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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.

Od 1. júla cestujúci mestskou hromadnou dopravou zaznamenali 
zmeny. V Bratislave pribudlo 32 zastávok na znamenie.

Tropical aj Guľko 
Bambuľko spríjemnili 
leto

Pribudli zastávky na znamenie 

 Program tanečnej skupiny Tropical odštartoval 
v júli  kultúrne leto v Ružinove.  Miestom podujatí 
pod holým nebom je tradične amfiteáter pri Štrko-
veckom jazere. Soboty a nedele patria divadelným 
predstaveniam pre deti aj dospelých a koncertom 
či iným vystúpeniam.  Do konca augusta si na Štr-
kovci ešte budete môcť s deťmi pozrieť  Aladinovu 
zázračnú lampu v podaní Stražanovho bábkového 
divadla (21.8. o 17:00 hod. ). Promenádny koncert 
dychovej hudby Spojár si svojich priaznivcov nájde 
29.8. o 17:00 hod. v parku Andreja Hlinku.

Táto zmena sa 
dotkla zastávok, 
kde podľa Do-
pravného pod-
niku Bratislava 
(DPB) nastupuje 
a  vystupuje mi-
nimálny počet 
cestujúcich,   ale-

bo,  ktoré sú využívané iba v niektoré hodiny počas dňa. 
Spoje 39, 50, 66, 75, 78, 87, 96, 196, 208 stoja  v Ružinove 
na znamenie na zastávkach: Clementisova (Trnavská 
cesta), Ivánska cesta (Vrakunská cesta), DK Ružinov (ul. 
Tomášikova), Haburská (ul. Tomášikova), Nevädzová (ul. 
Tomášikova), Prístav (ul. Prístavná), Solivarská (ul. Drieňo-
vá), Strojnícka (ul. Mierová) a Súmračná (ul. Ružinovská).        
„Cieľom tohto kroku je zefektívnenie a zrýchlenie prevádzky 
mestskej hromadnej dopravy. DPB zároveň očakáva zlep-
šenie dodržiavania cestovných poriadkov, keďže sa zavede-
ním zastávok na znamenie môže kompenzovať prípadné 

meškanie vozidiel,“ informovala hovorkyňa DPB Agáta 
Staneková. „Zastávky na znamenie šetria cestujúcim čas 
a dopravcovi pohonné hmoty, resp. trakčnú energiu, keďže 
nie je potrebné zbytočne zastavovať a rozbiehať sa,“ po-
dotkla Agáta Staneková. Tým, že dopravný prostriedok 
nebude tak často zastavovať, šetrí tiež životné prostre-
die a znižuje svoje  opotrebenie. Od septembra možno 
pribudnú ďalšie zastávky na znamenie, keďže konečným 
cieľom Dopravného podniku je  celoplošné zavedenie 
tohto systému obsluhy zastávok. „Podľa frekvencie cestu-
júcich vytipujeme tie uzlové zastávky, kde budú prostriedky 
MHD povinné zastaviť a tieto mienime označiť,“ ozrejmila 
hovorkyňa DPB Agáta Staneková. Tento typ zastávok je 
veľmi rozšírený vo veľkých mestách Európy, ako naprí-
klad Londýn a Viedeň. 
 Dopravný podnik prichystal ale aj ďalšie zmeny. Od 
1. augusta zvýšil ceny cestovného a zrušil tarifné pásma. 

Marianna Šebová 
Foto: J. Košnár

S Evou Filanovou, riaditeľkou Cultusu  o Ružinovských 
hodových slávnostiach 2011
 Prípravy na tohtoročné hody, ktoré sa uskutočnia 
24. a  25. septembra, vrcholia. Ľudia môžu počítať s bo-
hatým programom, folklórnym festivalom,  desiatkami 
stánkov s občerstvením, hudobnými hosťami. Máme pri-
pravenú presnú dramaturgiu, ktorú chceme ladiť tak, aby 
si na svoje prišli všetky generácie. Z minulých rokov vieme 
posúdiť, že v poobedňajších hodinách je na hodoch viac 
zástupcov strednej a staršej generácie, preto prispôsobí-
me program im. No a keď sa začne zvečerievať, zvyšuje 
sa koncentrácia aj tých mladších, no a s tým pôjde ruka 
v ruke program. Zmenou je vystúpenie Moravanky, ktoré 
malo ukončiť folklórny festival Folkfest. Moravanka nebu-
de môcť prísť, a tak za ňu momentálne hľadáme vhodnú 
a rovnako dobrú náhradu. 
 V  štádiu vrcholiacich príprav sú aj stánky s  občer-
stvením a ľudovým tovarom, ktoré k hodom jednoznač-
ne patria. Keď sme s hodmi začínali, boli sme to my, ktorí 
sme stánkarov prosili, aby prišli a  teraz stánkari prosia 

nás, aby na hody 
mohli prísť. Čiže 
naozaj vyberáme 
to najlepšie z naj-
lepšieho. Oslovili 
sme už viacero 
predajcov tak, 
aby rozloženie 
bolo pol na pol – 
teda jedlo a tovar. 
Na hodoch však 
nechceme žiadne 
lacné „handry“, ale 
pekný tovar pod-
porujúci ľudovú 

tvorbu a  tradície. Teda výšivky, drôtené výrobky, pred-
mety z  medového vosku, slamienky, košíky, vyrezávané 
predmety. No a z jedla to budú lokše, klobásky, husacinka, 
cigánska. Zakazujeme predávať tvrdý alkohol, teda jediné 
alkoholické nápoje budú víno a burčiak, ale tie už k ho-
dom tradične patria. 
 Počas hodov sa v  sobotu bude konať už tradičný 
festival Folkfest. Folklórny festival v Bratislave sme začali 
práve my. Robíme to preto, aby sme našim deťom priniesli 
trochu ľudovej kultúry do mesta. Predstavia sa naši Kar-
paťáci, folklórne súbory z Bratislavy aj našich družobných 
miest. 
 Slávnostnejšia bude nedeľa. Na dopoludnie je už 
tradične pripravená hodová sv. omša za účasti farárov 
z  evanjelickej aj katolíckej obce. Ak bude pekne, bude 
pod holým nebom. Ak počasie nedopraje, ako tomu bolo 
napríklad minulý rok, omša bude v kostole sv. Vincenta de 
Paul. 
 Najväčšia hodová slávnosť sa začne v  nedeľu poo-
bede. Hody už tradične otvorí ružinovský starosta. Dušan 
Pekár bude mať tohto roku premiéru. No a celej slávnosti 
spolu požehnajú katolícky a evanjelický farár.  Sprevádzať 
programom budú moderátori Dárius Richter a Milan Zim-
nýkoval.  Presný program zverejníme v septembri, ale už 
teraz sa môžu Ružinovčania tešiť na vystúpenie supersta-
ristov, kapely Desmod, Zuzany Smatanovej, či Petry Janů. 

hody budú mať opäť aj svoju športovú časť. sobota 
bude patriť turnajom vo volejbale, hokejbale či tenise 
a  iných športoch. Priaznivci cyklistiky sa budú môcť 
zúčastniť Ružinovskej cykločasovky.

  
(zt)

Podeľte sa o ne aj s ostatnými čitateľmi. Pošlite nám ich oskenované na email echo@ruzinov.sk 
alebo sa informujte o spôsobe ich doručenia a zapožičania na tel. čísle 02/48 284 368. Postupne 
by sme chceli fotografie zverejňovať v Ružinovskom Echu, aby aj tí, čo to nezažili, vedeli, aká je 
história tejto časti Bratislavy. Keď sa fotografie nazbierajú, ružinovský Cultus chce zorganizovať 
výstavu, na ktorej budú môcť všetci spoznať kus histórie Ružinova. Najzaujímavejšiu fotografiu, 
ktorú nám pošlete, odmení knihou fotografií starej Bratislavy zástupca starostu Ružinova Ján 
Buocik.

Máte doma staré  
fotografie Ružinova? 

Zelinárska ulica v roku 1965. Fotografia od Magdy Puhalovej
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Ružinov chce vyrokovať vynútené investície 
Investor Sunzise, ktorý chce na rohu Bajkal-
skej a  Ružinovskej ulice postaviť tri bytové 
domy, postupne zbiera od dotknutých inšti-
túcií súhlasné stanoviská k výstavbe. V súčas-
nosti stavebný úrad v  Ružinove prerušil sta-
vebné konanie na prípravu územia. Stavebník 
tu potrebuje zrealizovať prekládku inžinier-
skych sietí ako sú horúcovod, kanalizácia či 
plynovod. V  troch vežiakoch na mieste, kde 
zvykne stávať cirkus, majú byť tri vežiaky so 
460 bytmi. 

 Branislav Kaliský, jeden z architektov, ktorý 
sa podpísal pod architektúru Eurovey a  kto-
rý radí ružinovskej samospráve pri koncep-
cii budúcej podoby okolia Ružinovskej ulice 
a  Štrkoveckého jazera, vníma zástavbu tohto 
pozemku ako opodstatnenú. „Predmetná lo-
kalita, je jedným z najexponovanejších bodov v 
mestskej častí Ružinov. Jej poloha pri priesečníku 
ulíc Ružinovská a Bajkalská ju vyslovene pred-
určuje pre umiestnenie vizuálne a funkčne silnej 
a dominantnej architektúry. Stavba by sa mala 
stať výrazným orientačným bodom zo všetkých 
spomenutých smerov oboch ulíc, ktoré vlastne 

rozdeľujú tuto časť Ružinova na štyri časti. Záro-
veň by mala z tejto strany ukončovať park, ktorý 
bude pokračovať pozdĺž celej Ružinovskej ulice, 
čím sa stane výrazným kompozičným bodom 
tejto lokality. Z týchto dôvodov vnímam výstav-
bu v tejto lokalite ako potrebnú a opodstatnenú. 
Myslím si, že toto miesto by si dokonca zaslúžilo 
výraznejšiu architektúru s posilnenou verejnou 
funkciou služieb, bohatšou zeleňou a verejnými 
priestormi,“ hovorí Branislav Kaliský. 
 Mestská časť Ružinov sa s  investorom sna-
ží vyrokovať vynútené investície za realizáciu 
vežiakov. Ten je ochotný pristúpiť na dobudo-
vanie a rekonštrukciu parkovísk pred Zimným 
štadiónom Vladimíra Dzurillu a zvýšenie počtu 
verejných parkovacích miest pri svojom objek-
te pozdĺž Ružinovskej ulice. Takisto by vybudo-
val nový prechod pre chodcov cez Ružinovskú 
smerom k Areálu hier Radosť pri jazere  a novú 
svetelne riadenú križovatku v priestore možné-
ho budúceho  predĺženia Sabinovskej ulice do 
Ružinovskej. V prípade, že by sa firme Sunsize 
tieto vynútené investície nepodarilo zrealizo-
vať napríklad kvôli problémom s pozemkami, 
chce mestská časť Ružinov vyrokovať, aby zlo-

Ružinov nesúhlasí s bytovkou, investor  sa odvolal 
 Na Beckovskej ulici na Trnávke chce firma 
Hiteco postaviť bytový dom so štyrmi nadzem-
nými podlažiami. Má tu byť 10 bytov, adminis-
tratívne priestory a plochy pre služby. Investor 
počíta so samými dvojizbovými bytmi a  jed-
ným trojizbovým. Parkovacie miesta chce mať 
na svojom pozemku. Ide o štyri parcely, na kto-
rých stoja rodinné domy. Tie majú byť zbúrané. 
Investor je vlastníkom parciel od roku 2008.  
 Ružinovský stavebný úrad ale v júni zamie-
tol vydanie územného rozhodnutia. Argumen-
tuje tým, že územný plán mesta neodporúča 
na týchto pozemkoch v stabilizovanom území 
s izolovanou rodinnou zástavbou umiestňovať 
bytové domy, aj keď malopodlažné. Magistrát 
pritom ale so stavbou súhlasil. 
Investor sa následne v  júli voči zamietnutiu 

územného rozhodnutia odvolal. Ako argu-
ment uvádza konštatovanie v  záväznom sta-
novisku hlavného mesta, že nízkopodlažný 
bytový dom tu stáť môže, keďže v  blízkosti 
sa nachádza bytová zástavba, čím by nízko-
podlažná bytovka tvorila prechod medzi viac-
podlažnou a rodinnou zástavbou. Zároveň in-
vestor podal podnet na Krajský stavebný úrad 
za to, že ružinovský stavebný úrad v minulom 
roku nedodržal zákonné lehoty v  územnom 
konaní. Stojí si za tým, že stavebný úrad v Ruži-
nove nemal žiadny dôvod na to, aby zamietol 
vydať územné rozhodnutie na stavbu malo-
podlažného bytového domu na Beckovskej 
ulici. Firma Hiteco preto požiadala Krajský sta-
vebný úrad, aby rozhodnutie stavebného úra-
du v Ružinove zrušil. 

Nadstavba na Rumančekovej ešte nemá 
parkovacie miesta
K nadstavbe, ktorú investor New City Development realizuje od minulého roka na Rumančekovej 
ulici 22-30, zatiaľ chýbajú parkovacie miesta. Tie však musí vybudovať ku kolaudácii bytov. 

