii Plánovaná výstavba. 
Takisto tu nájdete v sekcii Stavebný úrad 
zastavené a  prerušené konania a  stavy 
jednotlivých územných a  stavebných 
konaní. 

Zámery investorov:
Bytový dom Monte Verde – Sabinovská ulica
Bytový dom Ružinovská 2010  - 
Ružinovská-Chlumeckého-I. Horvátha
Polyfunkčný objekt Ružinov – 
Bajkalská-Ružinovská 
Polyfunkčný objekt Seberíniho – 
Seberíniho-Sv.Vincenta-Kostlivého
Športový komplex Relax – Zlaté piesky
Polyfunkčná budova Úsvit – 
Tomášikova-Trnavská cesta 
Harbour City – Prístavna-Bajkalská-
Mlynské Nivy-Plynárenská

Prerušené/zastavené 
konania:
Polyfunkčný komplex Štrkovecké jazero 
Bytový dom Monte Verde
Športový komplex Relax - Zlaté Piesky

Kontrola potvrdila, že v rámci rekonštrukcie 
parku má investor ešte čo doháňať. 
Podľa Michala Lukačoviča, riaditeľa Weon 
Group, ich pri prácach brzdilo zlé počasie. 
„Budeme žiadať, aby investor dokončil, čo 
Ružinovčanom sľúbil. Štrk okolo detského 
ihriska z môjho pohľadu nie je vhodný, kamienky 
zasahujú aj do petangového ihriska. Tak-
isto opraviť chodník len do polovice je veľmi 

zvláštne,“ vyjadril sa starosta Pekár počas 
kontroly v  parku.  Mamičky zasa pouka-
zujú na nevhodný povrch detského ihriska, 
ktorý podľa nich zadržiava vodu a zle schne 
po daždi. „Investor nám musí vydokladovať 
výšku investície, ktorú sľuboval,“ povedal 
ružinovský starosta na margo sľubovanej 
výšky investície.     

  (mš)

Stretnutie starostu s obyvateľmi Hraničnej

Petangové ihrisko znehodnocuje hrubý štrk Športovisko musí investor dokončiť
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Poznáte mestských poslancov za Ružinov?
V komunálnych voľbách, ktoré boli 27. novembra minulého roka, si Ružinovčania volili okrem poslancov ružinovského 
miestneho zastupiteľstva aj poslancov do mestského zastupiteľstva. Za Ružinov pôsobí v parlamente hlavného mesta 
sedem poslancov. V krátkosti vám ich predstavujeme.

Ing. Anna Reinerová, 52 rokov
(SDKÚ-DS) 
Pracuje ako riaditeľka sekcie štrukturálnych 
fondov v Slovenskej agentúre pre cestovný 
ruch. Do komunálnej politiky vstúpila v 
roku 1998, kedy sa stala poslankyňou MZ 
MČ Ružinov. „Trápi ma výstavba v meste. 
Je chaotická, živelná, na niektorých mies-
tach prehustená. Pálčivou témou je pre mňa 
aj zeleň, čistota a poriadok,“ hovorí Anna 
Reinerová. V bratislavskej samospráve by 
podľa nej mali byť spolupatričnosť,  vzá-
jomná podpora a  presadzovanie verejného 
záujmu a verejnej prospešnosti na vyššej 

úrovni. Anna Reinerová sa vo voľnom čase venuje rodine, čítaniu kníh a 
športovaniu. 

Ing. Dušan Pekár, 47 rokov (KDH) 
Súčasný starosta Ružinova sa v komunálnej politike 
sa pohybuje od roku 1998, kedy sa prvýkrát stal 
poslancom v Ružinove. Skúsenosti nazbieral aj 
ako zástupca starostu Ružinova  a poslanec Brati-
slavského samosprávneho kraja. V novembri 2010 
si ho Ružinovčania zvolili aj za poslanca hlavného 
mesta. „Pri rozhodovaní na mestskom zastupiteľstve si 
obzvlášť všímam to, čo sa týka Ružinova. Napríklad, aby 
sme nehlasovali za predaje pozemkov, keď ani nevieme, 
na aký účel si ich investori kupujú. Za problém, brzdiaci 
koncepčný rozvoj mesta, považuje riadenie samos-
právy na troch úrovniach – kompetencie sú rozdelené 
medzi mestské časti, mesto aj vyšší územný celok, ktoré 

nie vždy medzi sebou efektívne komunikujú”, hovorí Dušan Pekár. Keď má voľný čas, chodí 
korčuľovať, bicyklovať, číta knihy, pláva, lyžuje.

Ing. Jarmila Tvrdá, 47 rokov (KDH) 
Zamestnaná je v súkromnej spoločnosti. V 
komunálnej politike pôsobí druhé volebné 
obdobie. Ako členka dopravnej a finančnej 
komisie mestského zastupiteľstva najviac 
spozornie pri téme doprava a financie. 
Zaujíma sa tiež o sociálne veci a školstvo. 
„Za najväčší problém bratislavskej samos-
právy považujem zladenie predstavy práce 
a spolupráce primátora a poslaneckého 
zboru,“ vraví Jarmila Tvrdá. Vo voľnom čase 
rada cestuje, pláva, lyžuje, chodí na turis-
tiku a do prírody. 

Michal Muránsky, 29 rokov (SaS)  
Pracuje ako projektový manažér v dcérskej 
spoločnosti ministerstva hospodárstva. Do komunál-
nej politiky vstúpil po novembrových komunál-
nych voľbách. Ako predsedu Komisie územného a 
strategického plánovania, životného prostredia a 
výstavby svoju pozornosť v zastupiteľstve sústreďuje 
na územné plánovanie a výstavbu. „V Bratislave je 
to jedna s najcitlivejších otázok, preto sa snažím v čo 
najväčšej možnej miere zapájať do rozhodnutí občanov 
(blog, twitter, diskusie s aktivistami),“ vyjadril sa Murán-
sky. Myslí si, že najväčším problémom bratislavskej 
samosprávy je nízka informovanosť a angažovanosť 
občanov. Podľa neho majú občania podmienky na 

participáciu vytvorené, ale málokto ich využíva.  „Ak sa stretnú s nejakým problémom, nesnažia 
sa o jeho riešenie a radšej sa posťažujú susedom, ako by oslovili svojich volených zástupcov,“ tvrdí 
Muránsky. Vo voľnom čase hráva futbal, občas behá okolo Štrkoveckého jazera.

Ing. Ivan Švejna, 45 rokov, (Most-Híd) 
Ivan Švejna je okrem poslanca mestského 
zastupiteľstva poslancom Národnej rady 
SR a podpredsedom pre ekonomiku strany 
Most-Híd. Do komunálnej politiky vstúpil 
v roku 1993, od kedy dva roky pôsobil ako 
ekonomický poradca primátora. Ako mest-
ského poslanca ho najviac „pália“ financie a 
hospodárenie Bratislavy. „Za najväčší prob-
lém bratislavskej samosprávy považujem zlú 
finančnú situáciu mesta,“ vyjadril sa Ivan 
Švejna. Vo voľnom čase sa venuje rodine.

Ing. Slavomír Drozd, 45 rokov (Smer-SD) 
Do komunálnej politiky vstúpil v roku 2006 ako 
starosta Ružinova. Dnes je okrem mestského 
poslanca aj poslancom Bratislavského samos-
právneho kraja. Momentálne stojí pred rozhod-
nutím, kde bude pracovať, chce sa však usadiť v 
komunálnej sfére. Tvrdí, že v rámci rozhodovania v 
mestskom zastupiteľstve je pre neho kľúčovou té-
mou výstavba a jej rozvoj. „Určite je to územný plán 
mesta, jeho regulácia,  z čoho vyplývajú aj podstatné 
rozhodnutia na mestských častiach v oblasti rozvoja 
a výstavby, plánovanie rozvoja mesta v horizonte 
2015 -2030, v niektorých prípadoch vízie na roky oko-
lo 2050 a z nich vplyv na dnešné rozhodnutia,“ vypi-

chol Slavomír Drozd. Najväčší problém bratislavskej samosprávy vidí v jej politizácii a 
neefektívnom riešení problémov mesta a mestských častí. Voľný čas využíva na šport, 
vysokohorskú turistiku, cestovanie a spoznávanie nových krajín a ľudí. 

POSLANECKÉ STREDY
Diskutujte so svojimi ružinovskými poslancami. K dispozícii 

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

 27. apríl           Ing. Ján Junas 
 4. máj               Ing.  Michal Kocián 
 11. máj             Robert Müller
 18. máj             Ing. Pavol Šmilňák 
 25. máj             PhDr. Patrik Guldan
 Viac termínov na www.ruzinov.sk

STRETNUTIA SO STAROSTOM RUŽINOVA  

Pozor, májové stretnutie nebude  kvôli zasadnutiu miestneho 
zastupiteľstva  prvý utorok v mesiaci, ale druhý,

   
t.j. 10. mája 2011  od 16:00 do 18:00 hod. 

v jedálni ZŠ Ružová dolina
  

Každý je vítaný  
Aktuálne termíny a miesta stretnutí na www.ruzinov.sk, 

vo vysielaní TVR

(mš)

JUDr. Ivo Nesrovnal, LL.M., 46 rokov
(SDKÚ-DS) 
Dlhoročný právnik a advokát sa z pôsobenia v 
zahraničí vrátil na Slovensko a vstúpil do komunálnej 
politiky ako poslanec Bratislavského samosprávneho 
kraja (BSK) v roku 2009, pričom odvtedy pracuje ako 
podpredseda BSK. Od novembra 2010 je mestským 
poslancom, predsedom najväčšieho poslaneckého 
klubu SDKÚ-DS/Most-Híd a predsedom komisie pre 
financie a správu majetku mesta  Negatívne vníma 
zneužívanie Bratislavy a jej verejných priestorov 
na úkor občanov, iba na obohatenie developerov, 
nepáči sa mu absolútne prehnané  umiestňovanie 

bilboardov a katastrofálna zástavba. „Problémom bratislavskej samosprávy je, že sa odvrátila od 
ľudí a prestala myslieť na ich budúcnosť. To treba zvrátiť. Bratislava sa musí vrátiť do rodiny európ-
skych miest, ktoré myslia v prvom rade na občana a kvalitu jeho života,“ vraví Ivo Nesrovnal, ktorý 
svoj voľný čas rád trávi športovaním a čítaním.



Niekoľko miest v  Ružinove mení dopravný a parkovací režim. Ružinovská 
samospráva dala urobiť nové vodorovné dopravné značenie na parkovisku 
pri OD Budúcnosť. Parkovanie tak dostalo prehľadnejší systém a  umožňuje 
zaparkovať viacerým autám ako doteraz. 
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Začína likvidácia skládok po zime
Slováci nepatria medzi poriadkumilovný  
národ. Prejavuje sa to aj v  Ružinove 
nelegálnymi skládkami odpadu. 

Obľúbeným miestom tých, ktorí neváhajú 
odpad vyhodiť len tak na ulicu, sú záhradkárske 
osady, plochy pod mostmi, medzi garážami, 
ale aj popri frekventovaných cestách.  V  up-
lynulých dňoch začala mestská časť Ružinov 
s jarným odstraňovaním skládok.  Ruku k dielu 
priložili aj samotní obyvatelia, ktorí pomáhali 
pri čistení.  Odpadky dočisťoval Ružinovský 
podnik verejnoprospešných služieb pod 
Prístavným mostom a na rad prišiel aj stavebný 

Trnavská cesta 12-16Dočisťovanie pod Prístavným mostom

Slovnaftská ulica posiata odpadkami

odpad pri bytovom dome na Trnavskej ceste 
oproti Zimnému štadiónu Ondreja Nepelu. 
Stavebník Interset, ktorý tu nedokončil nad-
stavbu bytov, nereagoval na výzvu ružinovskej 
samosprávy, aby stavebný dvor upratal. Oby-
vatelia pritom potrebujú dvor vyprázdniť kvôli 
oprave kanalizácie. Ružinov preto stavebný 
dvor vyčistil namiesto bezohľadného staveb-
níka. Ten dostane pokutu a samospráva si od 
neho bude vymáhať náklady na likvidáciu 
skládky. Na rad pri čistení prišla aj Slovnaftská 
ulica, ktorú doslova lemovali odpadky.          
                            (mš)

Foto: J. Košnár

Slovnaftská ulica počas čistenia

Zmeny v parkovaní

Nový systém v prejazde áut sídliskom 
žiadali obyvatelia Ondrejovovej ulice. 
Vodiči si skracovali cestu cez široké chod-

Nové dopravné stĺpiky na Ondrejovovej

Na parkovisku na Ondrejovovej vzniknú oficiálne 
parkovacie miesta

Z Priemyselnej má byť jednosmerka

níky smerom od garáží vedľa Lidlu a auta-
mi prechádzali hlbšie do sídliska popri fon-
táne a po chodníku medzi domami. V tom 

Parkovisko pri OD Budúcnosť tesne po vymaľovaní značeniaParkovisko pri OD Budúcnosť pred zmenou

im už teraz zabránia nainštalované do-
pravné koly. Zároveň mestská časť vyznačí 
vodorovným dopravným značením parko-
vacie miesta na ploche medzi garážami 
a  Lidlom. Obyvatelia tak budú môcť 
požiadať o vyhradené parkovacie miesta.

Zmenený dopravný režim má v krátkej 
dobe začať platiť aj na Priemyselnej ulici. 
Tá bude zjednosmernená od Trenčianskej 
ulice smerom na Klincovú. Zároveň tu 
vzniknú nové parkovacie miesta.

(mš)
Foto: J. Košnár, R. Hoblík
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Doprava počas MS v hokeji 2011
Od 29. apríla do 15. mája treba v Bratislave počítať s výnimočným 
dopravným r e ž i m o m .  Kv ô l i  s v e t o v é m u  h o k e j o v é m u 
šampionátu bude okolie Zimného štadióna Ondreja Nepelu 
(Orange aréna) fungovať v kontrolovanom režime, vzniknú záchytné 
parkoviská.        

Ružinovčania s trvalým bydliskom na 
uliciach medzi Trnavskou cestou, Bajkalskou, 
Záhradníckou a Jégého sa autom domov dostanú 
s občianskym preukazom, špeciálne povolenie na 
vjazd nepotrebujú.  Ostatní, ktorí mali nárok na 
získanie povolenia na vjazd do ružinovskej kon-
trolovanej zóny, si tieto povolenia mohli vybaviť 
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do 21. apríla na miestnom úrade v Ružinove. 
V  Ružinove zriadi organizátor šampionátu 

záchytné parkoviská. Jedno na Hraničnej ulici 
v Prievoze a druhé v bývalom areáli Technických 
služieb na Trnávke. Parkovisko na Hraničnej bude 
slúžiť pre autobusy. Odtiaľ fanúšikov dopraví 
na Zimný štadión Ondreja Nepelu kyvadlová 

doprava. Špeciálna autobusová linka H2 pôjde 
z  Hraničnej a  zastaví na Tomášikovej a  Haburskej 
ulici, aby pozvážala fanúšikov až na zimný štadión. 
Ďalšia kyvadlová autobusová linka H5 pozváža 
fanúšikov z  Technickej ulice na Trnávke. Tento 
systém dopravy má pomôcť tomu, aby ulice oko-
lo štadióna nezahltili autá. Mapky, ktoré vám 

prinášame, znázorňujú kontrolné stanovištia, 
cez ktoré autom prejdú len obyvatelia s  trvalým 
bydliskom v  kontrolovanej zóne, zásobovanie 
a držitelia špeciálneho povolenia na vjazd. Mapky 
ukazujú aj rozmiestnenie záchytných parkovísk 
a linky mestskej hromadnej dopravy, ktoré budú 
k štadiónu premávať.

Zdroj: Hlavné mesto Bratislava
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Ružinov ocenil svojich učiteľov
Ružinovskí učitelia oslávili spoločne svoj 

sviatok presne v  deň učiteľov – 28. marca. 
V  reštaurácii jedného z  ružinovských hotelov 
im mestská časť Ružinov pripravila pohos-
tenie s  kultúrnym programom. Okrem toho si 
18 učiteľov odnieslo ocenenie za svoju prácu, 
ktorého súčasťou bolo aj špeciálne finančné 
ohodnotenie. Učiteľov na toto ocenenie nomi-

novalo vedenie jednotlivých škôl. „Bolo to za sve-
domitú prácu vo výchovno-vzdelávacom procese, 
zodpovednú prípravu na vyučovanie,“ vysvetlila 
Janka Lukáčová zo školského referátu miest-
neho úradu Ružinov.

Podľa zástupcu starostu Jána Buocika bude 
mestská časť Ružinov hľadať aj iné spôsoby ako 
ohodnotiť kvalitných ružinovských učiteľov.

Do škôlok sa všetky deti nezmestia
Prihlasovanie detí do ružinovských materských škôl je za nami. Podľa predbežných 
počtov rodičia v marci prihlásili do 21 škôlok v Ružinove vyše 780 detí. Výsledky sú ešte 
predbežné, mnohí rodičia prihlasovali svoje deti pre istotu do viacerých škôlok. Báli sa 
toho, aby ich dieťa vôbec niekam zobrali. Detí je viac ako kapacita predškolských zaria-
dení.

Niektoré deti rodičia prihlasovali aj do piatich 
materských škôl. Chceli sa poistiť. Tak či tak, už 
teraz je známe, že veľa detí svoje miesto v škôlke 
nebude mať. Nezmestia sa.  „Azda celé Slovensko 
má v súčasnosti problémy s kapacitou materských 
škôl. Miesta je málo a  detí veľa. Aj my preto mu-
síme postupovať podľa kritérií, na základe ktorých 
vyberieme tie deti, ktoré môžeme zobrať,“ hovorí 
Jana Matejová zo škôlky na na Exnárovej ulici.

Rodičia chcú najviac už tradične Habarku 
Po prečistení zoznamov od duplicitne 

zapísaných detí vyšlo, že do ružinovských mater-
ských škôl majú rodičia záujem umiestniť vyše 
780 detí.  Zhruba dvesto nebudú môcť prijať 
z kapacitných dôvodov. „Najväčší záujem je o MŠ 
Stálicová, resp. jej elokované triedy na Haburskej 
6,“ skonštatovala Janka Lukáčová zo školského 
referátu miestneho úradu Ružinov. Veľký záu-
jem bol aj o MŠ Pivonková na Trávnikoch a MŠ 
Piesočná na Trnávke. „Najviac detí bolo prijatých 
do MŠ Pivonková, najmenej detí môže prijať 
MŠ Prešovská,“ hovorí Janka Lukáčová. Počet 
novoprijatých detí je pritom závislý od veľkosti 
škôlky, koľko má elokovaných tried a  v  nepos-
lednom rade od počtu detí s odloženou školskou 
dochádzkou. 

Kritériá prijatia dieťaťa majú škôlky v Ružinove 
rovnaké. Prednosť dostávajú deti s  bydliskom 
v  Ružinove, ktoré musia k  prvému septembru 
dovŕšiť tri roky. „Primárne prijímame aj tie deti, 
ktoré ku prvému septembru dovŕšia päť rokov,“ 
hovorí Jana Matejová z  Materskej školy na 
Exnárovej. Riaditeľky škôlok uprednostňujú aj 
tie deti,  ktoré už majú v škôlke súrodenca. „Je 
to preto, aby rodičia nemuseli deti rozvážať do 
rôznych zariadení. Snažíme sa im tak vyjsť v ústre-
ty. U nás je takýchto súrodeneckých párov spolu 
osem,“ hovorí Eva Bednaričová z MŠ Miletičova.  

Občas sa miesto ešte uvoľní 
„Teraz v  apríli komunikujeme s  rodičmi 

a  zapisujeme. Je možné, a  pravidelne sa 
to aj stáva, že sa v  apríli jedno-dve miesta 
uvoľnia. Najčastejšie je to preto, že rodič na-
koniec dieťa prihlási niekde inde. Druhou 
možnosťou je, že dieťa v septembri nenastú-
pi. Potom tiež obvolávame tých rodičov,  
ktorých deti sme neumiestnili, že sa uvoľnilo 
miesto,“ vysvetľuje riaditeľka Materskej 
školy na Miletičovej. Keď sa v  priebehu 
roka uvoľní nejaké miesto, napríklad, keď 
sa rodičia s  dieťaťom odsťahujú, alebo sa 
malý škôlkar neadaptuje na nové pros-
tredie, riaditelia tieto miesta „posúvajú“ 
iným rodičom. Ide však iba o minimum miest. Čo 
teda môžu robiť tí rodičia, ktorých deti sa 
na zoznam prijatých nedostali? „To je ťažká 
otázka. Nám je to veľmi ľúto, ale nemôžeme 
prekročiť kapacitu. Títo rodičia môžu využiť 
buď súkromné zariadenia, opatrovateľky, 
pomoc starých rodičov, alebo niektorí z nich 
zostávajú doma a  čakajú, či sa miesto 
uvoľní,“ konštatuje Eva Bednaričová. Práve 
nedostatok miesta v štátnych zariadeniach 
nahráva do kariet tým súkromným. Za pos-
ledné roky sa v Ružinove naozaj rozmohli. 
Súkromné zariadenia sú na Trnávke, na 
Štrkovci, v Prievoze či pri Malom Dunaji.  