Hoci byty v nadstavbe na Rumančekovej ulici 
sú už rozostavané, investor nemal ešte pred 
pár týždňami vyriešené parkovanie. Pôvodne 
mal parkovacie miesta vybudovať na asfal-
tovom ihrisku, z toho však vzišlo.  Plocha na 
športovanie tak zostane zachovaná. 
Poslanci hlavného mesta mu v  júni schvá-
lili prenájom pozemkov, aby k  23 novým 
bytom patrili aj nové parkovacie miesta. 
Investor si od mesta prenajme takmer 540 
metrov štvorcových, aby vybudoval 53 par-
kovacích miest. Z toho 32 pre nadstavbu, 13 

ako náhradu za parkovacie miesta zabraté 
novou úpravou a  8 nových miest navyše. 
Túto podmienku dal investorovi magistrát 
ešte v roku 2009. 
Nové parkovacie miesta investor vybuduje 
na sčasti trávnatej a sčasti spevnenej ploche 
pred súčasným parkoviskom, kde už v  sú-
časnosti stoja autá. 
Kým nebude nadstavba skolaudovaná, za 
prenájom pozemku bude investor platiť 16 
eur za meter štvorcový ročne, po kolaudácii 
4,25 eura za meter štvorcový a rok. 

Stranu pripravila M. Štrosová

Na pozemkoch na 
Beckovskej  stoja teraz rodinné domy

žil do kasy mestskej časti 300 tisíc eur na ďalší 
rozvoj Ružinova. „Dopravné riešenie po týchto 
konzultáciách presiahlo rámec dopravnej obslu-
hy stavby a rieši ho v širších súvislostiach okolitej 
zástavby. Neostáva nám viac ako veriť, že bude v 
tomto zmysle aj zrealizované, lebo nie všetko je 
možné vniesť do povolení a pripomienok,“ vyjad-
ril sa Branislav Kaliský. 

Foto: R. Hoblík 
Vizualizácia: Sunsize 
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POZNAJTE SVOJHO POSLANCA: 
Robert Müller
Robert Müller (54) patrí medzi ružinovských poslancov, ktorí túto 
funkciu vykonávajú prvé volebné obdobie. Je šéfom poslaneckého 
klubu Most-Híd. V centre jeho záujmu sú Ostredky, kde býva. 

Poslancom v samospráve ste prvýkrát. čo 
stálo za vaším rozhodnutím nežiť v Ruži-
nove ako „bežný“ obyvateľ, ale podieľať 
sa na ovplyvňovaní vecí verejných? 
Práve tá možnosť ovplyvňovania vecí verej-
ných.  

museli ste sa niečo naučiť kvôli práci po-
slanca?
Preštudoval som si štatút mesta Bratislavy a 
práva a povinnosti poslanca miestneho za-
stupiteľstva. 

aké sú vaše skúsenosti? vnímate záujem 
ľudí o to, kto je ich poslancom? 
Zaujíma to najmä ľudí v mojom najbližšom 
okolí, najmä v dome, v ktorom bývam.

akým spôsobom komunikujete s  občan-
mi?
Najčastejšie pri osobnom stretnutí, či už v 
mieste bydliska alebo na zastupiteľstve. 

aké sú vaše pracovné skúsenosti a  kde 
pracujete teraz?  
Prakticky celý život sa „motám“ okolo áut. 
Dlho som pracoval v autoškole ako inštruk-
tor. Momentálne sa venujem podnikaniu v 
oblasti nákladných automobilov.

máte za sebou niekoľko zastupiteľstiev. 
Poznáte sa už so všetkými  poslancami? 
S veľkou väčšinou už áno. 

stranu most-híd zastupujú traja poslan-

ci – vnímate to ako určité mínus v  rámci 
23-člennej koalície? 
Nevidím v tom problém, pretože koalícia sa 
správa v tejto komunálnej podobe voči sebe 
veľmi ústretovo. 

aké priority ste sa snažili dostať do roz-
počtu, ktorý bol schválený v máji?
Predovšetkým veci okolo môjho bydliska, 
ako je oprava ulice Maximiliána Hella a „po-
riadok“ okolo obchodného domu Budúc-
nosť (napr. parkovanie vozidiel, pohyb bez-
domovcov). 

kandidovali ste za ostredky, bývate na 
Radarovej ulici. čo považujete za najväč-
šie negatíva tejto lokality a ako viete po-
môcť k ich riešeniu? 
V tejto lokalite je to predovšetkým ulica 
Maximiliána Hella, ktorej kompletnú rekon-

štrukciu zastupiteľstvo schválilo v rozpočte 
na rok 2012. A  potom, samozrejme, parko-
vanie, čo je ale beh na dlhšiu trať.  

čo je podľa vás najpálčivejším problé-
mom Ružinova vôbec? myslíte si, že to 
samospráva môže zmeniť?
Najväčším problémom je rozhodne výstav-
ba. Myslím, že každý, kto býva v  Ružinove, 
či už poslanec alebo neposlanec, je proti 
ďalšiemu zahusťovaniu tejto mestskej časti. 
Toto je určite môj hlavný cieľ, pokiaľ sa bude 
dať, zo všetkých síl zabrániť ďalšej výstavbe.

ako vnímate uplynulý vyše pol rok nové-
ho vedenia samosprávy?
Ako nový poslanec vnímam toto vedenie 
samosprávy pozitívne, pretože je transpa-
rentné a snaží sa plniť sľuby, ktoré dalo ob-
čanom. Zatiaľ vidím snahu o naplnenie toho, 
čo sa deklarovalo. 

ako trávite svoj voľný čas? 
Niekoľkokrát do týždňa hrávam rekreačne 
bedminton.

Miroslava Štrosová 
Foto: archív R. Müllera

PoslaneckÉ stReDy

Diskutujte so svojimi ružinovskými poslancami. k dispozícii sú občanom na miest-
nom úrade Ružinov na mierovej 21 každú stredu od 15:30 do 16:30 v zasadačke b2 

na prízemí.

Viac termínov na www.ruzinov.sk

aj toto som ja 
Mám veľmi blízky vzťah ku všetkému, 
čo sa odohráva na vode. Takže občas si 
vyjdem na výlet po ramenách Dunaja 
na kamarátovej pramici.    

stRetnutie so staRostom 

Ružinova

Dušanom PekáRom

Každý je vítaný
Aktuálne termíny a miesta stretnutí na 

www.ruzinov.sk,vo vysielaní TVR

6. septembra 2011 
od 16:00 do 18:00 hod.
jedáleň Zš borodáčova

   7. september    Ing. Tatiana Tomášková (volebný obvod Štrkovec)
14. september    Ing. Eulália Ižová  (volebný obvod Ostredky) 
21. september    Katarína Ševčíková (volebný obvod Trnávka) 
28. september    Mgr. Boris Cehlárik (volebný obvod Nivy)
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Niečo sa podarilo, niečo zatiaľ nie Pomáhate 
Ružinovčanom? 
Získajte na to grant. 

Byty Ružinov vydraží najskôr v októbri

Nové vedenie Ružinova má za sebou málo cez sedem mesiacov práce. 
Niektorí Ružinovčania ocenili, že na ich ulici sa sprehľadnilo parkovanie, 
že im spred nákupného centra konečne zmizol zdevastovaný predajný 
stánok, že v parku opravujú lavičky a pribudol smetný kôš alebo že 
investor nedostal povolenie na to, aby zahustil vnútroblok. Iní sú zasa 
nespokojní, že nemajú kde zaparkovať, že zastaviť stavbu pri ich dome 
sa nepodarilo, že nemajú pred domom orezaný strom a že v parku 
prespávajú bezdomovci. Aj takých bolo uplynulých sedem mesiacov 
v Ružinove. 

Možnosť uchádzať sa o granty 
schválili koncom júna ružinovskí 
poslanci. Nové všeobecne záväzné 
nariadenie (VZN) č. 3/2011 je 
inováciou toho, ako mestská časť 
Ružinov poskytovala dotácie 
doteraz.  

Verejnú dražbu neobsadených 17 bytov, ktoré sa uvoľnili úradnou, súdnou alebo prirodzenou cestou, pripravuje 
mestská časť Ružinov. Ide o byty vo vlastníctve hlavného mesta, ktoré Ružinov dostal do správy. Podľa vicestarostu 
Jána Buocika (SDKÚ-DS) sú to voľné byty v zlom technickom stave a vyžadovali by si zo strany mestskej časti 
nákladnú rekonštrukciu.  Predaj týchto bytov formou dražby navrhli poslanci z klubu SDKÚ-DS, ružinovské 
zastupiteľstvo to koncom júna schválilo. 

 Schválený rozpočet Ružinova, pokuta 17 tisíc eur 
investorovi Retra, niekoľko zastavených stavieb. Do-
končenie kompletnej rekonštrukcie parku v  Ružovej 
doline, investície do detských ihrísk a škôl, to sú nie-
ktoré z krokov, ktorým sa venovala ružinovská samo-
správa od začiatku roka. 

štart s prekvapeniami
 „Rozbeh nebol vôbec jednoduchý, stále nás prekva-
povali nové nezaplatené faktúry,  nevýhodné zmluvy, 
pokročilé stavebné konania a vydané stavebné povo-
lenia. Nečakal som, že narazíme na toľko prekvapení. 
Napriek tomu sme sa pohli dopredu,“ hodnotí začiatok 
práce na čele Ružinova starosta Dušan Pekár (KDH). 
„Prekvapil ma najmä problém dostať sa k celkovému 
prehľadu o stave financií mestskej časti. Museli sme ich 
prácne získavať a  dopĺňať do konečného, žiaľ, nelicho-
tivého obrazu. Ďalším nemilým prekvapením bolo ziste-
nie, koľko rôznych „zaujímavých“ povolení a rozhodnutí 
nás čakalo z predchádzajúceho obdobia. Snažíme sa ich 
v rámci našich kompetencií korigovať, ale nie vždy je to 
úplne možné. Naopak, pozitívne ma prekvapila odbor-
nosť zamestnancov miestneho úradu. Spolu s iným uh-
lom pohľadu, ktorý som si priniesol zo súkromnej sféry 
ako zvolený zástupca, verím, že je to tá správna kombi-
nácia na to, aby sme pre našich obyvateľov mohli fungo-
vať lepšie, prehľadnejšie a hlavne efektívnejšie,“ hovorí 
zástupca starostu Vladimír Sloboda (SaS).  
 „Za najväčšie plusy, ktoré sa nám podarilo od začiat-
ku roka urobiť, považujem stabilizáciu financií a naštar-
tovanie nových vízií. Som rád, že sme prijali nové gran-
tové všeobecne záväzné nariadenie a  prostredníctvom 
pripravovaných dražieb len zdevastovaných nájomných 
bytov v  Ružinove navždy pochovali vleklú tému brati-
slavských nájomných bytov. Nemenej oceňujem dobrú 
koaličnú spoluprácu,“  myslí si vicestarosta Ján Buocik 
(SDKÚ-DS).  Poslanec miestneho zastupiteľstva Peter 
Hrapko (Smer-SD) vníma uplynulých sedem mesiacov 
viac skepticky: „Žiaľ, neviem si okrem prijatia rozpočtu 
spomenúť na nič významné pozitívne. Možno grantový 
program, ale o tom, či to bude úspech, si budeme môcť 
povedať až na konci roku.“ 

Rozpočet rozhýbal dej 
 Do rozpočtu, ktorý ružinovskí poslanci schválili 

v máji, sa určite nepodarilo premietnuť všetky potre-
by mestskej časti. Toľko financií samospráva nemá. 
„Kapitálových výdavkov v tomto rozpočte je veľmi málo, 
nakoľko musíme platiť nevyplatené účty po bývalom 
starostovi. Potešilo ma, že sme v rozpočte našli financie 
na opravu sociálnych zariadení na školách a škôlkach, 
opravu lavičiek a  dokončenie cyklotrasy pod Prístav-
ným mostom,“ hovorí Ján Buocik.  „Dúfam, že niektoré 
režijné nákladové položky sa nám ešte podarí v budú-
coročnom rozpočte znížiť. A, naopak, ostane nám viac 
na rozvojové aktivity aj v rámci sociálnych služieb alebo 
životného prostredia. V prvom rade sa musíme venovať 
položkám, ktoré nám dokážu šetriť náklady do budúcich 
období, ale už pripravujeme aj rozvojové aktivity. Pripra-
vujeme budúcnosť, donekonečna riešiť minulosť by nás 
nikam neposunulo,“ myslí si Vladimír Sloboda. „Tento 
rok je naozaj skôr striedmejší v rámci veľkých investícií, 
ale napriek tomu som rád, že sme začali s rekonštrukciou 
výjazdu z  Ondrejovovej na Gagarinovu, že pokročila 
príprava vytvorenia cyklotrasy z Bajkalskej ulice na Prí-
stavný most, že takmer 160 seniorov oslovil nový výlet 
do Znojma. V  týchto dňoch dopĺňame aj hracie prvky 
na niektorých detských ihriskách,“ pokračuje starosta 
Dušan Pekár. „Nepodarilo sa mi presadiť všetky moje 
predstavy do rozpočtu. Nepodarilo sa mi presadiť ne-
znižovanie sociálnych výdavkov a vyčlenenie financií na 
zvýšenie kapacít materských škôlok, kde nebolo umiest-
nených v tomto roku 435 detí z Ružinova. Jediné, čo som 
presadil, boli finančné prostriedky na rekonštrukciu kri-
žovatky Ondrejovova–Gagarinova,“ tvrdí poslanec Pe-
ter Hrapko. 
 Podľa zástupcu starostu Vladimíra Slobodu, ktorý 
má na starosti sociálne veci, je jednou z ďalších úloh 
zmena v  koncepcii stravovania dôchodcov tak, aby 
príspevok naň využívalo viac seniorov. Takisto chce 
mestská časť nájsť peniaze na rekonštrukciu niekto-
rého z  pavilónov škôlok, aby tu mohli vzniknúť ďal-
šie triedy. „V priebehu najbližších štyroch rokov chcem 
presadiť revitalizáciu športových areálov pri základných 
školách. Ak to financie dovolia, v budúcom roku by sme 
mohli zrevitalizovať dva areály. Treba vysporiadať po-
zemky, pripraviť projekty, vysúťažiť dodávateľov, skrátka 
treba sa do toho pustiť hneď,“ dopĺňa Buocik. Ružinov 
chce v  najbližšom zároveň popracovať na zlepšení 
údržby komunikácií a starostlivosti o zeleň.

 O peniaze z rozpočtu mestskej časti Ružinov formou 
grantu sa môžu uchádzať fyzické aj právnické osoby. 
Podmienkou je vypracovanie projektu, ktorého usku-
točnenie prinesie istú formu rozvoja Ružinova. „Zmenou 
poskytovania dotácií sme chceli najmä vyzvať organizácie, 
združenia, občanov, ktorí nežiadali o  dotácie v  minulosti, 
aby prichádzali s novými nápadmi na verejnoprospešné ak-
tivity pre Ružinovčanov,“ objasňuje vicestarosta Ružinova 
Ján Buocik. 
 Aktivity, na ktoré je možné žiadať peniaze, musia 
byť z oblastí vzdelávania, športu, kultúry, sociálnej sféry 
alebo  životného prostredia. Peniaze musia byť použité 
v tom roku, v ktorom boli pridelené. Právnická osoba ako 
žiadateľ o grant musí sídliť v Bratislave a činnosť vykoná-
vať na území mestskej časti, resp. poskytovať služby jej 
obyvateľom. Fyzická osoba ako žiadateľ  musí mať v Bra-
tislave trvalý pobyt. 

Praktické rady 
 Záujemcovia si budú môcť podať žiadosť o  grant 
do 16. septembra 2011. Nie je pritom dôležité, či žiadateľ 
dostal od mestskej časti Ružinov dotáciu už v minulosti. 
Podstatný je nápad a prínos projektu pre Ružinovčanov. 
Dokonca si môže podať viac žiadostí, pokiaľ sa týkajú roz-
ličných projektov. 
 Minimálna výška dotácie na jeden projekt je 500 eur 
a maximálne môže žiadateľ získať 5 000 eur. „Celkovo sme 
na tento účel vyčlenili z tohtoročného rozpočtu viac ako 65 
tisíc eur. Od budúceho roka bude suma určená na granty vo 
výške 1% daňových príjmov mestskej časti, čo môže byť pri-
bližne viac ako 130 tisíc eur,“ spresňuje Ján Buocik. 
 O  tom, ktoré projekty získajú podporu z  rozpočtu 
Ružinova, rozhodne sedemčlenná grantová komisia. Tvo-
ria ju poslanci, o jej zložení rozhodlo ružinovské miestne 
zastupiteľstvo. Predsedníčkou je Mária Barancová (SDKÚ-
-DS) a členmi sú Martin Barkol (SDKÚ-DS), Boris Cehlárik 
(Most-Híd), Peter Hrapko (Smer-SD), Josef Ošlejšek (SaS), 
Pavol Šmilňák (KDH) a Tatiana Tomášková (SDKÚ-DS). „Sú 
to poslanci zo všetkých politických strán, ktoré majú svojich 
zástupcov v  miestnom zastupiteľstve. Komisia bude posu-
dzovať najmä kvalitu predložených žiadostí a súčasne dbať 
na to, aby sa podporená aktivita dotkla čo najväčšieho poč-
tu Ružinovčanov,“ dopĺňa Buocik. 
 Všetky ďalšie informácie o  grantovom programe sú 
zverejnené na web stránke  www.ruzinov.sk. 

 Byty, ktoré pôjdu do dražby, sú garzónky, jednoizbo-
vé a dvojizbové. Najmenšia je garzónka na Kulíškovej uli-
ci, ktorej výmera predstavuje 13,7 m2. Najväčšiu rozlohu 
má dvojizbový byt na Azovskej, dosahuje takmer 72 m2. 
„Dražba je najtransparentnejší spôsob, ako naložiť so zde-
vastovanými nájomnými bytmi. Výnos z dražby použijeme 
v  prospech všetkých Ružinovčanov,“ vyjadril sa zástupca 
starostu Ján Buocik. 
 „V  zmysle príslušných ustanovení zákona o  dobrovoľ-
ných dražbách musí byť cena predmetu dražby určená 
znaleckým posudkom a  v  súlade s  uvedeným sme museli  
dať vypracovať  znalecké posudky na stanovenie ceny tých-
to bytov. Následne po obdržaní vypracovaných znaleckých 
posudkov musíme primátora Bratislavy požiadať o súhlas 
s predajom predmetných bytov za cenu minimálne vo výš-
ke stanovenej znaleckým posudkom formou dobrovoľnej 
dražby, teda či najnižším podaním v dražbe bude cena sta-
novená znaleckým posudkom, alebo to bude vyššia cena,“ 

vysvetľuje prípravu dražby Eva Fajnorová, vedúca práv-
neho odboru na miestnom úrade Ružinov. 
 V zmysle zákona o verejnom obstarávaním musí ešte 
mestská časť vybrať dražobnú spoločnosť, ktorá dražbu 
zrealizuje. Po udelení súhlasu primátora hlavného mesta 
k prevodu bytov formou dobrovoľnej dražby bude ma-
teriál predložený  na rokovanie miestneho zastupiteľstva 
mestskej časti Ružinov a až následne po jeho schválení 
sa môže dražba predmetných bytov uskutočniť.  „Časo-
vo sa  dražba bytov predpokladá najskôr na október tohto 
roka,“ spresnila Eva Fajnorová.
 V  súlade so štatútom hlavného mesta SR Bratisla-
vy  sa o výťažok z dražby rozdelí mestská časť Ružinov 
v  pomere 50% z  ceny dosiahnutej vydražením pre 
hlavné mesto Bratislavu a 50% pre mestskú časť. Takto 
získané peniaze umožnia ďalšie investície napríklad do 
opravy nájomných bytov, ktoré si už tiež vyžadujú re-
konštrukčné práce. 

Byt na Jašíkovej ulici

Stranu pripravila M. Štrosová
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Parkovisko pred poliklinikou majiteľ spoplatnil 
Ešte pred letnými prázdninami si na pacientov využívajúcich služby 
lekárov Ružinovskej polikliniky počkalo prekvapenie. Spoplatnené 
parkovisko. K tomuto kroku sa rozhodla pristúpiť samotná poliklinika 
ako súkromná akciová spoločnosť.

Dopyt obyvateľov Astrovej a Ľanovej ulice na Trávnikoch po parkovacích miestach zosilnel. Spoplatnenie 
súkromného parkoviska pred Ružinovskou poliklinikou jeho vlastníkom so sebou síce prinieslo lepšiu 
organizáciu statickej dopravy na tomto parkovisku, zároveň sa však zvýšil tlak na parkovanie na susednej 
Ľanovej a Astrovej ulici. 

 Ružinovská poliklinika sa rozhodla spoplat-
nením parkoviska, ktoré je už niekoľko rokov jej 
vlastníctvom, riešiť kritickú situáciu s parkovaním. 
„Bol tu už obrovský problém s parkovaním. Vznikali 
konfliktné situácie medzi vodičmi aj chodcami, par-
kovali tu zamestnanci z  okolitých firiem a  pacienti 
už prakticky cez deň ani nemali kde zaparkovať. 
Autá stáli na chodníkoch aj trávnikoch. Preto sme 
pristúpili k spoplatneniu parkoviska, ale tak, aby to 
pacientov príliš nezaťažilo,“ vysvetľuje situáciu Du-
šan Moťovský, riaditeľ pre ekonomicko-prevádz-
kovú činnosť z Ružinovskej polikliniky. 
 Dvadsaťminútové státie je tu zadarmo, od 6:00 
do 12:00 sa platí 1 euro, od 12:00 do 18:00 vyjde 
státie na parkovisku 2 eurá, rovnako na 2 eurá to 
vyjde,  ak zaparkujete v čase zahŕňajúcom obe ča-
sové pásma, teda napríklad od 11:00 do 13:00. 
Niektorým ľuďom sa to zo začiatku nepáčilo. Roz-
čúlilo ich, že musia platiť ešte kým prídu k lekáro-
vi, niektorým sa zdalo parkovanie drahé. Sťažnosti 
však už teraz utíchli. Zlepšenie situácie pred po-

liklinikou vidí Jaroslav Pilát z firmy Gennet, ktorá 
parkovisko pre polikliniku prevádzkuje. „Situácia 
je už pokojná, návštevníci sú spokojní, že je kde za-
parkovať, cez parkovisko sa dá normálne prejsť,“ vy-
jadril sa Jaroslav Pilát, riaditeľ Gennetu. 

M. Štrosová 
Foto: R. Hoblík 

Na Ľanovej má byť viac parkovacích miest

Návrh na zjednosmernenie  Ľanovej ulice ožíva. 
Zmena organizácie dopravy tu totiž môže pri-

niesť výrazný nárast počtu parkovacích miest. To 
by pomohlo obyvateľom Astrovej a Ľanovej ulice, 
ktorých parkoviská vo vnútroblokoch už kapacit-
ne nestačia. „V celej dĺžke Ľanovej ulice, minimálne 
od Papraďovej po Astrovú vozidlá hlavne v nočných 
hodinách „okupujú“ chodníky. Zvýšiť možnosti par-
kovania na podnety obyvateľov sa dá zjednosmer-
nením dopravy, pričom šírkové pomery potom 
umožnia riešiť zvýšenie počtu parkovacích miest 
a  legalizáciu parkovacích miest na chodníku tak, 
aby to nebolo v rozpore s normami,“ hovorí Jozef Ko-
váč z referátu regionálneho rozvoja ružinovského 
miestneho úradu. 
 V súčasnosti je Ľanová ulica prejazdná v oboch 
smeroch po celej dĺžke od Tomášikovej až ku kri-
žovatke s Ružinovskou. Projekt zmeny organizácie 
dopravy, ktorý už odsúhlasil aj Krajský dopravný 

inšpektorát, počíta so zjednosmernením Ľano-
vej v úseku od Papraďovej po Astrovú ulicu, a to 
v smere ku poliklinike. Tým zostane pre všetkých 
zachovaný jednoduchý výjazd na Ružinovskú uli-
cu. Jedine vodiči vychádzajúci z Astrovej  nebudú 
môcť hneď odbočiť vpravo, keď budú chcieť ísť na 
Tomášikovu, ale dostanú sa na ňu po Ružinovskej.  
 Takáto zmena má so sebou priniesť výraz-
nejšie zlepšenie možností parkovania. „Na celom 
jednosmernom úseku vyznačíme parkovacie státia. 
Okrem tých áut, ktoré už teraz využívajú časť chodní-
ka na Ľanovej, tu na opačnej strane pribudne do 60 
parkovacích miest,“ vysvetľuje detaily plánovaného 
dopravného režimu Jozef Kováč. Súčasťou projek-
tu je aj osadenie nového dopravného značenia. 

M. Štrosová 
Foto: R. Hoblík 

Ružinov rozširuje 
výjazd z Ondrejovovej 
 Ružinovská samospráva pristúpila k  rekon-
štrukcii križovatky Ondrejovova-Gagarinova. 
Na rozšírenie pravého odbočovacieho pruhu 
vyčlenili peniaze z  rozpočtu ružinovskí poslan-
ci koncom mája. Autá tu odbočovali vpravo 
cez chodník, ktorý úplne zničili, okrem toho to 
spomaľovalo premávku a ohrozovalo chodcov. 
Odbočovací pruh je širší, vznikne nový chodník. 
Do tejto stavebnej úpravy mestská časť Ružinov 
investuje takmer 9 tisíc eur.  

(red)
Foto: M. Štrosová
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Dom nádeje po rokoch rozdáva nádej
Po dvanástich rokoch práce otvorili na Tomášikovej 
ulici Dom nádeje. Ružinovská farnosť spustila 
novovzniknuté integračné centrum do prevádzky 
koncom júna.

 
 
 
 

Potravinová pomoc spočíva v dodávke 20 kg pšeničnej hladkej múky 
a 20 kg bezvaječných cestovín.  V  Ružinove ju zrealizuje Potravinová 
banka Slovenska v  spolupráci s mestskou časťou Ružinov a Úradom 
práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Potraviny sú určené pre obyvateľov 
odkázaných na takúto pomoc. Ružinovčania sa v prípade odkázanosti 
môžu prihlásiť na miestnom úrade Ružinov na Mierovej 21. Potraviny sa 
budú distribuovať na jeseň. Konkrétne miesto a čas rozdávania potravín 
oznámi miestny úrad telefonicky prihláseným záujemcom. Príjemca 
svojím podpisom potvrdí prevzatie potravín a zároveň sa zaviaže, že 
tieto potraviny nebude ďalej predávať.  