                     Zuzana Tiňová
   Miroslava Štrosová

Ocenenie starostu Ružinova 
v školskom roku 2010/2011

PaedDr. Martina Sršňová - ZŠ Borodáčova 2
Mgr. Ema Juhászová - ZŠ Drieňová 16
Mgr. Jarmila Noelová - ZŠ Kulíškova 8
Mgr. Viera Bálintová - ZŠ Medzilaborecká 11
Mgr. Tomáš Novák - ZŠ Mierová 46
Mgr. Andrea Tkáčová - ZŠ Nevädzová 2
Mgr. Alena Piešová - ZŠ Ostredková 14
Mgr. Dana Polakovičová - ZŠ Ružová dolina 29
PhDr. Viera Beranová - ZŠ Vrútocká 58
Oľga Kubaská - MŠ Bancíkovej 2
Božena Vanišová - MŠ Miletičova 37
Mgr. Jarmila Hergottová - MŠ Piesočná 2
Soňa Kunšteková - MŠ Prešovská 28
Zdenka Markusová - MŠ Pivonková 9
Mgr. Darina Rybáková - MŠ Stálicová 2
Hana Melcerová - MŠ Velehradská 24
Mária Basandová - MŠ Medzilaborecká 4
Viera Kotoučová - MŠ Šťastná 26

Žiaci z Karlovej Vsi hlasovali 
za učiteľa z Ružinova
Na základnej škole na Medzilaboreckej ulici 
učí Viktor Križo. Bratislavský primátor ho 
ocenil počas Dňa učiteľov. Hlasy mu posielali 
bývalí žiaci.

Viktor Križo učí na ZŠ Medzilaborecká matema-
tiku a fyziku od septembra minulého roka. Má triedu 
šiestakov a do školy prichádza stále s novými projektmi. 
Za jeho ocenením však stoja ešte bývalí žiaci, ktorých 
učil na základnej škole v  Karlovej Vsi. „Bol som z toho 
veľmi prekvapený. Túto triedu som učil dva roky, boli to 
moji prví žiaci a veľmi mi prirástli k srdcu. O to viac som 
bol pozitívne prekvapený, keď som zistil, že práve oni ma 
nominovali na ocenenie,“ povedal 26-ročný Viktor Križo. 
Tento rok totiž vznikla nová kategória v rámci ocenenia 
učiteľov bratislavským primátorom – Môj učiteľ, môj 
kamarát. Hlasovať mohli žiaci, rodičia či učiteľskí kole-
govia. 

Úspech Viktora Križa potešil aj jeho kolegov 
zo ZŠ Medzilaborecká.  „Sme tu najmä ženský tím 
a  ako muž sa tu veľmi dobre etabloval. Prichádza 
s  novými projektmi a  naozaj pracuje aj nad rámec 
svojich povinností,“ povedala Iveta Hajduová, 
riaditeľka z   Medzilaboreckej. Nový učiteľ sa pozdáva 
aj žiakom. „Náš učiteľ je úplne super. Stále robíme nové 
veci, pracujeme s  interaktívnou tabuľou, učíme sa aj cez 
internet, chodievame na výlety, pôjdeme spolu do školy 
v  prírode, máme ho radi,“ povedal za šiestakov jeden 
z  chlapcov. „Síce učím matematiku a  fyziku, čo nie sú 
veľmi obľúbené predmety, ale snažím sa ich podať tak, aby 
aj moji žiaci zistili, že to nie sú žiadne strašiaky, a učíme sa 
formou zábavy,“ vysvetľuje Križo. 

Medzi dvadsiatkou učiteľov ocenených primátorom 
Bratislavy boli ešte dvaja pedagógovia z Ružinova – Andrea 
Tkáčová zo ZŠ Nevädzová  a Anna Remžíková zo ZŠ Ružová 
dolina. 

Zuzana Tiňová

OPRAVA
V RE 3/2011 sme nesprávne uviedli 

informáciu o veľkom počte odkladov 
školskej dochádzky v MŠ Stálicová.

Za chybu sa ospravedlňujeme.



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

 

Týždenný kurz konverzácie AJ:
 Mini skupinka: max. 6 študentov
 Uèebný materiál v cene
 15 hodín týždenne
 Super ponuka: 60 EUR za kurz 
 Zaèíname v júni 2011

Momentálna ponuka 3-mesaèný kurz 
všeobecnej angliètiny:

 Mini skupinka: maximálne 6 študentov
 50 vyuèovacích hodín iba za 150 EUR
 Zaèíname v máji 2011
 Info a registrácia na www.smartskola.sk 

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

Nocovali v knižnici
Už ôsmykrát spali deti v noci v knižnici. Nikto ich tam za trest nezamkol. Práve 
naopak, prvého apríla prišli dobrovoľne na podujatie Noc v knižnici. Každý rok 
ňou vrcholí týždeň slovenských knižníc. Tento ôsmy ročník sa niesol v  znamení 
magického čísla osem.

Už od siedmej večer, kedy sa v knižnici začali 
zbiehať priaznivci knižného dobrodružstva, bolo 
stále čo robiť. „Medzi deti prišla  dobrá pani Noc, 
ktorá s  nimi maľovala tričká, rozprávala im 
veselé aj trochu strašidelné príbehy, čítali sme, 
mali sme pizzu, ktorú deti zbožňujú aj nádhernú 
tortu v  tvare osmičky,“ hovorí o  programe 
riaditeľka Knižnice Ružinov Darina Horáková. 
Medzi deti prišla aj ružinovská mestská polí-
cia s komisárom Rexom, malí priaznivci kníh 

zvedavými otázkami vyobracali ružinovského 
starostu, hľadali ducha a  do knižnice prišli aj 
šermiari.

Magická osmička priniesla do Knižnice 
Ružinov na Zimnej ulici spolu až osem hostí, 
ktorí za osem rokov prišli na noc v  knižnici 
a  deťom pripravili program. „Najmladšia 
slovenská autorka a  zároveň Ružinovčanka 
Stela Brix, speváčka Marcellu Molnárovú či 
ružinovský starosta. Kedysi v  mestách fungovali 
richtári, dnes je to starosta,“ predstavovala 
deťom hostí riaditeľka knižnice prezlečená za 
pani Noc.

Trinásťročná Stela Brix svojim rovesníkom 
porozprávala o  vlastných dobrodružných 
románoch pre deti, ktoré začala písať ako 
desaťročná. „Raz som bola chorá a  vtedy som 
začala písať. Z  prvých riadkov vznikla potom 
kniha  a  dnes už pracujem na jej štvrtom 
pokračovaní,“ povedala Stela.  Ružinovské deti 
jej kládli otázky, 
rozprávala im 
o  dejovej línii a 
kto chcel, mohol 
si knihy od Stely 
Brix na ružinovskej 
noci v  knižnici aj 
kúpiť. „Tieto decká 
vyzerajú, že ich knihy 
zaujímajú  a možno 
aj niektoré z  nich má 
nadanie a chuť písať,“  
vyjadrila sa Stela.  
V  dnešnej dobe 
sa učitelia sťažujú 
najmä na to, že deti 
málo čítajú nahlas, 
a  preto im verejné 
čítanie spôsobuje 
problémy. Preto si 
s nimi pred všetkými 
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čítala speváčka  Marcella Molnárová, ktorá 
deťom predstavila svoju knižnú prvotinu Hamko 
a Mňamko. Napísala ju s pomocou svojej malej 
dcéry. „Mne sa najviac páčil ten program, stále 
sme niečo robili. Super bolo aj maľovanie tričiek, 

pozrite, mám na ňom osmičku,“ tešilo sa jedno 
z  detí. „A dobré boli aj  autogramy, mám pod-
pis od Stely Brix aj od speváčky, Marcelly Mol-
nárovej,“  pridal sa ďalší účastník knižničného 
nočného dobrodružstva. Celý program 
vyvrcholil večernou diskotékou a  uložením 
sa do spacákov medzi regálmi s  knihami.  
Deťom vôbec neprekážalo, že nespali vo 
svojich posteliach. „Každý deň by som tu 
spať nevedel, ale takto, jedenkrát do roka 
je to v  poriadku. Karimatka je trochu tvrdšia 

ako posteľ, ale to vôbec nevadí. Je to sranda,“  
skonštatoval jeden z chlapcov, ktorý tento rok 
nocoval v ružinovskej knižnici.

Zuzana Tiňová 
Foto: red, Knižnica Ružinov
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Milujem hektický život
Takmer celý svoj produktívny život sa venuje onkologickým pacientom, 
napriek tomu sa jej z  tváre nestráca príjemný, láskavý úsmev. Svetlo 
v  jej šibalských očiach isto dodalo nádej nejednému pesimistovi, a 
povzbudivé slová ho naplnili dôverou i silou pustiť sa do neľahkého zá-
pasu s  najzákernejšou chorobou dneška - rakovinou. Už ako študentka 
medicíny prišla do kontaktu s  onkológiou, neskôr získala špecializáciu 
v  rádioterapii a stala sa prvou ženou na Slovensku, ktorá sa venovala 
tomuto odboru. Lekárka, vedkyňa, prezidentka Ligy proti rakovine SR, 
autorka mnohých kníh a odborných publikácií o rakovine a boji proti nej  
MUDr. EVA SIRACKÁ, DrSc. (1926).

Narodili ste sa v Uherskom Hradišti na Morave, 
no od detstva žijete na Slovensku. Po skončení 
2. svetovej vojny ste začali študovať medicínu. 
Bolo bežné, aby sa na medicínu  hlásili aj 
dievčatá?
V tých časoch neboli na vysoké školy žiadne po-
hovory. Takže bolo ľahké dostať sa na hociktorú 
vysokú školu. Pokiaľ viem, veľa dievčat si zvolilo 
medicínu. Počas štúdia sa síce počty zmenšovali, 
ale mnohé z nás štúdium medicíny úspešne absol-
vovali.

S onkologicky chorými pacientmi ste sa stre-
távali už počas štúdia, keď ste ako medička pra-
covali v Onkologickom ústave sv. Alžbety. Čo 
vás, mladého, zdravého človeka natoľko zau-
jalo na onkológii, že ste sa rozhodli pre tento 
odbor?
Počas povinnej klinickej praxe som sa dostala 
„k alžbetinkám”. Ako každého mladého adepta 
medicíny, fascinovali ma operácie. Keďže boli 
prázdniny a veľa lekárov na dovolenkách, mala 
som dostatok možností zistiť, čo onkológia v sebe 
zahŕňa. So všetkými kladmi, ale aj  zápormi. Po 
promócii som sa na Onkologický ústav chcela 
vrátiť. Po roku práce v nemocnici v Trstenej na 
Orave sa mi to podarilo. Ale už to nebola chirurgia, 
ale rádiológia, ktorá vtedy spájala dve špecializácie 
- RTG diagnostiku a liečbu žiarením. Keďže som sa 
po rozdelení tejto špecializácie rozhodla pre rá-
dioterapiu, bola som prvou ženou na Slovensku, 
ktorá sa tomuto odboru venovala.

Po obhájení kandidátskej a doktorskej 
dizertačnej práce ste sa začali venovať výskumu 
v Ústave experimentálnej onkológie 
SAV. Na akej úrovni bola vtedy veda, 

týkajúca sa onkológie?
Onkologický výskum v Česko-
slovensku mal veľmi dobré meno 
a práve Ústav experimentálnej 
onkológie bol v zahraničí uznávaný. 
V priebehu niekoľkých ďalších 
rokov sa veda posunula veľmi 
dopredu. Výskum, ktorý sa robil 
prevažne na „bunkovej úrovni” sa 
orientoval na molekulovú biológiu 
a priniesol veľa nových poznatkov i 
v onkológii.