Poberatelia pomoci: 
•    deti v detských domovoch a profesionálnych rodinách 
•    deti v domovoch sociálnych služieb pre zdravotne postihnuté deti 
•    obyvatelia v domovoch dôchodcov a ústavoch sociálnej starostlivosti 
•    deti v náhradnej rodinnej starostlivosti 
•    fyzické osoby, ktoré sú poberateľmi dávky v hmotnej núdzi a               
     príspevku k dávke
•    osoby na hranici životného minima (rodičia a deti, na ktoré sú         
     vyplácané dotácie)
•    poberatelia dôchodku, ktorých  výška dôchodku nepresahuje 305  
     eur (nepracujúci poberatelia starobného, predčasného, invalidného         
     dôchodku).
Pri preberaní dodávky potravín sa každý príjemca potravín preukáže 
platným občianskym preukazom a   potvrdením/rozhodnutím 
nasledovne: 
•    v prípade detí v náhradnej rodinnej starostlivosti, osoba, ktorá
     dieťa zverené do osobnej starostlivosti, predloží  kópiu rozhodnutia     
     súdu;
•   fyzické osoby, ktoré sú poberateľmi dávky v hmotnej núdzi a     
     príspevku k dávke predložia kópiu potvrdenia, ktoré vydá príslušný    
     úrad práce, sociálnych vecí a rodiny;
•   osoby na hranici životného minima (rodičia a deti, na ktoré sú      
     vyplácané dotácie) predložia kópiu  potvrdenia, ktoré vydá príslušný     
     úrad práce, sociálnych vecí a rodiny;
•   poberatelia dôchodku, ktorých  výška dôchodku nepresahuje       
     305 eur (nepracujúci poberatelia starobného, predčasného,    
     invalidného dôchodku)  predložia kópiu rozhodnutia Sociálnej       
     poisťovne o priznaní dôchodku v roku 2011 alebo rozhodnutie          
     Sociálnej poisťovne o valorizácii dôchodku od 1. januára            
     2011 alebo potvrdenie Sociálnej poisťovne o výške poberaného    
     dôchodku.

(red)

 Dom nádeje vznikol ako socializačné a  integračné centrum pre chlapcov 
z detských domovov. Dostanú tu akúsi štartovaciu líniu a nový domov. „Chlapci 
tu budú normálne bývať, ako by boli doma. Budú chodiť do práce, budú si po sebe 
upratovať, budú si variť, budú si prať. Lebo doteraz v detskom domove mali vždy 
navarené a opraté a nemuseli tieto úkony robiť sami. A je veľmi dôležité pre ich ďal-
ší samostatný život, aby sa to naučili,“ povedala Libuša Miháliková, prezidentka 
Spolku sv. Vincenta de Paul. „Títo chlapci nemajú v živote nič, čoho by sa chytili. 
Od štátu dostanú pár korún, keď ako osemnásťroční opustia detský domov a čo ďa-
lej? Tu majú priestor postaviť sa na vlastné nohy,“ doplnil farár Augustín Slaninka.  
To všetko v rámci projektu Domov na pol ceste, ktorý aj svojim názvom presne 
symbolizuje celú svoju podstatu.  
 Dom nádeje poskytne strechu nad hlavou približne pätnástim chovancom. 
Okrem tejto mladej generácie tu však priestor pre existenciu a voľný čas nájde 
aj tá najstaršia. „Bude tu denný stacionár pre penzistov.  Budú sem môcť prísť starí 
ľudia, ktorí potrebujú pomoc alebo sú doma sami. Ich deti ich sem ráno privezú a ve-
čer zasa vezmú domov. Budú tu mať program, bude tu o nich postarané,“ hovorí 
Slaninka o druhej z ambícií Domu nádeje. 
 Myšlienku prišla na otvorenie podporiť aj europoslankyňa Anna Záborská. 
„Mne sa veľmi páči, že sa tu pod jednou strechou bude snúbiť mladá generácia s tou 
staršou. Každý sa od seba niečo naučí, bude to také osvieženie a navyše aj poučné, 
pre jednu aj druhú stranu. Veľmi podporujem túto myšlienku,“ povedala.

Zimný štadión Ondreja Nepelu na ul. Odbojárov v  Bratislave prešiel 
úplnou rekonštrukciou k  nedávno skončeným Majstrovstvám sveta 
v  ľadovom hokeji. Dňa 28. mája 2011 o 22:25 h. prišlo k automatickej 
aktivácii autonómneho systému varovania a vyrozumenia obyvateľstva 
na Zimnom štadióne O. Nepelu v nadväznosti na bežnú údržbu – odsá-
vanie čpavku z hlavnej ľadovej plochy. Technické zariadenie pre poru-
chu nebolo v časovom limite deaktivované. Preto boli obyvatelia okolia 
zimného štadióna rušení hlásením evakuačného rozhlasu. Išlo o planý 
poplach a za túto skutočnosť sa ospravedlňujeme.

v prípade úniku nebezpečnej látky (nh3-čpavku)  a spustenia siré-
ny sa správajte podľa týchto pokynov: 
Zatvorte všetky okná. Riaďte sa pokynmi zložiek integrovaného zá-
chranného systému (polícia, hasiči, záchranka..)

Prvá pomoc:
Do koncentrácie 200 mg/m3 je možná sebazáchrana, nad túto hranicu 
je potrebné postihnutému poskytnúť pomoc. Najdôležitejšie je preru-
šenie prenikania nebezpečnej látky do dýchacích ciest priložením na-
vlhčenej vreckovky, uteráku, vaty vo vode, prípadne v roztoku kyseliny 
citrónovej a odsun mimo zamorený priestor – vždy kolmo na smer vet-
ra. Po opustení zamoreného priestoru je potrebné vykonať hygienickú 
očistu.

Poskytnutie prvej pomoci:
prezlečenie čistého odevu
zabezpečenie tepla a pokoja v polosede
pri zasiahnutí očí a  pokožky treba postihnuté miesta umyť prúdom 
vody
ak postihnutá osoba po uvoľnení dýchacích ciest nezačne dýchať, je 
nutné ihneď poskytnúť umelé dýchanie 
zabezpečiť odborné ošetrenie v nemocnici

Správa telovýchovných a rekreačných zariadení
Referát CO 

Zuzana Tiňová
Foto: M. Štrosová

O potravinovú pomoc 
požiadalo 40 ľudí
Približne 40 obyvateľov Ružinova zatiaľ 
zareagovalo na možnosť poskytnutia 
potravinovej pomoci. Bezplatnú distribúciu múky 
a cestovín realizujú charitatívne organizácie 
v spolupráci s mestami, obcami a mestskými 
časťami na celom Slovensku. 
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Elegantný prístrešok na smeti
Problém, kam umiestniť kontajnery na odpad, 
vyriešili obyvatelia Svidníckej ulice na Štrkovci 
po svojom. Na vlastné náklady si pred domom 
vybudovali nové kontajnerové státie. 

V júni  dala mestská časť Ružinov na Pošni vyčistiť  dve 
miesta, na ktoré obyvatelia upozorňovali.  Tvorila sa 
tu skládka odpadu.  Všetko sa však  vracia do starých 
koľají. Mestská polícia tvrdí, že je bezmocná.

Ďalší nefunkčný stánok zmizol

Vyčistenie veľmi nepomohlo 

 Po tom, ako sa pred pár týždňami podarilo ružinovskej samospráve donútiť majiteľa 
zhoreného stánku pri obchodnom centre Kocka, aby si svoj „poklad“ konečne odviezol,  

zmizol aj ďalší podobný dlhodobo nefunkčný stánok. „Prosím vás, urobte s tým niečo, stá-
nok už len špatí okolie a robí sa tu skládka, je to otrasné,“ sťažovali sa obyvatelia okolia On-
drejovovej ulice.  
 Mestská časť Ružinov sa preto snažila zistiť, kto stánok vlastní. Pozemok pod stánkom 
totiž patrí magistrátu, ktorý ho prenajal vlastníkovi stánku. Ten ale činnosť ukončil, zde-
vastovaný stánok tu však nechal. „Nájomcovi aj magistrátu sme pomohli už aj v tom, aby 
mu stánok odpojili od elektriny a mohol si ho odviezť. Sľúbil, že stánok zlikviduje, ale nakoniec 
prestal s nami komunikovať a začal tvrdiť, že stánok už nie je jeho,“ vysvetľuje situáciu Le-
sia Richterová, vedúca odboru regionálneho rozvoja a životného prostredia MÚ Ružinov. 
„Niekoľkokrát sme preto žiadali magistrát, aby sa o vyčistenie svojho pozemku a odpratanie 
stánku postaral sám,“ objasňuje Lesia Richterová. Ôsmeho augusta tak nakoniec stánok 
odviezli. 

Miroslava Štrosová
Foto: R. Hoblík, MÚ Ružinov

 Doteraz boli kontajnery umiestnené na pozemku, ktorý má iného majiteľa. Oby-
vatelia sa tak rozhodli situáciu už natrvalo vyriešiť. To, čo sa na začiatku zdalo kom-
plikované či nemožné, sa po preskúmaní všetkých skutočností a  rozumnej dohode 
s kompetentnými, stalo realitou. Obyvateľom magistrát prenajal kúsok pozemku, kde 
si kontajnerové stojisko vybudovali. Tým, že s  týmto riešením súhlasili všetci domáci 
obyvatelia, každého to vyšlo necelých 10 eur. „Toto je príklad, ako sa dá riešiť problém 
s kontajnerovým státím a neporiadkom v jeho okolí. Stačí, keď obyvatelia chcú. Poinformujú 
sa, čo treba vybaviť a aké povolenia či potvrdenia potrebujú. Vôbec to nie je zložité, stačí, 
keď sa do toho niekoľko obyvateľom naplno vloží,“ zhodnotil Jozef Kováč z referátu regio-
nálneho rozvoja ružinovského miestneho úradu. Okrem kontajnerového státia pribudli 
obyvateľom na Svidníckej ulici ale aj nové parkovacie miesta. Presun kontajnerov na iné 
miesto umožnil zmenu dopravného značenia a  vyznačenie nových parkovacích miest, 
ktoré obyvatelia privítali. 

Katarína Kostková
Foto: R. Hoblík 

borodáčova 
 Jedným z miest, kam nastúpili upratovacie mechanizmy, bol areál Základnej školy 
Borodáčova. Ten susedí s obchodným centrom Kocka, ktoré láka bezdomovcov. Mest-
ská časť Ružinov vyčistila odpad, ktorý sem nanosili práve oni.  Vyupratovanie však po-
mohlo len na chvíľu. Dnes je tu skladisko opäť. Aj s bezdomovcami. 
 Mestská polícia argumentuje tým, že jej hliadky nič nezmôžu, bezdomovcom 
skontrolujú doklady, zistia, či medzi nimi nie sú hľadané osoby. Keď si aj bezdomovci 
na chvíľu po sebe upracú a hliadka odíde, všetko je zasa tak ako predtým. „Nemáme 
ľudí na to, aby tu stále hliadkovali,“ argumentuje veliteľ mestskej polície v Ružinove Ivan 
Lahučký. „Toto je problém, kde musíme spojiť sily viacerí. Musíme si povedať aj s mestskou 
a štátnou políciou, vedením školy na Borodáčovej, ako spoločne postupovať a zintenzívniť 
kontrolu tejto lokality. Je nemysliteľné, aby sa bezdomovci usadili v školskom areáli,“ hovorí 
starosta Dušan Pekár. Okrem toho mestská časť Ružinov pripravuje aj všeobecne záväz-
né nariadenie o zákaze pitia alkoholu na verejných priestranstvách. „Pokiaľ bezdomovci 
nebudú mať alternatívu, kde tráviť čas cez deň, tak problém ľudí bez strechy nad hlavou 
nevyriešime, len sa presunie do inej lokality“  hovorí Juraj Barát z organizácie Depaul Slo-
vensko, ktorá má vypracovaný projekt systematickej práce s bezdomovcami. „Chystám 
sa iniciovať aj na úrovni mesta, aby magistrát a mestské časti začali v tomto spolupracovať, 
pretože  tak skôr niečo dosiahneme, obzvlášť keď už existuje hotový projekt práce s bezdo-
movcami,“ doplnil ružinovský starosta. „Je záujem pripraviť materiál, ktorý dáme na pre-
rokovanie poslancom mestského zastupiteľstva a stanovíme prístup mesta, ako zvládnuť 
nápor bezdomovectva,“ vyjadril sa primátor Milan Ftáčnik. 

ondrejovova 

 V júni  mestská časť Ružinov vyčistila aj priestor neďaleko garáží medzi Ondrejovo-
vou a Bystrého ulicou. Ešte v ten deň sem však niekto priniesol záhradný odpad opäť. 
Postupne pribúdajú aj ďalšie odpadky.

výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy
gagarinova 10, 827 13 bratislava
Tel.: +421/2/43420866, 48206901, Fax: + 421/2/43295487
e-mail:sci@vupop.sk, www.vupop.sk, 
IČO:00167151, IČ DPH: SK2020931231

(mš)
Foto: J. Košnár

Lavičky v  parku na 
Ostredkoch budú 
mať vylepšenú po-
dobu. V rámci opráv 
a  výmeny lavičiek 
tu mestská časť Ru-
žinov začala v  júli 
s  rekonštrukčnými 
prácami. Oprave-
ných tak bude vyše 
70 lavičiek po ce-
lom parku.

Zabezpečíme:
- agrochemické, fyzikálne a hygienické rozbory pôd, kompostov, čistiarenských 

kalov, povrchových a pitných vôd
- komplexné služby prostredníctvom diaľkového prieskumu Zeme
- odborné stanoviská pri návrhoch na nepoľnohospodárske využitie pôdy
- projekty rekultivácií poškodených pôd (záplavy)
- hodnotenia kvality pôdy (erózna ohrozenosť, zhutnenie,  BPEJ)
- aplikáciu čistiarenských kalov do pôdy
- terénne pôdoznalecké prieskumy 
- bilanciu skrývky humusového horizontu pre odňatie z PPF
- poradenskú a konzultačnú činnosť v rámci  ochrany a efektívneho - využívania 
poľnohospodárskych pôd

Ponúkame:
- knižné publikácie za 1 € v rámci letného výpredaja 
 ul. Gagarinova 10, Bratislava
- stanovenie pH pôdy pre návštevníkov Agrokomplexu v Nitre zdarma – pavilón 

M1

INZERCIA

Jún

Jún

August

August
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Škola na Drieňovej ide do 
ďalších projektov 

Tri materské školy a štyri základné. To je bilancia letných rekonštrukčných 
prác v  školských a  predškolských zariadeniach v  Ružinove.  Približne 
135 tisíc eur vyčlenili ružinovskí poslanci v  rozpočte na to, aby odstránili 
havarijný a nedôstojný stav toaliet a spŕch.  Podľa ružinovskej poslankyne 
Viktórie Jančošekovej (SDKÚ-DS) je to prvý krok k obnove školských areálov 
tak, aby ich ľudia využívali aj v čase po skončení vyučovania. Práve sprchy 
a toalety pri telocvičniach totiž nie sú na školách veľkým lákadlom. Obnovu 
potrebujú aj hygienické zariadenia na škôlkach. Do začiatku školského roka 
tak budú mať zrekonštruované toalety a sprchy v budovách MŠ Prešovská, 
Rádiová, Haburská 4 a Medzilaborecká. Zo základných škôl prídu ku krajším 
priestorom Ružová dolina, Borodáčova, Kulíškova a Medzilaborecká. 

(mš)
Foto: MÚ Ružinov, R. Hoblík 

 Od septembra 2011 sa na našej 
škole začnú až dva medzinárodné 
projekty. Medzinárodná spolupráca 
je dôležitá v prvom rade pre žiakov 
a  učiteľov, aby sa rozvíjali ich 
kompetencie v jazykovej schopnosti. 
 Keďže sa u nás vyučuje anglický 
jazyk už od prvého ročníka vo 
zvýšenej dotácii, aj žiaci nižších 
ročníkov bezproblémovo zvládajú 
bežnú konverzáciu s  cudzincami.  
Mali sme si to možnosť vyskúšať už minulý rok, kedy boli žiaci 8. ročníka 
zapojení do projektu ACES s  názvom „Komunikácia - Kľúč k  riešeniu 
konfliktov“, v ktorom sme spolupracovali s rumunskou školou v Baicoi.
 Tento školský rok sa nám dvere opäť otvárajú, a  to hneď v  dvoch 
grantových projektoch. Budeme pokračovať už v  rozbehnutom 
projekte ACES, tento raz ale s  moldavskou školou z  hlavného mesta 
Kišiňov v  projekte nazvanom „Snehulienka a  7 dobrovoľníkov“. Pôjde 
o rôznu formu spolupráce, ale žiaci sa už teraz najviac tešia na návštevu 
Moldavska. Druhý projekt má názov PUPILS: Žiaci bojujúci o  zelenšiu 
školu. Je pod grantovou záštitou agentúry SAAIC v  podprograme 
Comenius – školské partnerstvá.  V  projekte budeme pracovať so 
základnými školami zo Španielska, Francúzska, Poľska a Fínska. Je to pre 
našich žiakov  jedinečná príležitosť navštíviť tieto krajiny, spoznať nielen 
ich kultúru prírodné krásy, ale aj ich školský vzdelávací systém a prácu 
žiakov a  učiteľov priamo na hodinách, keďže sa budú môcť zúčastniť  
výmenných pobytov v  týchto krajinách. V  neposlednom rade si škola 
takto zlepší imidž a  získa finančné prostriedky, ktoré budú v  celkovej 
výške 22 100 € pokrývať mobility jednotlivých žiakov a učiteľov.

Slávnostné uvítanie detí do života. Takúto možnosť využilo v  jednu 
júlovú sobotu sedem ružinovských rodín, ktoré sa rozhodli na pôde 
miestneho úradu pre malú slávnosť. Každý takto uvítaný novorode-
nec dostal pamätný list mestskej časti Ružinov. Pamätné listy tak do-
stalo spolu deväť malých Ružinivčanov - štyria chlapci a päť dievčat. 
Kto má záujem o takúto malú slávnosť, môže sa informovať na ruži-
novskom matričnom úrade. 

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

 

ZÁPIS DO KURZOV ANGLICKÉHO JAZYKA NA ŠKOLSKÝ ROK 2011–2012

Zápis prebieha od 1.9.2011 – 15.9.2011

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

Individuálne aj skupinové kurzy:  Všeobecná angliètina
 Business angliètina 
 Detské kurzy

Uvítaní do života

Medzi slávnostne uvítanými do života boli aj 
bratia Oliver a Oto Halásovci.

Konečne moderné 
Niekoľko základných a materských škôl  v Ružinove si cez letne prázdniny úplne neoddýchlo. Do ich 
priestorov sa nasťahovali robotníci. V septembri tu deti nájdu zrekonštruované sprchy a toalety. 

 ZŠ Borodáčova MŠ Prešovská

Gabriel Kalna
Riaditeľ ZŠ P. Marcelyho
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Novinky z ihriska

Pri kostole sa dá hrať a športovať

Na Ostredkovej si postavili nové ihrisko

Na detských ihriskách pribudnú do konca letných prázdnin nové hracie prvky a mestská časť Ružinov tu opraví 
lavičky a smetné koše. Okrem vymaľovania pôvodných preliezačiek v rámci akcie Naša Bratislava sa tu tak 
objavia úplne nové kúsky. 

Pri kostole sv. Vincenta de Paul na Tomášikovej ulici funguje nové športové a detské ihrisko. Ružinovské pastoračné 
centrum ho budovalo takmer rok. 

Na nové športové ihrisko v areáli ZŠ Ostredková prispela škola, rodičia aj sponzori. Deti tu môžu športovať cez 
telesnú výchovu aj víkendy, okrem toho sa vonku učia aj na etike, estetike či prírodovede. 

menšie veci 
 Veľké detské ihrisko na Raketovej ulici na Ostredkoch 
dostane nový hrací prvok. „Deti sa tu budú môcť hrať na 
dvojitej veži so strieškou, šmýkačkou a lezeckou časťou,“ ho-
vorí Alexandra Szökeová z referátu životného prostredia 
ružinovského miestneho úradu. Prvok má výhodu, že je 
využiteľný menšími i väčšími deťmi. 
Zmenu rodičia s deťmi postrehnú aj na ihrisku vo vnút-
robloku Košická-Gemerská v lokalite 500 bytov. „Tu osa-
díme podobnú vežu ako na Raketovej, ale pre menšie deti. 
Takisto tu zrenovujeme pieskovisko,“ dopĺňa Alexandra 
Szökeová. 
 Na detskom ihrisku na Páričkovej  ružinovská samo-
správa opraví lavičky a  striedačku, urobí nový obklad 
na pieskovisku, opraví dva smetné koše a  doplní jeden 
nový. Opravené lavičky budú aj na malom ihrisku na Mie-
rovej 122, na Svidníckej zasa obyvatelia požadovali lepšie 
smetné koše. Jeden bude preto nový a dva opravené. Do 
skrášlenia ihriska na Svidníckej sa angažujú aj rodičia. Po-
darilo sa im získať firemný grant na kúpu novej šmýkačky 
a opravu lavičiek. 

veľké veci
 Do finále sa blíži príprava komplexnej rekonštrukcie 
detského ihriska na Bajzovej ulici v Starom Ružinove. 

Kovové preliezačky a betónové plochy nahradia úplne nové 
atrakcie. Všetko podľa najnovších noriem. Dominantným 
materiálom ihriska bude agátové drevo. Deti sa budú môcť 
hrať na preliezačkách, hojdačkách, kolotoči, mostíku a za-
ujímavosťou má byť drevený jazvečík. Celá rekonštrukcia 
vyjde na vyše 20 tisíc eur. „Ešte  čakáme na všetky potrebné 
súhlasy z magistrátu a môžeme sa pustiť do realizácie,“ vyjad-
rila sa Alexandra Szökeová. 

 staronový štrkovec 
 Veľké detské ihrisko v Areáli hier Radosť na Štrkovci 
patrí stále medzi najobľúbenejšie miesta na hranie v Ru-
žinove. Najlepšie roky má však už za sebou.  Niektoré  
prvky napriek stálej údržbe volajú po výmene. Preto pri-
šla vhod dobrá správa - našiel sa investor, ktorý sa rozho-
dol urobiť niečo navyše pre Ružinovčanov. Okrem toho, 
že neďaleko Avion Shopping Parku buduje obchodné 
centrum P13, investuje aj do opráv na Štrkovci. „Využili 
sme ponuku, ktorú od investorov u nás až tak často nepo-
čuť, a vytipovali sme areál pri Štrkoveckom jazere. Firma  
sa podujala na opravu poškodeného pódia a  ťahacieho 
zariadenia na pódiu. Okrem toho pristúpili aj na opravu 
detského ihriska. Budú ho rekonštruovať postupne,“ vy-
svetlil starosta Dušan Pekár. 

v Ružovej doline hotovo 
 Oficiálnym odovzdaním zrekonštruovaného par-
ku a  detského ihriska v  Ružovej doline verejnosti v  júli 
ukončila mestská časť Ružinov europrojekt, financo-
vaný v  rámci Operačného programu Bratislavský kraj. 
Od novembra minulého roka sa tu realizovali práce za 
458 068,58 €, pričom až 95 percent z tejto sumy zaplatili 
eurofondy, zvyšok uhradil Ružinov. V rámci revitalizácie 
parku v susedstve kúpaliska Delfín mestská časť Ružinov 
vybudovala nové detské ihrisko doplnené o fitnes prv-

ky a drobnú záhradnú architektúru. Pribudli chodníky, 
parkový mobiliár, zábrany proti parkovaniu na zeleni. 
Vysadených je 47 nových stromov. „Verím, že obyvatelia 
budú s  novou podobou tohto príjemného parku v  pokoj-
nom vnútrobloku spokojní a  budú ho aj vďaka novému 
detskému ihrisku využívať viac ako doteraz. Teší ma, že sa 
na takýto projekt podarilo mestskej časti získať peniaze 
z eurofondov,“ vyjadril sa starosta Ružinova Dušan Pekár. 
„Napriek obmedzenej možnosti čerpania prostriedkov z 
eurofondov sa nám darí revitalizovať verejné priestran-
stvá v mestách a obciach v rámci župy. Takto investované 
peniaze sú rozumne investované peniaze,“ povedal počas 
odovzdávania ihriska župan Pavol Frešo. 

M. Štrosová 
Foto: J. Košnár

 Nápad využiť voľný a  zarastený pozemok pre deti 
vznikol v  hlave súčasného kaplána Petra Šaradina. 
„V Ružinove som slúžil už predtým. Keď som sa po rokoch 
vrátil opäť sem, všimol som si, že tento pozemok je stále 
nevyužitý. Tak som si povedal, že je to škoda. No a napadlo 
mi, že by tu mohlo vzniknúť pekné detské a športové ihris-
ko,“ hovorí Peter Šaradin. Nápad sa stretol s úspechom 
a projekt ihriska bol na svete. Otvorili ho koncom júna.  
 „Som veľmi rád, že našim deťom takéto ihrisko mô-
žeme poskytnúť. Majú tu všetko. Je tu väčšie futbalové 
ihrisko, kde môžu športovať, behať. Pre menšie deti sme 
sem umiestnili preliezačky, šmýkačku a  hojdačky. A,  sa-
mozrejme, trampolínu. Na tej veľmi rady skáču, ako som si 
všimol,“ teší sa ružinovský farár Augustín Slaninka. 

 Radosť z nového miesta na športovanie majú aj deti. 
„Určite sem budem chodiť, hlavne po škole, zahrať si futbal. 
Na to sa teším,“ povedal počas otvorenia ihriska mladý 
futbalista. „Ja som úplne spokojný, že to tu je. Je to super, 
ten futbal nám chýbal,“ pridal sa ďalší fanúšik futbalu. Prá-
ve futbalovým zápasom toto ihrisko aj otvorili. Proti sebe 
si zahralo družstvo saleziánov proti hráčom z ružinovskej 
farnosti v Prievoze. 
 Ihrisko je prístupné všetkým deťom, každý deň 
okrem pondelkov a  sobôt. Podmienkou je však to, aby 
deti prišli v sprievode dospelých. Samé na ihrisku nemô-
žu byť. 