Jeden rok ste pracovali v onko-
logickom ústave Nemeckej 
akadémie vied v Berlíne. Potom 
ste spolupracovali s Karolinska 
Institutet v Štokholme. Dali sa 
porovnávať výsledky práce 
našich a zahraničných ústavov?
Práca v zahraničných ústavoch 
bola veľkým prínosom pre spoznanie nových 
metód štýlu výskumnej práce i cieľavedomej spo-
lupráce, vytrvalosti a nevzdávania sa, i keď napriek 
veľkým snahám výsledky často úmornej práce 
nevyšli podľa očakávania. Pri porovnávaní vedeckej 
práce u nás a v zahraničí treba povedať, že u nás 
máme veľa vynikajúcich vedcov, žiaľ, podmienky 
pre ich prácu sú často nevyhovujúce a nedostatok 
finančných zdrojov a tiež infraštruktúry spôsobujú, 
že svoje schopnosti uplatňujú v zahraničí.

Ste držiteľkou národnej ceny vo výskume 
heterogenity nádorových buniek. Môžete nám 
to bližšie vysvetliť?

Bola to tímová práca, v ktorej som sa ja venovala 
štúdiu cilivosti nádorových buniek na žiarenie, 
podmienenej krvným zásobením a transportom 
kyslíka a ich rezistencie v dôsledku hypoxie - 
nedostatočného prísunu kyslíka. Bol to vtedy akýsi 
začiatok ďalšieho výskumu, ktorý sa venoval význa-
mu krvného zásobovania nádorového tkaniva.

Vaše poznatky vás posúvali dopredu. 
Nielenže ste sa stali členkou viacerých od-
borných medicínskych spoločností doma i v 
zahraničí, ale zrejme vás to iniciovalo založiť 
Československú spoločnosť pre rádioterapiu, 
rádiobiológiu a fyziku. Aký to malo význam?

V minulosti pozostával odbor rádiológie z dvoch 
disciplín- röntgenovej diagnostiky a liečby. Vývojom 
technického vybavenia a zavedenia nových metód 
v diagnostike i liečbe, bolo treba zaužívanú tradíciu 
zmeniť. Pre to, aby sa tieto dva vedecké odbory mohli 
zdokonaľovať,  potrebovali existovať samostatne. 
Spočiatku tieto zmeny narážali na určité odmietanie, 
najmä u starších kolegov. Dnes sú už tieto samostatné 
špecializácie samozrejmosťou.

Z vášho podnetu bola 19. januára 1990 v Bratis-
lave založená Liga proti rakovine (LPR), ktorá 
bola v tom istom roku prijatá za člena Európ-
skej asociácie líg proti rakovine (ECL) i za člena 
Medzinárodnej únie proti rakovine (UICC) so 
sídlom v Ženeve. Čo bolo hlavným cieľom LPR?
Založením LPR sa Československo stalo prvou 
krajinou bývalého socialistického bloku, ktorá sa 
zapojila do hnutia, ktoré v Európe a vo svete exis-
tovalo už dlhé roky. Cieľom bolo bojovať rozsiahlym 
programom proti rakovine za morálnej, materiál-
nej a finančnej podpory celej verejnosti. Mnohé 
z týchto líg už oslávili 100-ročné jubileum svojej 
činnosti a stali sa veľmi uznávaným solventným 
partnerom vlád, ktoré si ich zásluhy vysoko cenia. 
My sme začali ako amatéri, ale všetci naši partneri v 
cudzine nám pomáhali svojím know-how, aby sme 
mohli rýchlo vyplniť veľké medzery. Začali sme bez 
prostriedkov, postupne sme si však získali dôveru 
našich spoluobčanov, ktorí naše projekty s porozu-
mením prijali. Postupom času sme sa stali rovno-
cennými partnermi v týchto medzinárodných or-
ganizáciách a niektoré naše projekty sa stali vzorom 
pre iných. Od krajín západnej Európy sa líšime iba v 
príjmoch, ktoré sú neporovnateľné, lebo tam túto 
činnosť podporujú vysokým „členským” významné 
inštitúcie, banky i veľké spoločnosti. To u nás nie 
je zvyklosťou, a o podpore zo strany najbohatších 
ľudí Slovenska zatiaľ iba snívame.

Hneď od vzniku LPR ste sa stali jej prezidentkou 
a stále pracujete vo viacerých medzinárodných 
komisiách...

Pravidelne sa zúčastňujem na Valnom zhromaždení 
ECL i kongresoch UICC, kde sa určuje spoločná stra-
tégia, do ktorej je zapojená nielen Európa ale i celý 
svet. Sme aktívne účastní na programe rôznych 
komisií. Najviac nás potešilo, keď nás nedávno 
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predstavitelia Európskeho parlamentu vyzvali, 
aby sme v Bratislave, popri dvoch ďalších mestách 
- Londýne a Paríži zorganizovali diskusiu pri okrúh-
lom stole s prizvaním politikov, kde by sa analyzoval 
súčasný stav kontroly rakoviny a pripravil Akčný 
plán pre riešenie narastajúceho bremena rakoviny, 
ktorá ohrozuje celú spoločnosť.

Keďže ste neziskovým združením, ktoré ne-
dostáva dotácie zo štátneho rozpočtu, odkiaľ 
čerpáte finančné prostriedky?
Hneď po založení LPR nám naši zahraniční part-
neri radili, aby sme od štátu nebrali žiadnu priamu 
finančnú podporu, a tým sa vyhli zbytočnému 
byrokratickému postupu a zaťažovaním práce 
agendou, ktorá ju brzdí. Naším najväčším príjmom 
je jednodňová kampaň Deň narcisov, ktorú tento 
rok robíme už  pätnásty raz. Ďalším príjmom sú 2 
percentá z daní.

Na čo všetko sa získané peniaze používajú?
O použití získaných peňazí informujeme verejnosť 
všetkými možnými mediálnymi prostriedkami 
s uvádzaním detailov na webovej stránke, na 
tlačových konferenciách a informačných kam-
paniach. Najväčšie sumy peňazí za uplynulé roky 
išli na podporu klinických a výskumných projek-
tov s cieľom zlepšiť diagnostiku, liečbu, urýchliť 
pokrok vo výskume a rehabilitácii pacientov po 
liečbe. S tým súvisí aj podpora psychosociálneho 
programu, posielame deti po liečbe do letných 
a zimných táborov, financujeme „domovy” pre 
rodičov sprevádzajúcich svoje choré deti pri 
liečbe, umožňujeme rekondičné pobyty v Tatrách 
a kúpeľoch, pomáhame finančne rodinám, ktoré 
majú ekonomické problémy v dôsledku choroby. 
Veľká časť peňazí ide tiež na preventívne kam-
pane, tlač brožúr a letákov a financujeme onko-
logickú výchovu v stredných školách na Slovensku. 
Najnovším projektom je vytvorenie siete psycho-
logických poradní na Slovensku, čo je jeden, vo 
svete veľmi presadzovaný smer, ktorý zatiaľ u nás 
ešte neexistuje. Chceme ho uviesť do života a celý 
ho financovať.

20. októbra 2008 sa otvorili brány Centra po-
moci LPR v Bratislave na Brestovej ulici číslo 6, 
v januári v 2009 Centra pomoci LPR v Košiciach 
a v lete 2010 ste otvorili ďalšie Centrum v Mar-
tine. K čomu tieto centrá slúžia a aké služby 
poskytujú?

V západných krajinách Európy, kde takéto centrá 
už dávno fungujú, ich označujú za tretie miesto, 
kde pacienti a ich rodiny, ale i verejnosť dostávajú 
mimo nemocnice a domova potrebnú pomoc. Táto 
pomoc má širokú štruktúru - Linka pomoci a po-
radenská služba, kde skúsení lekári, onkológovia, 
ale aj iní odborníci radia a informujú. Je tu možnosť 
rehabilitácie, rôzne formy cvičenia, relaxácie, 
možnosti stretávania sa pacientov, spoločenské 

podujatia, kurzy, semináre, prednášky. Pozývame 
k nám aj školy, kde študentov oboznamujeme s 
novými smermi zdravého životného štýlu. Všetky 
tieto služby sú bezplatné.

Pred rakovinou má rešpekt hádam každý. Prog-
nózy signalizujú, že ani v 21. storočí sa počet 
onkologicky chorých nezmenší. Ako sa na tento 
vývoj pozeráte vy?
Stúpajúci trend výskytu rakoviny spôsobuje 
obrovské starosti, a preto sa veľké svetové organizácie 
podujali všetkými možnými prostriedkami tento 
trend zastaviť. Moderná liečba vie síce až 50 per-
cent ľudí s rakovinou zachrániť, ale tu je ďalší prob-
lém, ako sa o týchto ľudí ďalej starať, lebo aj keď sú 
vyliečení alebo s chorobou žijú ďalej, majú veľmi 
veľa problémov a starostí. Preto je silný tlak na 
všetky vlády štátov Európy, aby vytvorili Národný 
onkologický plán, ktorý by celý komplex bremena 
rakoviny riešil. A to chce v prvom rade nielen vôľu, 
ale aj financie.

Vraj ste kedysi boli fajčiarka a zo dňa na deň ste 
sa tejto pliagy zbavili. Čo spôsobilo taký obrat?
Ako skoro každý mladý človek i ja som sa ľahko dala 
zviesť zlými príkladmi. Pre našu generáciu to boli 
filmové hviezdy, ktoré fajčili, a tie mali na nás zlý 
vplyv. Keď mi ako mladej lekárke pred očami zom-
rel 37-ročný muž, ktorý fajčil až osemdesiat cigariet 
denne a zomrel za veľmi dramatických okolností 
- vykrvácal pre pokročilú rakovinu pľúc, v ten deň 
sme si na oddelení viacerí povedali  d o s ť! A v tom 
čase sa ešte o všetkých rizikách a následkoch vôbec 
nehovorilo.

Váš manžel MUDr. Ján Siracký je tiež autorom 
viacerých kníh a publikácií na tému rakovina. 
Je tento pojem často skloňovaný aj vo vašom 
súkromí? 
V období plných profesionálnych aktivít sme boli 
obaja s  manželom buď na klinike alebo v  labo-
ratóriu. Viedli sme natoľko plný život v  oblasti 
medicíny, že sme si povedali - doma už žiadna 
onkológia. Radšej beletria, poézia, hudba, tenis, tu-
ristika, záhrada. A venovali sme sa synovi a rodine. 
No ja mám rada aj domáce práce a manžel o mne 
tvrdí, že milujem hektický život. Niekedy robím aj 
päť vecí naraz. Varím obed, pečiem koláč, periem, 
píšem článok do novín, podchvíľou vybehnem 
do záhrady a okopem záhon kvetov. A to všetko 
súčasne. Mohlo by sa zdať, že čím sme „starší” 
onkológovia, tým sme ku všetkým problémom, 
sprevádzajúcim túto chorobu, odolnejší. Opak je 
pravdou. Častým kontaktom s množstvom rôznych 
osudov, tragédií, ale i s dobrými výsledkami sme 
nejako citlivejší, ako sme boli v mladosti, kedy sme 
si takéto starosti veľmi nepripúšťali. Zdá sa, že sme 
akosi profesionálne poznamenaní. 

Obaja s manželom ste veriaci ľudia. Ako vníma 
utrpenie, či už vlastné alebo iných, človek s 
hlbším duchovným poznaním?

Onkologicky chorý pacient, to nie je len operá-
cia, ožarovanie, chemoterapia. To je aj neistota, 
čakanie, strach, úzkosť, radosť z  dobrého výsled-
ku, obavy z  recidívy. Ale aj rodina, zamestnanie, 
budúcnosť. A toto všetko tak akosi určuje, že naša 
starostlivosť o onkologického pacienta sa nekončí 
po skončení liečby. Ten pacient nás potrebuje, my 
ho nesmieme opustiť, on potrebuje mať niekoho, 
na koho sa môže vždy obrátiť so svojimi probléma-
mi. Snažíme sa, aby neostal sám. Mnoho je tých, ktorí 

potrebujú aspoň trochu našej lásky, pohlade-
nie, úsmev, slovo povzbudenia. Rozdávajme, 
prinášajme radosť. Tá rozdávajúca láska prišla na 
tento svet v osobe Ježiša Krista. Láska je rozdávanie 
a rozdávanie prináša radosť aj obdarovanému aj 
rozdávajúcemu. V  Londýne, v  katedrále sv. Pavla, 
je krásny obraz od britského maliara Holmana 
Hunta. Ježiš stojí pri starých, zhrdzavených dverách 
obrastených brečtanom. V ruke drží horiacu sviecu 
a klope na tie dvere. Dvere nemajú kľučku, dajú sa 
otvoriť iba zvnútra. Každý ich musí otvoriť sám. To 
sa týka otázky viery. K tej si musí hľadať cestu každý 
sám. No v trápení by každý človek mal mať niekoho 
blízkeho. Preto svojich pacientov neopúšťame ani 
po ukončení jeho liečby.

Získali ste viacero domácich i zahraničných 
ocenení za svoju prácu, v roku 2005 vás zaradi-
la Svetová lekárska asociácia medzi 65 sta-
rostlivých lekárov sveta vybraných z 58 krajín, v 
roku 2006 vám prezident SR udelil Pribinov kríž 
prvej triedy a stali ste sa aj Slovenkou roka. Ako 
beriete takéto ocenenia a čo pri nich pociťujete?
Prijímam takéto ocenenia s pocitom radosti, ale aj 
hlbokej pokory, lebo si uvedomujem, že dosiah-
nuté úspechy sú vždy výsledkom tímovej práce a 
každý nápad, sen alebo cieľ  potrebuje nielen veľa 
energie, odhodlania a obety, ale hlavne pomoc 
spolupracovníkov i podporu zo strany najbližších. 
A preto pri preberaní každej ceny ju v mysli vždy 
symbolicky venujem všetkým, ktorí pri mne stáli a 
pomáhali mi.

Ružinov sa stal nielen miestom vášho pôso-
benia, ale tu aj bývate. Prečo ste si vybrali 
túto mestskú časť, čo vám v  nej vyhovuje, no 
zároveň, aké zmeny k lepšiemu by ste tu uvítali?
Spomínam si, keď sme sa sem v 50. rokoch 
presťahovali, naša Brestová ulica bola takmer 
na konci sveta. Potom postupne začali budovať 
sídliská - Štrkovec, Ostredky, Pošeň i Trávniky. 
Medzi jednotlivými blokmi bol krásny, veľký 
priestor pre zeleň. To sa však postupom rokov 
začalo meniť. V  súčasnosti je Ružinov vychyte-
nou oblasťou pre budovanie obchodného a 
spoločenského centra. Obávame sa, že eko-
nomický efekt z  predaja stavebných pozemkov 
ide často na úkor zdravej a osviežujúcej zelene. 
Dúfajme, že príroda  prežije ekonomiku. Napriek 
tomu je ružinovská mestská časť stále pekné 
miesto na bývanie a cítime sa tu dobre.
  

Anna Sláviková 
Foto: LPR
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Novou tvárou TV Ružinov je Kveta Horváthová
Medzi mnohých známych moderátorov, ktorých vídate na  obrazovkách Televízie 
Ružinov, pribudla charizmatická blondínka  Kveta Horváthová (34). Dostala ponuku 
moderovať relácie ERGO a KLUB D. S radosťou ju aj prijala. Táto útla a výrečná mod-
erátorka sa tak pridala k radom svojich nie menej známych kolegov, ako sú napríklad 
Karin Jančichová Majtánová (RELAX), Roman Bomboš (RELAX, RUŽINOVSKÁ ARÉNA) či 
Lucia Palšovičová (TV ŠPORT, Ružinovské správy) a mnohí ďalší.

Z h o v o r č i v á 
moderátorka má 
za sebou úspešnú 
a  dlhoročnú prax 
v  mediálnom svete. 
Dalo by sa o  nej 
tvrdiť, že patrí 
medzi ostrieľaných 
ľudí z televíznej 
brandže.  Po 
veľkých televíziách 
sa z jej prítomnosti 
budú diváci tešiť aj 
v  Televízii Ružinov. 

O  Kvetke je známe, že sa rada obklopuje ľuďmi 
a  rozhodne nevyhľadáva samotu. O  sebe tvrdí, 
že je veselý a akčný typ. Popri práci moderátorky 
hravo zvláda aj úlohu matky a manželky. Viac už 
v rozhovore s Kvetou Horváthovou. 

V Televízii Ružinov budete moderovať dve 
relácie - ERGO hlavne o zdravotnej prob-
lematike a  KLUB D pre skôr narodených. 
Sú vám tieto témy blízke alebo, naopak, 

to bude pre vás výzva o niečom novom? 
Veľmi obdivujem ľudí, ktorí odmietajú žiť na 
staré kolená neaktívne a  chcú sa venovať 
svojim koníčkom a  majú pocit, že ich život 
sa nekončí, práve naopak začínajú mať viac 
času.  Je mi to veľmi sympatické, teším sa na 
náplň tejto relácie. Rovnako sa teším aj na re-
láciu ERGO, ktorá je zameraná na zdravotné 
témy a zdravotnú problematiku, kde budem 
sama aj zháňať hostí a  vymýšľať témy. Už 
teraz ich mám viac než dosť.

Ste mediálne ostrieľanou moderátorkou 
s  dlhoročnou praxou a  skúsenosťami. 
Máte trému aj teraz, keď vstupujete do 
regionálneho štúdia? Predsa len, TV 
Ružinov je o niečo „menšia“ ako televízie, 
kde ste pôsobili. 

Mám! Musím sa priznať, že mám. Mám trému 
pred každým vysielaním, pred každým 
vystúpením na akejkoľvek akcii. Je to o tom, 
že mám pocit zodpovednosti. Vnútri sa 
trošku bojím, aby to všetko dobre dopadlo, 

aby to bolo v  poriadku, aby som zbytočne 
nemala veľa brbtov, aby odzneli všetky otáz-
ky, ktoré chcem, aby odzneli. 

Okrem toho, že ste moderátorka, ste aj 
manželka aj matka. V ktorej z týchto úloh 
sa cítite najlepšie?
Asi z  každého rožku trošku. Asi treba mať 
veci v živote vyvážené, u mňa to tak funguje, 
vtedy som spokojná. Som dobrá a milujúca 
manželka, keď môžem byť chvíľku aj 
moderátorka. Vtedy som pokojná moderá-
torka, keď som dobrá manželka a  matka, 
takže tak sa to nejako dopĺňa. 

Momentálne v  Ružinove nebývate. Aký 
máte vzťah k  Ružinovu? Viažu sa vám 
s touto lokalitou nejaké spomienky? 
Ružinov poznám dôverne, pretože pred 
jedenástimi rokmi som tu žila s mojím ešte 
vtedy priateľom, dnes už manželom. Mali 
sme tu prenajatý náš prvý spoločný bytík, 
bývali sme na Farebnej ulici. Veľmi príjemne 
sa nám tu bývalo. V  ružinovskej nemocnici 
som porodila svoj najväčší poklad a najväčší 
zázrak môjho života – moju dcéru. Takže 
dôverne poznám Ružinov, chodievam sem 
často, aj na prechádzky s mojou ratolesťou, 
najčastejšie k Štrkoveckému jazeru.                                                                           

    
(red)
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Bezdomovci na javisku
Bratislavskí bezdomovci si v Ružinove zahrali divadlo. Nezisková organizácia 
Depaul Slovensko im okrem poskytnutia strechy nad hlavou v nocľahárni dala 
aj inú možnosť – hrať na javisku.

Divadelný krúžok Depaul má za sebou 
premiéru svojho prvého predstavenia. Jeho 
členovia nacvičili divadelnú hru Vernisáž od 
Václava Havla. Sála Vincentínum v Kostole sv. 
Vincenta de Paul sa zaplnila do posledného 
miesta. „Som príjemne prekvapený. Popravde, 
nevedel som, čo mám čakať, keďže som sa 
nezúčastnil ani jednej skúšky. Ale teraz, po 
premiére mám z toho naozaj veľmi dobrý 
pocit a teším sa, že sa to takto podarilo,“ povedal 
tesne po premiére riaditeľ organizácie De-
paul Juraj Barát. Nadšenie z vydareného 

predstavenia neskrýval ani ružinovský farár 
Augustín Slaninka. „Trošku som sa obával, že 
to tu bude prázdne, ale som milo prekvapený, 
že sa hľadisko zaplnilo. Som na týchto našich 
hercov veľmi hrdý. Našli v sebe odvahu vystúpiť 
pred toľkými ľuďmi. Myslím, že aj  to niečo robí 
s ich vnútrom a posúva ich to dopredu. Verím, 
že takéto aktivity im môžu len a len prospieť,“ 
vyjadril sa Slaninka.

Nadšení z  predstavenia boli nielen di-
váci, ale hlavne samotní aktéri na javisku, 
pre ktorých to bola divadelná premiéra. 
Jednu z  hlavných postáv si zahrala Marcela 
Zemanová. „Je to veľmi dobrý pocit. Bolo to 
dosť náročné nacvičiť a  zapamätať si texty, 
ale zvládli sme to. Dokonca ma počúvali aj 
moji hereckí kolegovia, takže čo viac si môžem 
želať,“ opísala svoje pocity bezprostredne po 
premiére Marcela. Na klavíri si zahral Rudolf 
Šarközy, ktorý sa hudbe venuje už od malička. 
Aj keď mal najprv strach, hudobnú vložku di-
vadelnej hry zvládol na výbornú. Bezdomov-
com je dva mesiace. „Sme tu ako rodina, pri 

nácviku hry sme sa ani raz nepohádali, tak som 
šťastný, naozaj šťastný, že premiéra sa vydarila. 
Milujem hrať na klavíri, teší ma, že to ocenili aj prí-
tomní ľudia. Je krásne zažiť taký úprimný potlesk,“ 
neskrýval nadšenie klavirista bez strechy nad 
hlavou. „Obdivoval som pána Šarközyho, hral 
nádherne. Človek z ulice nám tu predviedol priam 
profesionálny výkon. Viem, že mal z  tohto 
predstavenia trošku obavy, vravel mi, že tri 
roky nehral a  celé doobedie sa rozohrával. Ale 
bol skvelý, mohol by pokojne hrať aj niekde v ho-
teli,“  skonštatoval ružinovský farár. 