Zuzana Tiňová
Foto: M. Štrosová

 Deti zo základnej školy na Ostredkovej dostali na 
tohtoročný deň detí skutočne originálny darček. Rodi-
čia aj vedenie školy spojili sily a starší zarastený poze-
mok medzi parkoviskom a  bežeckou dráhou v  areály 
školy premenili na úplne nové športové ihrisko. 

môže za to školník 
 „Toto ihrisko sme do súčasnej podoby dávali už dlho. 
Nápad vznikol v hlave rodiča a zároveň školníka v  jednej 
osobe. Ten prišiel s tým, že pozemok môžeme využiť lepšie 
a  je škoda, aby zarastal burinou,“ prezradila Erika Drgo-
ňová, riaditeľka ZŠ Ostredková.  Nápad zaujal školu aj 
rodičov, ktorí spojili sily a  po víkendoch spoločne pri-
pravovali pozemok na prvé stavebné práce. Keď sa dalo, 
pridali sa aj deti či stavebná technika a sponzori. Vyrov-
nali zeminu, nasadili trávu a  pripravili všetky atrakcie. 
„Detské športové ihrisko dnes našim deťom ponúka mož-
nosť zahrať si futbal, máme tu malé futbalové ihrisko aj 
s bránkami a všetkým, čo k tomu patrí. Okrem toho, a to je 
veľmi populárne u našich detí, je na ihrisku aj volejbalové 
ihrisko s pieskom,“ vymenúva Drgoňová. Pre menšie deti 
sú pripravené preliezačky, šmýkačka a hojdačky. 

malá škola v prírode
 Deti začali ihrisko využívať takmer každý deň. Ke-
ďže jún bol prevažne slnečný, strávili tu nielen hodiny 

telesnej výchovy. „Veľmi sa nám osvedčilo prevádzkovať 
tzv. mini školy v  prírode. Keď je pekné počasie, ideme 
s deťmi von. Na ihrisku máme altánok, kde sú lavičky aj 
stolíky, takže učitelia tu môžu veľmi pohodlne vyučovať 
tie predmety, na ktoré nepotrebujú odborné učebne,“ 
prezrádza riaditeľka školy. Žiaci tak absolvovali naprí-
klad hodiny prírodovedy. „Pani učiteľka nám tu naživo 
ukazovala listy a  rôzne rastliny, čo v  okolí našej školy 
rastú,“ hovorí jedna zo žiačok prvého stupňa. Takéto 
hodiny sa žiakom páčia viac, ako tie v triede. „Sme von-
ku, na čerstvom vzduchu, nie je tu tak teplo, fúka vánok. 
Je to úplne super,“ zhodujú sa viacerí. 
 Športové ihrisko je prístupné aj cez víkend. Rodi-
čia detí z Ostredkovej sa iba dohodnú s vedením, kedy 
a  na koľko chcú ihrisko využiť. A  tak nielen deti, ale 
celé rodiny môžu stráviť príjemné víkendy pri plážo-
vom volejbale, futbale či posedení v altánku.

Zuzana Tiňová
Foto: ZŠ Ostredková

Jeden z variantov ihriska na Bajzovej ulici
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Dobrovoľníci urobili za dva dni kus práce
Ružinov sa prvýkrát zapojil do veľkej dobrovoľníckej akcie Naša Bratislava, ktorú organizuje Nadácia Pontis.  
V slovenských mestách počas dvoch júnových dní dobrovoľníci z rôznych firiem skrášľovali sídliská,  školy, 
škôlky, pomáhali seniorom a rôznym organizáciám. Mestská časť Ružinov túto príležitosť využila. Našla aktivity, 
ktoré pomohli vylepšiť  jednotlivé časti Ružinova, pričom v centre pozornosti boli detské ihriská. Farby, štetce, 
metly a lopaty zobrali do rúk nielen zamestnanci nadnárodných spoločností ako Dell, IBM, Hewlett Packard či 
pracovníci americkej ambasády, ale aj ružinovský starosta Dušan Pekár, vicestarostovia Ján Buocik a Vladimír 
Sloboda, niektorí poslanci aj zamestnanci ružinovského miestneho úradu,  pridali sa takisto obyvatelia Trnávky. 
Dobrovoľníkov si na pomoc zavolali aj niektoré ružinovské materské školy, ktoré sa do akcie Naša Bratislava už 
zapojili aj minulý rok. Pomáhali učiteľky i rodičia. Za dva dni sa podarilo v Ružinove urobiť kus práce. 

Na detskom ihrisku na Rake-
tovej ulici na Ostredkoch bolo 
naozaj čo robiť. Je tu množstvo 
preliezačiek, ktoré sa potešili 
novému náteru. 

Ihrisko na Páričkovej v lokalite Nivy takisto ožilo čerstvými farbami na množ-
stve preliezačiek. Ruku k dielu priložil aj zástupca starostu Ružinova Vladimír 
Sloboda (SaS). 

Oprave sa potešila dlažba okolo budovy 
škôlky na Budovateľskej. 

Oprava ihriska na Svidníckej ulici na Štrkovci potešila mamičky z okolitých 
domov. Už dlhšie chceli, aby mali ihrisko krajšie. Dobrovoľnícku zostavu tvo-
ril ružinovsko-americký tím. Starosta Ružinova Dušan Pekár (KDH) natieral 
kovové preliezačky a lavičky spolu s americkým veľvyslancom a zamestnan-
cami americkej ambasády. 

Nenápadné malé detské ihrisko 
medzi domami na Mierovej ulici sa 
zviditeľnilo novými farbami na viace-
rých hracích prvkoch. 

Na jeden deň sa dobrovoľníkmi stali obyvatelia 
z  okolia Banšelovej ulice na Trnávke. Rozhodli 
sa poupratovať si okolo svojich bytoviek. Vy-
čistili pieskoviská, trávniky, pozbierali drobný 
i  záhradný odpad, ktorý im niekto vyhadzuje 
do odľahlého kúta sídliska. 

V materskej škole sv. Vincenta de Paul je dobrovoľníctvo vítané.  Otvorili ju v ja-
nuári tohto roka, na čom majú obrovskú zásluhu práve rodičia a priaznivci škôl-
ky, ktorí pri rekonštrukcii budovy na Chlumeckého výrazne pomáhali. V rámci 
júnovej akcie Naša Bratislava sa tu realizoval aj štátny tajomník MZV SR Milan 
Ježovica (SDKÚ-DS) či ružinovský vicestarosta Ján Buocik (SDKÚ-DS).

Kovový plot, za ktorý vysadili 
okrasné kríky, dostal nový šat 
v škôlke na Prešovskej ulici. 
Prišlo sem až 80 dobrovoľní-
kov. 

V  materskej škole na Šťastnej 
ulici maľovali murované stĺpiky 
a plot okolo škôlky, ktorý má 
približne pol kilometra.

Foto:  J. Košnár, R. Hoblík, M. Štrosová
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Ako prázdninuje televízia?
Ako väčšina ľudí, aj moderátori, redaktori, kameramani či strihači Televízie Ružinov, si v lete doprajú trocha 
oddychu. Od septembra do júla na to nie je vôbec čas, takže aspoň v dobe letných vysielacích prázdnin majú 
viac chvíľ pre seba. Vyťažená technika potrebuje údržbu, aby mohla od septembra zasa vyrábať program pre 
svojich divákov, tvorivému tímu Televízie Ružinov zasa dobre urobí trocha psychického „vypnutia“.  Zisťovali 
sme preto, ako trávia leto ľudia z Televízie Ružinov. 

Je síce pravda, že 
TVR v lete nevy-
siela, ale ja do te-
levízie   musím 
chodiť aj tak. Tele-
vízia sa pripravuje 
na novú sezónu 

a to nie je vec, ktorá sa dá stihnúť za jeden týždeň. 
Nákup techniky, príprava nových programov, pripra-
venie PR aktivít na jesennú časť roka, to všetko chce 
aspoň duchom prítomného:-) manažéra. Netvrdím 
ale, že celé leto presedím len v kancelárii. Určite 
budeme chodiť s rodinou na našu chalupu na my-
javské kopanice a zrejme uskutočníme, tak ako na-
koniec každý rok,  aj nejakú slovenskú hrebeňovku. 
Najskôr nízkotatranskú. 

Letné mesiace patria 
medzi moje najob-
ľúbenejšie, možno aj 
preto, že práve v lete 
som prišla na svet. A 
čo teraz robím? Aj keď 
TV Ružinov má letnú 
prestávku, iné tele-
vízie ju nemajú a tak 
leto trávim pracovne. 
No vôbec sa nesťažujem, ba naopak, teším sa. Svoju 
prácu mám veľmi rada a je mojím splneným snom, 
tak  ju beriem so všetkým, čo k nej patrí. Aj keď sa 
musím priznať, že mám tajné tušenie, že k mojim 
narodeninám dostanem cestu do Disneylandu a to 
bude niečo, čomu ako večné dieťa určite neodolám. 
Tak mi držte palce nech mi to vyjde a neprezraďte 
ma, že som vám to povedala... má to byť totiž veľké 
prekvapenie ☺. Teším sa na vás opäť v septembri.

Nič „nerobiť“ sa nedá - 
hoci vždy hovorím, že 
to by som robil najrad-
šej. Pravda je však taká, 
že po poslednej „ostrej“ 
v štúdiu si uvedomím, 
že mi bude    práca zo 
štúdia v TVR v stredu a 
v piatok cez prázdniny 
chýbať, pretože priamy prenos prináša príjemný 
pocit okamžitého kontaktu s divákmi, navyše živé 
vysielanie má svoj   pozitívny návykový adrenalín. 
Počas leta už myslím na obsahovú náplň štúdiových 
relácií, v auguste sa pripravujú prvé dokrútky do 
štúdií. Druhého septembra začíname s  Relaxom a 
prvú stredu v septembri sa v Ergu vráti na obrazov-
ku moderátorka Sandra Vychlopenová, na ktorú sa 
teším. Okrem toho musím v auguste napísať pre STV 
scenár relácie Cesty nádeje, ktorú hneď na začiatku 
septembra aj nakrútim a pripravím do vysielania. 
Pretože sa systematicky venujem aj filmárom-ama-
térom, každé leto práve pre nich vediem Letnú fil-
movú školu, ktorá trvá 9-10 dní. Hoci je to často viac 
ako 12 hodín denne, je to krásna práca, pretože je o 
filme a jeho nástrojoch - a je pre ľudí, ktorí sa filmo-
vému umeniu chcú venovať popri svojom zamest-
naní.  Oni majú radi film a ja tiež -  práve preto je to 
krásna časť môjho leta.

Letné prázdniny milujem od svojho detstva. Mám 
rada atmosféru letných večerov, kúpanie, prechádz-
ky, dovolenku pri mori, grilovačky, dlhé dni a všetko, 
čo súvisí s  letom. V  závere školského roku sme sa 
s mojimi rodičmi a deťmi vybrali na dovolenku do 
Turecka. Túto krajinu sme si veľmi obľúbili, pretože 
let netrvá dlho, je tam krásne teplé more, výborná 
strava, príjemná atmosféra, skrátka moja ,,srdcovka“. 
Hneď potom sme pár dní pobudli v nádhernej Ter-
chovej, ktorá na nás dýchala klasickou slovenskou 
atmosférou. Zopár dní sme strávili aj v Trenčianskych 
Tepliciach, ku ktorým ma viaže špecifický vzťah. Radi  
sa prechádzame aj po Bratislave, podnikáme výlety 
do blízkeho aj vzdialenejšieho okolia. Ak sa šťastie na 
nás ešte usmeje, možno sa vyberieme ešte raz  nie-
kam ďalej. Prácu, ktorú robím, milujem, ale koncom 
leta mi už čoraz častejšie chýba, takže sa už teším na 
september a našich divákov, ktorým želám ešte krás-
ny zvyšok letných prázdnin. 

Aj keď v  Televízii Ruži-
nov máme v lete takmer 
úplné voľno, nezname-
ná to, že nič nerobím. 
Leto pre mňa znamená 
najväčšiu sezónu na na-
krúcanie svadieb, takže 
kamera mi neprestane 
ťažiť rameno ani vte-
dy. Mám už za sebou 
dovolenku a  oddych 
v  Chorvátsku s  mojou 
priateľkou a  maľovanie 
nášho domu. 

       Letné prázdniny trávim 
cestovaním, zabávaním sa, 
a dobiehaním toho, na čo 
cez rok nezvýšil čas. Leto 
pre mňa začalo na festiva-
le Pohoda, odkiaľ som išiel 
dovolenkovať k moru do 

Chorvátska, potom som navštívil poľský Osvienčim 
a Krakov. Koncom prázdnin sa ešte chystám do kra-
jín Beneluxu.

Leto je u mňa vždy po-
lopracovné a polood-
dychové. Počas dvoch 
mesiacov stihnem do-
volenku,  chatárčenie 
s priateľmi a hlavne 
poriadne sa vyspať. 
Čo sa týka práce, za 
sebou mám už detské 
tábory pre Ružinovský 
športový klub a  pár 

„moderovačiek“ na súkromných akciách, no a pred 
sebou jeden z najväčších cyklomaratónov na Slo-
vensku Kellys Greenbike Tour, ktorý pravidelne kaž-
dý rok organizujeme koncom leta.

                           Cez leto som oslávila 
úspešné ukončenie 
vysokoškolského štú-
dia. V  júli som mala 
promócie, a  tak som sa 
venovala aj príjemným 
záležitostiam v  podo-
be rodinných stretnutí, 
na ktoré človek popri 
množstve práce nieke-
dy nemá čas. S  rodinou 

sme stihli už aj spoločnú dovolenku pri mori, čo ma 
veľmi teší. Cez leto doháňam aj záležitosti, ktoré išli 
počas hlavnej sezóny bokom, zútulňujem si bývanie 
a dúfam, že sa podobne ako minulý rok, s kamarát-
kou opäť vyberieme za obľúbeným koníčkom - jaz-
dou na koňoch.