Bezdomovci z  nocľahárne sv. Vincenta de 
Paul De hru nacvičili pod  vedením sociálnej 
pracovníčky Jaroslavy Poloňovej, ktorá sama na 
pódiu zaspievala niekoľko piesní. „Som veľmi rada, 
že to máme za sebou. Teším sa, že som mohla byť 
súčasťou tohto predstavenia. O  to viac, že s  týmito 
ľuďmi aj pracujem ako dobrovoľníčka a mám k nim 
blízko. Veľmi som na nich hrdá, dokázali, že sú talen-
tovaní a odohrali to absolútne prirodzene.“ 

Divadelný krúžok Depaul plánuje 
s hraním pokračovať. S Vernisážou sa predstavia 
už v júni na Novej scéne. Nie je ani vylúčené, že sa 
v budúcnosti dočkáme nejakého muzikálu, keďže 
hudobne nadaných bezdomovcov je v  divadel-
nom krúžku oveľa viac. 

                                 Katarína Kostková 
Foto: Jakub Košnár                                                                                                                                  

Z domácností zmizlo 700 spotrebičov
Ružinovčania sa v marci zbavovali svojich starých elektrospotrebičov. Vyhodili 
takmer sedemsto. Takéto množstvo by spolu zaplnilo dva veľké kamióny.

Hromadná rozlúčka s televízormi
Ružinovčania sa počas jarného zberu 

spotrebičov mohli zbaviť starých chladničiek, 
mikrovlniek, žehličiek, varných kanvíc a prakticky 
každého elektrospotrebiča.  Najviac vyhadzovali 
staré televízory a  počítačové   monitory. Keďže 
technológie idú rýchlo dopredu, staré monitory 
a objemné  televízory nahradili už moderné LCD, 
LED a  plazmové obrazovky. A  tak Ružinovčania 
vyhodili spolu 267 ich starších predchodcov. 
Najstarším vyhodeným spotrebičom sa však stala 
chladnička, ktorá mala vyše 40 rokov.

Posledné dve marcové soboty sa do zberu 
spotrebičov zapojilo 317 ružinovských domác-
ností. Spoločnosť Envidom, ktorá zber spolu 
s  ružinovským miestnym úradom realizovala, 
však zdôrazňuje, že oproti predchádzajúcemu 
obdobiu je to pokles. Ružinovčania sa už starých 
spotrebičov zbavili minulý rok.  „Ružinovčania tak 
postupne čistia svoje domácnosti od nepotrebných 

starých spotrebičov, čo je vidieť aj na postupne kle-
sajúcich množstvách zapojených domácností a 
vyradených spotrebičov. Na jeseň 2010 sa do zberu 
zapojilo 393 domácností, ktoré vyradili 847 kusov 
spotrebičov a počas jarného zberu minulého roka 
vyradilo približne 450 ružinovských domácností až 
1 116 spotrebičov,“ uviedla Jana Nahálková z Envi-
domu. 

Predbehli ich
Zber spotrebičov sa nevyhol komplikáciám. 

Pracovníkov Envidomu totiž v niekoľkých prípa-
doch predbehli bezdomovci, ktorí im doslova 
„pred nosom“ pozbierali spotrebiče. Obyvatelia 
ich totiž často nechávali vyložené pred bránami, 
a tak bezdomovcom nič nebránilo naložiť ich na 
svoje vozíky. „Oni to rozoberajú a vozia do zberu. 
To čo môžu speňažiť, speňažia, a ostatné odnesú,“ 
vysvetľuje Ivan Lahučký, náčelník ružinovskej 
mestskej polície, ktorá pri odvoze spotrebičov 

preto musela asistovať.  Neodborne rozobraté 
spotrebiče, najmä chladničky, sú totiž veľkou 
záťažou pre životné prostredie. „My sme tieto 
skupinky vykázali, ale oni sa aj tak vrátili, a tak naše 
hliadky museli počas zberu zasahovať viack-
rát,“ dodáva Lahučký. 

Dôležitá recyklácia
Spotrebiče, ktoré zozbierala spoločnosť En-

vidom, neskončia odložené na skládkach, ale 
premenia sa na druhotné suroviny. „Sme radi, 
že staré spotrebiče takýmto spôsobom končia 
svoju púť dôstojne – v zbere, odkiaľ sa odvezú 
na ekologickú recykláciu. Recyklácia starých 
spotrebičov chráni životné prostredie, pretože 
zamedzí úniku škodlivých látok (napr. freónov zo 
starých chladničiek) do prírody. Ďalším prínosom 
recyklácie elektroodpadu je získavanie druhotných 
surovín,“ vysvetľuje  Jana Nahálková. Ďalší zber 
spotrebičov možno v Ružinove očakávať opäť na 
jeseň. Obyvatelia Ružinova o ňom budú včas in-
formovaní z internetovej stránky  www.ruzinov.sk, 
Ružinovského Echa a Televízie Ružinov. 
       

Zuzana Tiňová
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Zájazdy pre seniorov zatiaľ  otvorené
Organizovanie zájazdov pre ružinovských dôchodcov zostáva v  tomto roku otvorené. Momentálna 
finančná situácia mestskej časti Ružinov zatiaľ nedovoľuje zazmluvniť pobyty v Umagu či slovenských 
kúpeľoch. 

Akcia Muškátové leto bude mať 
tento rok inú podobu. Muškáty neb-
ude mestská časť Ružinov rozdávať 
zadarmo. Rozhodla sa pre iný variant 
– výzdobu verejných priestranstiev 
výsadbou muškátov. Kvety si tak ne-
prinesú ľudia domov na balkón, ale 
muškáty budú vonku. 

Muškátové leto každý rok vyšlo na 

Ružinovská samospráva sa musí 
najprv vysporiadať s nesplatenými záväz-
kami predchádzajúceho vedenia sa-
mosprávy. „Vzhľadom na stav finan-
cií sme si nemohli dovoliť na začiatku 
roka zazmluvniť tieto pobyty. Nevedeli 
sme zaručiť, že peniaze budeme mať. 
Preto sme sa dohodli, že by sme mohli 
radšej robiť viac menších aktivít, ktoré 
vieme zorganizovať mesiac vopred, keď 

už budeme vedieť, ako sa nám skon-
solidujú financie,“ vysvetľuje situáciu 
Vladimír Sloboda, zástupca starostu, 
ktorý má na starosti sociálnu oblasť 
v  mestskej časti Ružinov. Zároveň 
dopĺňa, že v priebehu roka by sa moh-
lo ukázať, či budú peniaze na podobné 
zájazdy či výlety pre seniorov. Dva tur-
nusy dôchodcov pri mori vychádzajú 
na približne 35 tisíc eur. „Ak budú pe-

Výrok:

Joubert

PODMIEN.

BOLT MENO

LETNÝ

49

VOZIDLO

MENO

niaze, tak nie je problém zorganizovať 
napríklad  výlet do Viedne, ako na to 
boli seniori zvyknutí, pričom sa ne-
musí viazať na konkrétny termín, kedy 
sa vo Viedni koná výstava. Prípadne 
sa dá výlet zorganizovať aj inde ako 
do Viedne. Veľa ľudí sa sťažovalo aj na 
spôsob výberu tých, ktorí do kúpeľov či 
do Umagu pôjdu, takže aj na tom mu-
síme popracovať,“ dopĺňa Sloboda. 

(mš)

Muškátové leto v novej podobe
17 tisíc eur. Keďže rozpočet je oklieštený 
svojimi možnosťami, samospráva našla iný 
variant, ako sídliská skrášliť. Miestny úrad 
v súčasnosti vytipováva lokality, kde bude 
možné muškáty umiestniť do závesných 
kvetináčov alebo ich vysadiť. Kvety sa majú 
objaviť napríklad na Dulovom námestí 
a v Parku Andreja Hlinku. 

(mš)
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Čaká nás veľké sčítanie
Slovensko čaká veľká štatistická akcia. Od 13. mája do 6. júna sa u nás 
uskutoční Sčítanie obyvateľov, domov a bytov. Ružinov nie je výnimkou.

S č í t a n i e 
obyvateľov, 
domov a 
bytov vy-
p l ý v a  z 
nariadenia 
v l á d y  S R 
aj Európ-
skeho par-
l a m e n t u . 
V š e t k y 

členské štáty Európskej únie musia poskytnúť 
komplexné údaje o obyvateľoch, domoch a by-
toch v ustanovených demografických, sociál-
nych a ekonomických charakteristikách osôb, 
rodín a domácností, ako aj údaje o domoch 
a bytoch na národnej, regionálnej a miestnej 
úrovni. Prvým referenčným rokom je rok 2011.
V máji vám na dvere zaklope komisár

Sčítanie sa uskutoční od 13. mája 2011 do 
6. júna 2011. Sčítací komisári začnú navštevovať 
domácnosti od 13. mája, aby obyvateľom osobne 
odovzdali tlačivá a identifikátory potrebné na 
právoplatné sčítanie.  „Identifikátor je náhodne vy-
generované číslo, ktoré spolu s overovacím heslom 
obyvateľom doručí v zalepenej obálke na meno  
sčítací komisár. Identifikátor neslúži na identifikáciu 
obyvateľa, ale na identifikáciu sčítacích formulárov. 
Zabezpečuje, aby sa obyvatelia právoplatne sčítali 
iba raz a aby sa mohli následne spracovať všetky 
dáta zo sčítania elektronicky. Spolu sú tri typy identi-
fikátorov a to identifikátor pre obyvateľa, byt a dom. 
Heslo slúži na elektronické sčítanie obyvateľov“ 
objasňuje Eva Kučerová, vedúca organizačného 
referátu ružinovského miestneho úradu, ktorý 
pre Štatistický úrad SR zabezpečuje zber dát 
v Ružinove. V rámci neho vyše 220 sčítacích 
komisárov navštívi okolo 35 tisíc domácností. 
Každý sčítací komisár bude mať „Osobitné poverenie“, 
teda kartičku s pečiatkou mestskej časti a pod-
pisom starostu. Na kartičke bude aj logo sčítania. 
Týmto poverením je komisár povinný preukázať 
sa. „Sčítací komisár do bytu nemôže vojsť, iba ak 
si to obyvateľ bude vyslovene želať,“ hovorí Eva 

Kučerová. 
Čo do formulára napísať? 

Sčítací komisár nám odovzdá tlačivo A 
(za obyvateľa) a B (za byt), k tomu aj tlačivo C 
dostanú  obyvatelia, ktorí bývajú v rodinnom 
dome. K tomuto „balíčku“ patrí aj už spomenutý 
identifikátor. 

Do sčítacích formulárov budeme zapisovať 
údaje aktuálne k rozhodujúcemu okamihu 
sčítania –  k polnoci z piatku 20. mája na sobotu 
21. mája 2011. Po tomto termíne začnú sčítací 
komisári so zberom vyplnených formulárov a ich 
zber musia ukončiť 6. júna.  

Odpovedať budeme napríklad na otázky 
o našom vzdelaní, práci, národnosti či viero-
vyznaní. „V tlačive o byte sú otázky o vlastníctve 
bytu, jeho obytnej ploche, type kúrenia, či máme 
v byte internet alebo telefón,“ vysvetľuje typy 
otázok Eva Kučerová. Tlačivo C vyplní vlast-
ník rodinného domu a za bytový dom sčítací 
komisár -  sú na ňom otázky o type domu, roku 
výstavby či rekonštrukcie, či má dom vlastnú 
kanalizačnú alebo plynovú prípojku. 

Aby vypĺňanie tlačív nebolo také zložité, ku 
každému sčítaciemu formuláru dostaneme 
vysvetlivky k správnemu vyplneniu tlačív. S ďalšími 
prípadnými otázkami k vypĺňaniu sa môže občan 

obrátiť priamo na sčítacieho komisára alebo tele-
fonicky na Referát organizačný a správy registratúry 
Miestneho úradu mestskej časti Ružinov. 
Vypĺňať môžeme aj elektronicky

Sčítacie formuláre bude možné vyplniť 
namiesto tlačenej podoby v elektronickej forme. 
Ak sa rozhodnete vyplniť formuláre elektronicky, 
oznámite túto skutočnosť sčítaciemu komisárovi 
ihneď pri doručení tlačív. Sčítací komisár vám na 
základe tohto oznámenia odovzdá v zalepenej 
obálke heslo pre elektronické sčítanie na adrese 
www.scitanie2011.sk . Sčítacie formuláre v elek-
tronickej podobe musíte potom odoslať v čase od 
21. mája do 29. mája

Ak  by  za vami ako obyvateľmi Ružinova 
sčítací komisár domov neprišiel, čiže by ste neboli 
zahrnutí do sčítania, oznámte túto skutočnosť na 
Miestny úrad Ružinov do 6. júna. Zamestnanci 
úradu zabezpečia vaše sčítanie. 

Výsledky zo sčítania obyvateľov, domov a bytov 
v roku 2011 sa budú zverejňovať priebežne, kom-
plexné výsledky budú známe najneskôr v marci 
2014. Sčítanie prinesie aj presnejšie informácie o 
Ružinove. „Pre Ružinov je to vlastne získanie prehľadu 
o bytoch a domov a, samozrejme, spresnenie počtu 
obyvateľov, čo je pre obce veľmi dôležité pri prideľovaní 
financií. Takisto budeme vedieť,  ako Ružinov „starne” 
či „mladne”, to isté platí aj o domoch, koľko je nových, 
starých a pod.,“ dodáva Eva Kučerová. 

                 M. Štrosová

Údaje na účely sčítania je povinný poskytnúť: 
• každý obyvateľ okrem cudzinca požívajúceho diplomatické výsady a imunitu; cudzinec, ktorý   
má pobyt na území Slovenskej republiky kratší ako 90 dní, poskytne údaje v obmedzenom 
rozsahu,
• vlastník domu alebo správca domu, alebo nájomca domu za každú budovu určenú na bývanie, 
alebo inú budovu, ktorá je obývaná v rozhodujucom okamihu sčítania,
• vlastník bytu alebo správca bytu, alebo nájomca bytu, alebo podnájomník bytu pri sčítaní bytov.
Túto povinnosť upravuje zákon č. 263/2008 Z. z.  o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2011. 

Akékoľvek informácie týkajúce sa sčítania obyvateľov,  domov a bytov je možné získať osobne 
na Referáte organizačnom a správy registratúry Miestneho úradu mestskej časti Bratislava–
Ružinov, resp. telefonicky  a e-mailom u zamestnancov uvedeného referátu.
Eva Kučerová   48 284 352  eva.kucerova@ruzinov.sk
Katarína Pavúková    48 284 338  katarina.pavukova@ruzinov.sk
Silvia Valčeková   48 284 323  silvia.valcekova@ruzinov.sk
Ing. Juraj Prochác   48 284 318  juraj.prochac@ruzinov.sk

2. Obývanos� bytu

obývaný

ubytovanie mimo bytu

neobývaný

urèený na rekreáciu

uvo¾nený na prestavbu

nespôsobilý na bývanie

po kolaudácii

v dedièskom alebo súdnom konaní

z iných dôvodov

byt vo vlastnom rodinnom dome

vlastný byt v bytovom dome

byt v bezplatnom užívaníobecný byt

služobný byt

byt v nájme

družstevný byt

4. Obytná plocha bytu

2celková podlahová plocha bytu v m

2podlahová plocha obytných miestností v m

2podlahová plocha kuchyne v m

5. Poèet obytných miestností v byte

14. Kuchyòa

6. Poloha bytu v dome

kuchyòa

prízemie

áno

poschodiesuterén/pivnica

kuchynský kút

spoloèná kuchyòa

bez kuchyne

iná

1. Forma vlastníctva bytu

7. Zásobovanie vodou

8. Teplá voda

solárny ohrev

mimo bytu (kotolòa, tepláreò)

vlastné ústredné kúrenie

elektrický bojler alebo prietokový ohrievaè

plynový bojler alebo prietokový ohrievaè

iný zdroj

bez teplej vody

11. Typ kúrenia

12. Zdroje energie používané na vykurovanie

plyn kvapalné palivo

solárna energia

elektrina

10. Kúpe¾òa

9. Záchod

v byte

bez kúpe¾ne/sprchovacieho kútav byte

bez splachovacieho záchodamimo bytu

pevné palivo

iný žiadny

ústredné kúrenie dia¾kové

etážové kúrenie bez kúrenia

ústredné kúrenie lokálne

samostatné vykurovacie teleso

iný

vodovod v byte z vlastného zdroja

vodovod mimo bytu

bez vodovodu

vodovod v byte zo spoloèného zdroja

S V Ä T J U R 1 9 8 5

Údaje sa zis�ujú pod¾a zákona è. 263/2008 Z. z. o sèítaní obyvate¾ov, domov a bytov v roku 2011. 
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SÈÍTACÍ FORMULÁR

SÈÍTANIE OBYVATE OV, DOMOV A BYTOV V ROKU 2011¼

B. ÚDAJE O BYTE

Miesto pre èiarový kódVZORY VYPLNENIA Vyplòte èiernym alebo modrým perom. Písmená píšte ve¾kým palièkovým písmom.
Správny údaj Chybný údaj

15. Pripojenie na telefón a internet

13. Klimatizácia áno nie

3. Podlahová plocha bytu

a) Poloha bytu v dome

b) Bezbariérový prístup k bytu nie

16. Vybavenos� domácnosti (mobilný telefón, poèítaè, auto)

áno

áno

áno

áno

áno

nie

nie

nie

nie

nieosobné auto

osobný poèítaè/notebook

prístup na internet

pripojenie na pevnú telefónnu linku

mobilný telefón

z dôvodu zmeny vlastníka

mimo bytu

Ý
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dné kúre

bytu

VZ
1. Typ domu

2. Obývanos� domu

obývaný

neobývaný 

urèený na rekreáciu

uvo¾nený na prestavbu

nespôsobilý na bývanie

po kolaudácii

v dedièskom alebo súdnom konaní

z iných dôvodov

3. Forma vlastníctva domu

fyzická osoba

štát

obec

rodinný dom

samostatný

dvojdom

radový

domov sociálnych služieb

domov dôchodcov, penzión

ubytovacie zariadenie bez bytu

cirkevná inštitúcia

bytový dom

internát, študentský domov

iný

iná právnická osoba

cirkev

zahranièný vlastník

kombinácia vlastníkov

iná

6. Poèet podlaží v dome

7. Poèet bytov v dome

4. Obdobie výstavby

5. Obdobie rekonštrukcie

9. Typ vodovodnej prípojky

v dome 

vlastná

mimo domu 

vlastná

bez prípojky

10. Typ kanalizaèného systému

prípojka na kanalizaènú sie�

septik (žumpa)

bez kanalizácie a septika

domáca èistièka odpadových vôd

12. Plynová prípojka

11. Tepelná izolácia domu

áno

áno

nie

nie

1981 - 1990

2001 - 2005

1991 - 2000

2006 - 2009

2001 - 2005

2006 - 2009

2010 a neskôr

2010 a neskôr

bez rekonštrukcie

pred rokom 1919

pred rokom 1980

1919 - 1945

1980 - 1990

1946 - 1960

1991 - 1995

1971 - 1980

1961 - 1970

1996 - 2000

8. Materiál nosnej konštrukcie domu

tehly (tvárnice, tehlové bloky)

stenové panely

drevo

iný

kameò a tehly

nepálené tehly

kameò

SÈÍTACÍ FORMULÁR

SÈÍTANIE OBYVATE OV, DOMOV A BYTOV V ROKU 2011¼

C. ÚDAJE O DOME

Miesto pre èiarový kódVZORY VYPLNENIA Vyplòte èiernym alebo modrým perom. Písmená píšte ve¾kým palièkovým písmom.
Správny údaj Chybný údaj

1 9 8 5

Údaje sa zis�ujú pod¾a zákona è. 263/2008 Z. z. o sèítaní obyvate¾ov, domov a bytov v roku 2011. 
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èiastoèná

z dôvodu zmeny vlastníka

z verejnej siete

z verejnej siete
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SÈÍTACÍ FORMULÁR

SÈÍTANIE OBYVATE OV, DOMOV A BYTOV V ROKU 2011¼

A. ÚDAJE O OBYVATE¼OVI

Miesto pre èiarový kód

a) Miesto obvyklého bydliska
1. Miesto trvalého pobytu alebo obvyklého bydliska 

a) Predchádzajúce miesto pobytu

c) Dôvod pris�ahovania do 
    súèasného miesta pobytu

b) Pobyt v zahranièí a rok pris�ahovania do SR (pobyt trvajúci 1 rok a viac kedyko¾vek v minulosti)

zhodné s trvalým pobytom

miesto pobytu nezmenené

ánonie
rok posledného 
príchodu do SR

bytový rodinný zamestnanie podnikanie štúdium iný

obec/
mestská èas�

obec/
mestská èas�

obec/
mestská èas�

okres

okres

okres

štát

štát

štát

štát

inde v SR

v SR

v zahranièí

v zahranièí

2. Pohlavie
muž žena

3. Dátum 
    narodenia

deò mesiac rok

4. Rodinný 
    stav

slobodný, 
slobodná

ženatý, vydatá

rozvedený, 
rozvedená

vdovec, vdova

5. Štát a miesto narodenia (bydlisko matky v èase vášho narodenia)

v SR

v zahranièí

VZORY VYPLNENIA Vyplòte èiernym alebo modrým perom. Písmená píšte ve¾kým palièkovým písmom.
Správny údaj Chybný údaj

1 9 8 5

Údaje sa zis�ujú pod¾a zákona è. 263/2008 Z. z. o sèítaní obyvate¾ov, domov a bytov v roku 2011. 
Cudzinec, ktorý má pobyt na území Slovenskej republiky kratší ako 90 dní, poskytne iba údaje uvedené v bodoch 2, 3 a 6.

Registrované ŠÚ SR è. Vk 82/10 z 23. 8. 2010.