V lete hlavne veľa od-
dychujem. Okrem toho 
posledných pár rokov 
fungujem aj ako vedúci 
v detských táboroch v 
Chorvátsku. Taktiež sa 
rád zúčastňujem hudobných festivalov, či už teda 
kvôli kapelám alebo atmosfére. Sú pre mňa jednou z 
najobľúbenejších foriem relaxu. Koncom leta sa po-
tom už teším na niekoľko vrcholových športových 
podujatí, ktoré sa v Bratislave udejú, a na ktorých aj s 
našou kamerou určite nebudeme chýbať.

Momentálne prázdni-
nujem na Farme a keď 
sa môj dobrodružný 
pobyt  v divočine skon-
čí, chystám sa aj s rodin-
kou do nášho obľúbe-
ného Chorvátska. 

igor adamec, 
riaditeľ

ladislav munk, 
režisér 

katarína kostková,
redaktorka

karin jančichová-majtánová, 
moderátorka

Daniel súkup, 
redaktor

Rado hoblík, 
kameraman

kveta horváthová,
moderátorka 

Zuzana tiňová, 
redaktorka

kristína kövešová, 
redaktorka

jakub košnár, 
kameraman 
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Ružinovský majster miniatúr 
bodoval v Európe
Ružinovčan MARTIN ČINOVSKÝ (1953) vytvoril ryteckou 
technikou najkrajšiu známku v Európskej únii. V máji 
získal prvú cenu v medzinárodnej súťaži Grand Prix de 
l´Art philatelique v Bruseli. Tento akademický maliar 
a rytec urobil už vyše 160 výtvarných návrhov a rytín 
známok s podobizňami  kultúrnych a politických 
osobností i množstvo ďalších motívov. 

koľko emisií známok bolo prihlásených do tejto súťaže?
Podľa mojich informácií ich bolo 136.

takéto významné ocenenie sa vo vašich rukách neocitlo 
po prvýkrát. už v roku 1999 ste získali 3. cenu v súťaži 
o najkrajšiu známku sveta. stvárnili ste na nej Ľudovíta 
štúra. odkiaľ prichádzajú podnety a kto ich schvaľuje? 
Námety na poštové známky navrhuje „Námetová komisia 
známkovej tvorby“ – poradný orgán ministra dopravy, vý-
stavby a regionálneho rozvoja SR, ktorý má záverečné slovo 
pri ich schvaľovaní. So značným predstihom sa zostaví emis-
ný plán a  ten ide na „Realizačnú komisiu“ ktorá má dozor 
nad celým procesom tvorby poštovej známky od výtvarné-
ho návrhu, ryteckú rozkresbu, rytinu až po tlač.

majú naši umelci záujem o tento druh výtvarnej činnos-
ti?
Určite áno. Pre výtvarníka je to pocta urobiť svoju známku. 
Väčšinu výtvarných návrhov robia tí najlepší renomovaní 
výtvarníci. No ryteckú realizáciu dokáže realizovať len zopár 
grafikov – rytcov. Na Slovensku je ich päť.

ide o veľmi miniatúrnu prácu. samotné rytecké práce je 
nutné robiť pod lupou. nie je vám ľúto, že vašu niekoľ-
komesačnú robotu mnohí ani nepostrehnú?
Ako kto. Veď väčšina ľudí si ani neprečíta záverečné titulky 
filmu, tvorcovia ich nezaujímajú. Na známke má podpis veľ-
kosť tri desatiny milimetra. Je temer neviditeľný. No filatelisti 
si všimnú každú čiarku či bod. Tí to vedia ohodnotiť.

každé takéto umelecké dielko obsahuje viacero zna-
kov, symbolov. je docenená umelecko-remeselná práca 
tvorcu poštovej známky?
Aká poctivá práca je dnes docenená? Uznanie prichádza vo 
forme ocenení či už domácich, alebo medzinárodných. Tých 
mám za tie desiatky rokov, čo sa venujem známkovej tvor-
be, mnoho. No o finančnom ohodnotení radšej pomlčím.

Považujú vás za zakladateľa slovenskej známkovej tvor-
by. čo vás nasmerovalo k takej  špecifickej a jedinečnej 
umeleckej činnosti? 
Pred a po vzniku Československa v roku 1918 nebol žiadny 
slovenský rytec známok.  Hovorilo sa len o pražskej ryteckej 
škole. Na Vysokej škole výtvarných umení, na grafike
u prof. Albína Brunovského, občas na jeho pozvanie pred-
nášal aj tvorca a rytec známok Josef Herčík z Prahy. Nakoľ-
ko moja vtedajšia tvorba mala blízko k miniaturizácii, môj 
profesor ma nabádal, aby som si to skúsil. Až po skončení 
školy som sa mohol venovať tejto špecializácii vo forme 
umeleckej ašpirantúry naplno. Trvalo to dosť dlho, kým som 
sa mohol profesionálne presadiť. Pri vzniku samostatného 
Slovenska som, samozrejme, hneď uvažoval o  vydávaní 
slovenských známok. S vtedajším ministrom pôšt a niekoľ-
kými nadšencami sme vytvárali celú koncepciu vydávania 
slovenských známok, ktorá s minimálnymi zmenami pretr-
váva dodnes. Známková tvorba nemohla byť postavená na 
jednom človeku, takže som sa staral o to, aby boli aj ďalší 
nasledovníci.

v roku 1993 ste vytvorili prvú známku samostatnej slo-
venskej republiky. ako na to spomínate?
Už rok vopred bolo jasné, že sa schyľuje k rozdeleniu. Okrem 
množstva iných vecí bude potrebné vydávať aj vlastné 
známky a  iné ceniny. So zopár nadšencami sme sa snažili 
presvedčiť poštu, že treba pripraviť prvú slovenskú známku. 
Bol to spočiatku márne úsilie. Našli sa aj názory, že by to bolo 
„šírenie poplašnej správy z  rozpadu republiky“. Až keď sa 
myšlienky ujal vtedajší minister pôšt a poďakoval mi za ini-
ciatívu, veci dostali rýchlejší spád. Známka so štátnym zna-
kom a nápisom Slovensko začala platiť presne v deň vzniku 
samostatnej republiky. Bola to vlastne jediná a prvá oficiál-
na cenina. Záujem bol obrovský. Ľudia stáli vo fronte pred 
hlavnou poštou už od polnoci a ich rad siahal až po tunel. 
V ten deň som podpísal viac ako 3 000 hárčekov známok. 
V súčasnosti je problém túto známku zohnať. A aj preto sa 
jej filatelistická hodnota zvýšila. 

Filatelia je záľuba  pre zberateľov známok i pre ich tvor-
cov. vy ste sa prepracovali na priečku najvyššiu - stali 
ste sa nositeľom identifikačného kódu slovenska, vo 
Francúzsku vám udelili Rad rytiera umenia a literatúry...
Vždy je to príjemné prekvapenie a veľmi si to vážim. Sú to 
ocenenia za to, čo som urobil, takže si musím pritom za-
spomínať. Napríklad toho „rytiera“ som dostal v nedávnom 

období, keď som asi štyri roky bol na čiernej listine a známky 
som nerobil. Dokonca na takúto listinu sa dostali aj tí, ktorí 
mali so mnou pracovný či priateľský vzťah. 

svoje vedomosti a skúsenosti odovzdávate študentom 
Pedagogickej fakulty uk i všvu. koľkí mladí ľudia javia 
záujem o rytectvo a zhotovovanie poštových známok?
Študentov mám každoročne niekoľko desiatok. No za je-
den, dva semestre nie je možné sa naučiť to, čomu som sa ja 
výhradne venoval niekoľko rokov. A okrem toho treba mať 
aj určité špeciálne predpoklady. Väčšina z  nich sa v  rámci 
grafických techník oboznámi len s  problematikou alebo 
so základmi tvorby výtvarných návrhov. Tých skutočných 
rytcov s profesionálnou úrovňou je možno päť. Tí sú však 
absolventi môjho bývalého Oddelenia tvorby cenín a  ry-
tectva.

technický rozvoj postupne vytláča klasickú poštu. ne-
obávate sa, že postupne posielanie listov, pohľadníc a 
korešpondenčných lístkov zanikne a teda ani poštové 
známky neprežijú?
Potom by pre elektronickú hudbu mal zaniknúť symfonický 
orchester či opera, pre platobné karty zaniknú papierové 
peniaze, nebude maliarstvo, keď je počítačová grafika? 
Možno známok bude menej. No sú tu ešte filatelisti a  už 
len pre nich sa oplatí známky vydávať. Napríklad v Číne je 
evidovaných 10 miliónov filatelistov, v  Anglicku má klub 
zberateľov českých a slovenských známok niekoľko stoviek 
členov a mohli by sme pokračovať aj ďalej. Keď budeme ro-
biť zaujímavé a kvalitné známky, bude o ne vždy záujem. 
Modrý Mauritius nestráca svoju hodnotu.

teraz je tendencia pretekov vo zviditeľňovaní sa. aj va-
šou zásluhou slovensko získalo vynikajúce renomé vo 
svetovej konkurencii. máte prehľad o počte aktívnych 
sympatizantov tejto finančne dosť nákladnej záľuby?
Samozrejme, keď nejaká známka získa ocenenie, zvýši sa 
o ňu záujem. Málokedy sa objaví nalepená na liste. V takom 
prípade je to pre poštu výhodný obchodný artikel. Veď 
známka je len niekoľko centimetrov štvorcových potlačené-
ho papiera. Filatelia je síce finančne náročná, no sú to ceni-
ny. Zberatelia iných cenín ich odkladajú do bánk a filatelisti 
do albumov. V roku 2003 bola známka na pohľadnicu 2 Sk, 
teraz 0,40 €. Je to 600-percentné zvýšenie. (Honoráre pre 
tvorcov ostali rovnaké ako v 2003 a v niektorých položkách 
sa znížili.) Neberme filatelistom predmet ich záujmu a pote-
šenia. Jeden klub filatelistov na Morave má ako heslo citát J. 
W. Goetheho: „Najšťastnejší človek je zberateľ“. 

Popri tvorbe známok maľujete aj obrazy. akou umelec-
kou technikou pracujete najradšej? 
Maľoval som hlavne v období, keď som nerobil známky. Ob-
razy majú tú výhodu, že si doslova môžem urobiť, čo chcem. 
Môžem naplno uplatniť fantáziu a všetko tomu prispôsobiť. 
Žiadne obmedzenia, žiadne termíny, nie sú mantinely ako 
pri známkach, ktoré sú úžitkovým umením. Techniky kom-
binujem. Od počítačovej grafiky až po staromajstrovské 
nanášanie lazúr. Teoretici hovoria v súvislosti s ich obsahom 
o fantazijnom realizme.

bývate a aj tvoríte v Ružinove, zrejme vám toto prostre-
die vyhovuje...
Som tu spokojný. Hlavne na Trnávke sa cítim skoro ako na 
dedine a do mesta to je blízko. V  lete je najkrajšia izba tá 
„vonku“. Len nech nám to (s prepáčením) developeri nezne-
hodnotia.

čo by asi uvítal tvorivý človek vo svojom bezprostred-
nom okolí?
Nesúvisí to až natoľko s prostredím, ako skôr so vzťahmi me-
dzi ľuďmi. Ak by tie boli lepšie, všetko by bolo inak. Skôr by 
som odpovedal na otázku, čo by som neprivítal vo svojom 
okolí. A toho by bolo veľa. To však je už iná téma.

Anna Sláviková
Foto: Archív M. Činovského         

Poštová známka  „400. výročie konania Žilinskej sy-
nody“   (vydaná v  roku 2010). Autorom námetu je 
akademický maliar Prof. Dušan Kállay, autorom rytec-
kého prepisu  akademický maliar Doc.  Martin Činov-
ský ArtD. V súťaži o  najkrajšiu rytú známku Európskej 
únie „Grand Prix de l’Art Philatélique“  sa  umiestnila na 
1. mieste. 

Keďže Žilinská synoda sa konala pod záštitou uhorské-
ho palatína grófa Juraja Thurzu z Betlanoviec, stúpen-
ca reformácie augsburského smeru, aj dizajn poštovej 
známky je prispôsobený týmto historickým reáliám. 
Na hárčeku je umelecky stvárnený hlavný obraz z tzv. 
Thurzovho oltára, ktorý si dal palatín vyhotoviť do 
kaplnky svojho hradu na Orave. Oltár bol neskôr pre-
nesený do evanjelického kostola v Necpaloch, kde sa 
nachádza dodnes. 

Dominantou samotnej známky je hexagram, zložený z 
dvoch proti sebe stojacich trojuholníkov - šalamúnova 
pečať, využívaná v okultizme, v judaizme, v hinduizme, 
v islame a v mnohých iných smeroch vrátane niekto-
rých vetiev kresťanstva (mormoni, rastafariáni). Tento 
magický symbol znázorňuje rovnovážny, harmonický 
vzťah dvoch protipólov.

Hneď po vydaní bola známka označovaná za najkrajšiu 
známku desaťročia alebo najkrajšiu slovenskú známku  
vydanú po roku 1993. Koncom minulého roka bola 
ocenená dvoma cenami Ministra dopravy, výstavby a 
regionálneho rozvoja SR a získala aj ocenenie generál-
nej riaditeľky Slovenskej pošty – Krištáľovú známku za 
najkrajšiu známku roka.