8. Vz�ahy medzi èlenmi domácnosti

osoba na èele bytovej domácnosti manžel, manželka druh, družka/partner, partnerka syn, dcéra za�, nevesta

otec, matkavnuk, pravnuk svokor, svokra iný príbuzný cudzia osoba, podnájomník

10. Zamestnanie (súèasné alebo posledné vykonávané)

9. Súèasná ekonomická aktivita

pracujúci (okrem dôchodcov) osoba na rodièovskej dovolenke

osoba v domácnosti

príjemca kapitálových príjmovdôchodca inádie�a do 16 rokov (nar. po 20. 5. 1995)

pracujúci dôchodca osoba na materskej dovolenke

nezamestnaný študent strednej školy študent vysokej školy

7. Predchádzajúce miesto pobytu, dátum a dôvod pris�ahovania do súèasného miesta pobytu

b) Dátum pris�ahovania do súèasného miesta pobytu
mesiac rok

SR inábez štátnej príslušnosti6. Štátna príslušnos�

S V Ä T J U RÝ
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27. 4.  streda      19. 00 h KAŽDÝ ROK VE STEJNOU DOBU 
   Autor: Bernard SLADE
   DIVADLO BEZ ZÁBRADLÍ, PRAHA

1. 5. – 12. 5.   RUŽINOVSKÁ EKOLOGICKÁ FOTOGRAFIA 
   Výstava - 6. ročník fotografickej súťaže s enviro-  
   mentálnou tematikou   

1. 5. nedeľa  10. 30 h NEDEĽNÉ ROZPRÁVKOVÉ DOPOLUDNIE
   ŽABÍ PRINC, Divadlo ANIMARE SILVA   
   Divadelné predstavenie pre deti

2. 5. pondelok  10. 00 h RUŽINOVSKÝ  IDOL
   - súťaž  ružinovských ZŠ v speve a tanci

4. 5. streda  10. 00 h ANGLIČTINA V PESNIČKÁCH
   - koncert pre žiakov ZŠ a MŠ

4. 5. streda 14. 30 h AKADÉMIA TRETIEHO VEKU
   - Choroby tráviaceho traktu, Doc. Dr. L. Michalko, CSc.
 
4. 5. streda 18. 00 h DUNAJCI 
   - stretnutie hádankárov a krížovkárov

6. 5. piatok  17. 00 h RUŽINOVSKÁ  TANČIAREŇ 
   - zábavné  tanečné stretnutie staršej a strednej 
   generácie

8. 5. nedeľa  10. 30 h NEDEĽNÉ ROZPRÁVKOVÉ DOPOLUDNIE
   O ZATÚLANOM  KLAUNOVI, Divadlo NA KOLESÁCH  
   Divadelné predstavenie pre deti

8. 5. nedeľa  19. 00 h ROZHODCOVIA ( komédia ) -  I. Premiéra 
   Autor: Zoltan Egressy
   Hrajú: Tomáš Maštalír, Vladimír Kobielsky,
   Branislav Bystriansky
   Hudba a réžia: Peter Mankovecký

9. 5. pondelok  19. 00 h ROZHODCOVIA ( komédia ) - II. Premiéra 
   Autor: Zoltan Egressy
   Hrajú: Tomáš Maštalír, Vladimír Kobielsky, 
   Branislav Bystriansky
   Hudba a réžia: Peter Mankovecký

11. 5. streda  13. 00 h DIALÓGY
   - protidrogové fórum pre žiakov ZŠ

13. 5. streda  10. 00 h PREDSTAVUJÚ SA ...
   - koncert žiakov gymnázia I. Horvátha

13. 5. piatok  17. 00 h RUŽINOVSKÁ ŠACHOVNICA
   - kompozičný šach

13. 5. piatok  17. 00 h RUŽINOVSKÁ  TANČIAREŇ 
   - zábavné  tanečné stretnutie staršej a strednej 
   generácie,  VS
 
15. 5. nedeľa  10. 30 h NEDEĽNÉ ROZPRÁVKOVÉ DOPOLUDNIE
   HĽADÁ SA PRINC A PRINCEZNÁ, Divadlo DUNAJKA

18. 5. streda  13. 00 h DIALÓGY
   - protidrogové fórum pre žiakov ZŠ

18. 5. streda  15. 00 h DIABETES
   - podujatie Zväzu diabetikov Slovenska

18. 5. streda 18. 00 h DUNAJCI 
   - stretnutie hádankárov a krížovkárov 

19. 5. štvrtok 19. 00 h ROZMARNÝ DUCH 
   Autor: Noel COWARD
   Hrajú: P.Sklár, Z.Tlučková, E. Podzámska, F.Kovár,   
   Z.Kocúriková, Z.Vačková

20. 5. piatok  17. 00 h RUŽINOVSKÁ  TANČIAREŇ 
   - zábavné  tanečné stretnutie staršej a strednej generácie

20. 5. piatok  17. 00 h RUŽINOVSKÁ ŠACHOVNICA
   - kompozičný šach

21. 5. sobota  15. 00 h MEMORIÁL ŠTEFANA MATEJČÍKA
   - boxerský turnaj Slovenskej ligy

22. 5. nedeľa  9. 00 h MEMORIÁL ŠTEFANA MATEJČÍKA
   - boxerský turnaj Slovenskej ligy

22. 5. nedeľa  10. 30 h NEDEĽNÉ ROZPRÁVKOVÉ DOPOLUDNIE
   ČERT A KÁČA, RAD ČERVENÝCH NOSOV
  
23. 5. pondelok   9. 00 h SUPER TRIEDA
   - didaktický projekt pre žiakov ZŠ, VS

25. 5. streda 14. 30 h AKADÉMIA TRETIEHO VEKU 
   - Zdravie seniorov

25. 5. streda  17. 00 h  PARTIČKA
  19.00 h  -zábavný televízny program

27. 5. piatok  17. 00 h RUŽINOVSKÁ  TANČIAREŇ 
   - zábavné  tanečné stretnutie staršej a strednej generácie

28. 5. sobota  19. 00 h TROPICAL A JEHO HOSTIA 
   - program  z príležitosti 15. výročia založenia súboru 

29. 5. nedeľa  10. 30 h NEDEĽNÉ ROZPRÁVKOVÉ DOPOLUDNIE
   MALÁ ČARODEJNICA, Divadlo NELINE 

31. 5. utorok 19. 00 h ZE DVOU SE TO LÉPE TÁHNE 
   Zábavný progrom populárneho českého zabávača   
   Zdeňka IZERA 

DOM KULTÚRY RUŽINOV
Ružinovská 28, Bratislava
tel.: 43 33 05 23, 43 33 02 60

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

1. 5.   nedeľa   10. 00 h  NIVY ROBIA DIVY
   II. ročník niváckej korčuliády pre verejnosť pod záštitou 
   starostu MČ Ružinov Ing. Dušana Pekára  - pred budovou   
   SD Nivy a streetbalové ihrisko na Budovateľskej ul.
  19. 00 h KONCERT ORCHESTRA BRATISLAVA HOT SERENADERS 
   – hudba v štýle 20. a 30. rokov; veľká sála
 
3. 5.   utorok   15. 45 h KVETY PRE MAMIČKU ... 
   – výtvarný krúžok pre deti
                16. 00 h – 17. 00 h
   PORADÍME VÁM... 
   – bezplatná právna poradňa pod záštitou OZ SLZA
 
4. 5.   streda   14. 15 h MAMIČKÁM Z LÁSKY 
   – program ku Dňu matiek spojený s vystúpením DFS Prvosienka
 
8. 5.   nedeľa   9. 30 h ČAS PRE BOŽIE SLOVO 
   – stretnutie kresťanov otvorené pre všetkých

10. 5.   utorok   15. 45 h  ORGOVÁNOVÉ HALÚZKY 
   – výtvarný krúžok pre deti
               16. 00 h – 17. 00 h
                PORADÍME VÁM... 
   – bezplatná právna poradňa pod záštitou OZ SLZA
  
11. 5.   streda   14. 15 h CHCEŠ SA STAŤ POLICAJTOM ? 
   – beseda s členmi Policajného zboru pre I.stup. ZŠ

17. 5.   utorok   16. 00 h – 17. 00 h
                PORADÍME VÁM... 
   – bezplatná právna poradňa pod záštitou OZ SLZA
 
24. 5.   utorok   15. 45 h  POD MÁJOVÝM NEBOM 
   – kreslenie na chodníku pre deti a malá súťaž o najkrajší obrázok
               16. 00 h – 17. 00 h
                PORADÍME VÁM... 
   – bezplatná právna poradňa pod záštitou OZ SLZA; uč.č.4

25. 5. streda   14. 15 h FILMOVÉ PREMIETANIE pre žiakov školských družín; 
   veľká sála

28. 5.   sobota   16. 00 h DIVADIELKA NA NIVÁCH 
   – predstavenia pre deti z okolia Nív; veľká sála 

Divadielňa
1. máj 2011 o 16:00
Interaktívne detské predstavenie najmä pre 
deti prvého a druhého stupňa ZŠ. V prvej časti 
herci hrajú spolu s divákmi ukážky rôznych di-
vadelných druhov (opera, balet, bábkové di-
vadlo, pantomíma a činohra) . V druhej časti 
herci vytvoria predstavenie, ktoré vznikne 
priamo na javisku a deti si tak budú môcť 
vyskúšať úlohu scénografa , autora, kostymé-
ra, režiséra, hudobníkov, tanečníkov a tým 
zážitkovou formou pochopia, ako vzniká 
každé divadelné predstavenie. 

Sketch show
17. máj 2011 o 19:00
26. máj 2011 o 19:00
Žuvačky Pedro, tuzex a bony, hodiny Prim, 
chrumky, či Televarieté - všetko v jednom 
predstavení, s príchuťou suchého, no inteli-
gentného humoru, v duchu návratu do čias 
minulých. Večer plný zábavných scénok z 
obdobia socializmu a známych piesní ako V 
slepých uličkách,  My way, Skôr než odídeš, 
Bude mi lehká zem, Šaty, Úsmev... a to všetko 
v podaní humoru Divadla pod kostolom.

Koncert Martina Geišberga a kapely UMK
30. máj o 19:00
Koncert talentovaného muzikanta, speváka, dramaturga Martina Geišberga (syn herca 
SND Mariána Geišberga) a jeho kapely UMK. Hrajú: Martin Geišberg, Martin Wittgruber, 
Ondrej Kovaľ, Patrik Pačes

Divadlo pod kostolom 
Tomášikova 8,  Bratislava

Materské Centrum Hojdana
Haburská 2, Bratislava 

7. mája,  10:00 hod. Hojdanácke okienko prvej pomoci,
   prednáška  o poskytovaní prvej pomoc zame- 
   raná na detský vek
17. mája,  13:00 hod  Začína  ďalší Kurz masáže bábätiek
21. mája,  16:00– 19:00 hod.  Kúzelné papierové taniere 
   - tvorivé dielničky pre veľkých aj maličkých 
28. mája,  9:00–20:00 hod.  Čakáte dieťatko a čo čaká vás?
   - jednodňový seminár pre budúce mamičky 
   vedie Katarína Zatovičová, A – centrum Praha