Najlepší športovci sú seniori z Prievozu 
Ružinovskí dôchodcovia ani tento rok neváhali a zapojili sa do súťaží v rámci športového dňa pre seniorov, 
ktorý pre nich organizuje Ružinovský športový klub. 
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 Nielen športovanie, ale aj stretnutie s  priateľmi, 
dobrý guláš či kultúrny program, to všetko patrilo 
k  športovému dňu seniorov, ktorý sa uskutočnil pri 
Štrkoveckom jazere. Vo viacerých športových disciplí-
nach tu súťažili ružinovské kluby dôchodcov. „Najviac 
sa mi páčila disciplína, v ktorej sme museli prejsť nejaký 
úsek a  v  ruke sme mali lyžičku s  loptičkou. Tá nám ne-
mohla spadnúť. To mi celkom išlo. Menej sa mi už darilo v 
streľbe lopty do bránky, či triafať šípky na terč. Ale nevadí, 

nebolo to najhoršie a  prežila som aspoň príjemný deň,“ 
zhodnotila športovanie Anastázia Jakabovičová z klu-
bu dôchodcov na Páričkovej ulici.
 Na športovom dni mali jednoznačnú prevahu ženy. 
Či už v počte alebo v úspešnosti v jednotlivých disciplí-
nach. To potvrdila aj Klaudia Hosmanová z Ružinovské-
ho domova seniorov na Sklenárovej ulici. „Tentokrát 
nás chlapi veru sklamali a nepodržali, lebo nejako sa im 
nedarilo. Ženy boli jednoznačne lepšie. Asi to bolo v  tej 

príprave, že my sme to zobrali zodpovednejšie, ako tí naši 
chlapi a poctivo sme sa na súťaže pripravili.“
 Medzi klubmi dôchodcov vládla správna zdravá 
rivalita. Vyhrať a podať najlepší výkon chcel každý je-
den. „S manželkou sme absolvovali zatiaľ všetky ročníky 
športového dňa pre seniorov. Snažíme sa, aby tie naše vý-
kony boli z roka na rok lepšie,“ s úsmevom prezradil Ján 
Benkovič z klubu dôchodcov na Kaštieľskej ulici. Záro-
veň skonštatoval, že vyšlo aj počasie a  celý športový 
deň sa vydaril. A najviac klubu dôchodcov z Kaštieľskej 
v Prievoze. Tento tím sa stal najúspešnejším a najviac 
disciplín vyhrala jeho vedúca Žofia Benkovičová. „Veľ-
mi radi sa zúčastňujeme takýchto akcií. Lebo nejedná sa 
len o športové, ale hlavne o spoločenské podujatie. A pre 
nás starších je to vzácne. Stretneme sa so známymi, s kto-
rými sa už bežne nestretávame. Porozprávame sa, čo má 
kto nové, aká choroba nám pribudla alebo ubudla.  Keď 
si k tomu ešte dáme aj dobrý gulášik a troška si zaspieva-
me, čo viac si môžeme priať,“ skonštatoval Ján Benkovič. 

Katarína Kostková
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 V  máji prijalo ružinovské miestne zastupiteľstvo nové 
všeobecne záväzné nariadenie (VZN) o  výške úhrad za 
dané služby, ktoré nadobudlo platnosť 1. júla. „My sme v pr-
vom rade potrebovali upraviť naše VZN tak, aby bolo v súlade 
s  novo vydaným zákonom o  sociálnych službách.  Pôvodný 
návrh, pochádzajúci ešte z minulého volebného obdobia, sme 
upravili tak, aby tam neboli až také zvyšovania, ako boli pláno-
vané. Spolupracovali sme s riaditeľom Domova dôchodcov na 
Pažítkovej ulici a dočasnou riaditeľkou Ružinovského domova 
seniorov, aby to malo čo najnižší dopad na našich seniorov, “ 
informoval zástupca starostu a predkladateľ nového návrhu 
Vladimír Sloboda (SaS). 

Zmeny v stupňoch odkázanosti 
 Na zaradenie do skupiny odkázanosti bolo potrebné 
posúdenie zdravotného stavu posudkovým lekárom. „Kaž-
dý náš obyvateľ mal spísaný sociálny posudok v  spolupráci 
s  našimi sociálnymi pracovníčkami  a  zdravotný posudok od 
našej lekárky. Tie boli následne prostredníctvom miestneho 
úradu doručené posudkovému lekárovi, ktorý seniorom určil 
stupeň odkázanosti od 2 po 6,“ objasnila proces zaraďovania 
dočasná riaditeľka Ružinovského domova seniorov (RDS) 
Gabriela Kostková. 
 Druhý stupeň odkázanosti bol priradený tým, ktorí 
nepotrebujú pomoc tretej osoby resp. potrebujú len zák-
ladné obslužné činnosti ako pranie, žehlenie a pod. V tre-
ťom a štvrtom stupni sú klienti, ktorí  si vyžadujú čiastočnú 
starostlivosť.  Tí, ktorí sú plne odkázaní na pomoc inej fy-
zickej osoby  (zväčša sú imobilní), boli zaradení do piateho 
až šiesteho stupňa. Toto členenie je novinkou aj v zariade-

niach pre seniorov. „Predtým boli u  nás ľudia rozdelení na 
penziónových (nepotrebovali starostlivosť), potom na hotelo-
vých (vyžadovali si čiastočnú opateru) a ležiacich  obyvateľov. 
Penziónoví platili mesačne 92 € a  ležiaci 210 €. Náklady za 
energie a služby ale stále stúpajú a tieto poplatky prestali 
odzrkadľovať náklady na jedného obyvateľa. 
 Po novom sa výšky poplatkov za sociálne služby v RDS 
pohybujú od 129,90 € po 216,90 € bez stravy a v Domove 
dôchodcov na Pažítkovej od 231,90 € do 343,98 €, kde sa 
nachádzajú seniori s  vyšším stupňom odkázanosti (pozn. 
red.: intervaly súm sú z najnižších a najvyšších vyskytujúcich 
sa úhrad obyvateľov). V prípade, že zdraženie seniorov veľ-
mi zaťažilo, snažili sa v Domove dôchodcov aj v RDS vyjsť 
im v ústrety napríklad formou dohody o poskytovaní stravy 
alebo im budú na ubytovanie v zmysle zákona o rodine pri-
spievať priami rodinní príslušníci, ktorým zo zákona vyplý-
va alimentačná povinnosť. „Nevyskytli sa žiadne prípady, že 
nám seniori odmietli podpísať zmluvy. So službami sú spokojní 
a zvýšenie akceptovali,“ podotkol riaditeľ  z Pažítkovej Jozef 
Závodský.

Zmeny úhrad sa dotkli aj opatrovateľských služieb
 Tieto služby sú poskytované dôchodcom so stupňom 
odkázanosti 2 a  vyššie (pozn. red.: podmienkou je právo-
platné rozhodnutie o odkázanosti na opatrovateľskú služ-
bu vydané mestskou časťou). Predtým boli  opatrovateľské 
služby rozdelené do dvoch hlavných skupín na nevyhnutné 
životné úkony a nevyhnutné práce v domácnosti, pričom 
každý úkon bol samostatne ohodnotený. V  súčasnosti sú 
pre jednotlivé stupne rozvrhnuté úkony a ich mesačná vý-

mera v hodinách, pričom bolo možné individuálne upraviť 
výmeru týchto úkonov. Túto službu v Ružinove poskytuje 
Domov dôchodcov na Pažítkovej ulici, kde sú úhrady pod-
ľa nového VZN vo výške 47,27 € za mesiac (výška úhrad za 
opatrovateľskú službu je  priemernou hodnotou pre aktuál-
ny počet 89 klientov).

Doprava o 40 centov viac 
 Cena za prepravné služby vzrástla o 0,40 € za kilometer. 
Poskytovaná je ľuďom s ťažkým zdravotným postihnutím, 
ktorí sú odkázaní na osobitnú prepravu automobilom alebo 
osobám s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. 
Nemôžu ich  však používať osoby s  ťažkým zdravotným 
postihnutím, ktorým bol pridelený príspevok na dopravu 
alebo ktoré sú majiteľmi/držiteľmi motorového vozidla. 

s vysvetľovaním
 Zvýšenia poplatkov nie sú rapídne vzhľadom na nárast 
cien od roku 2004, ale môžu spôsobiť problémy ľuďom 
s nižšími dôchodkami. Mnohí z nich nechápali, prečo musia 
platiť zrazu viac. „Po vydaní nového VZN sme zvolali schôdzu 
všetkých našich obyvateľov, kde sme im presne vysvetlili, čo 
obnáša ich úhrada, čo všetko v tom majú zaplatené. Porovnali 
sme im platbu, koľko budú platiť s vyčíslením terajších nákla-
dov na jednu garzónku na jedného obyvateľa, aby videli že 
skutočné náklady sú oveľa vyššie ako ich platba,“ zdôraznila 
dočasná riaditeľka RDS Gabriela Kostková. 

Marianna Šebová

V júli sa zmenili  poplatky za sociálne služby 
Od začiatku júla sa zmenili platby za sociálne služby v zariadeniach pre seniorov, prepravnú službu, 
opatrovateľskú službu a odľahčovaciu službu. Výška poplatkov za ne sa v Ružinove nezvyšovala od roku 2004. 

Využite domáce tiesňové volanie
Potrebujete  okamžitú pomoc v prípade núdze a zdravotných problémov?  Možno vám pomôže asistenčná 
služba domáceho tiesňového volania.
 Mestská časť Ružinov začala spolupracovať s  Asoci-
áciou samaritánov Slovenskej republiky. Dvadsiatim se-
niorom s trvalým bydliskom v Ružinove uhradí jednora-
zový vstupný poplatok za inštaláciu jednotky domáceho 
tiesňového volania. Tá pomocou jednoduchého tlačidla, 
zaveseného na krku, umožní privolať kedykoľvek pomoc. 
Vybraní záujemcovia budú potom platiť Asociácii sama-
ritánov za používanie jednotky domáceho tiesňového 
volania mesačne len 8,90 €. Takáto služba môže byť pro-
spešná pre tých, ktorých deti žijú ďaleko a nedokážu sa 
o  starnúcich osamelých rodičov flexibilne postarať. Len 

na základe jednoduchého stisnutia tlačidla asistenčná 
služba dokáže vyhodnotiť, o ktorého klienta ide a kde sa 
nachádza, čo zvyšuje šancu na rýchly zdravotnícky zásah. 
Podmienkou inštalácie je mať doma pevnú telefónnu lin-
ku. 
 „Som presvedčený, že takáto služba môže osamelým ľu-
ďom výrazne pomôcť, aby sa cítili doma istejšie a dokázali si 
jednoducho zavolať pomoc v naozaj kritických prípadoch. 
Preto sme sa rozhodli takúto službu pre Ružinovčanov 
finančne podporiť,“ povedal starosta Ružinova Dušan 
Pekár. Spustenie domáceho tiesňového volania v  rámci 

spolupráce mestskej časti Ružinov a Asociácie samaritá-
nov SR je naplánované na november 2011. 

V prípade záujmu o túto službu sa seniori môžu od 1.9. 
2011 do 30.9. 2011 prihlásiť osobne alebo telefonicky na 
miestnom úrade Ružinov v  kancelárii prvého kontaktu 
alebo na tel. čísle 02/ 48 284 452. 

20 záujemcov bude vyžrebovaných 
v priamom prenose
v relácii televízie Ružinov klub D v októbri 2011.

Po 60 rokoch znova svoji 
 Manželia Mária a  Juraj Pánikovci z  Ružinova 
oslávili diamantovú svadbu. Po 60 rokoch man-
želstva si znovu užili v  prítomnosti svojej rodiny 
slávnostný obrad na miestnom úrade v Ružinove. 
V roku 1951 sa brali na miestnom národnom vý-
bore vo Vrakuni. Prstienky ako darček od ich detí si 
po druhýkrát vymenili už ako trojnásobní rodičia, 
päťnásobní starí rodičia aj prastarí rodičia. 

Mestská časť Bratislava-Ružinov
organizuje pre seniorov s trvalým 
pobytom
v mestskej časti Bratislava-Ružinov

ZájaZD 
do mosonmagyaróváru  
v maďarskej republike   
termálne kúpalisko Flexum

19. september 2011

Program: Návšteva termálneho  kúpaliska 
v  kúpeľoch Flexum s  uznávanou liečivou 
vodou, voľný program

ODCHOD: 8.00 hod. z parkoviska 
Miestneho úradu, Mierová 21
Príchod vo večerných hodinách

Účastník zájazdu hradí  10 €

Prihlasovanie do 5. 9. 2011
na Miestnom úrade, Mierová 21
Pri prihlasovaní je potrebné predložiť 
platný OP vo forme identifikačnej karty, 
európsky preukaz zdravotného poistenia 
a potvrdenie o poberaní starobného 
dôchodku k nahliadnutiu.

Informácie:
Tel. č. : 02/48 28 42 85

Denné seniorcentrum pre vašich starých rodičov
 V priebehu septembra bude v obvode Bratislava II otvorené senioRcentRum.
 Centrum pre starých rodičov, ktorí bývajú so svojimi rodinami, resp. rodinami svojich 
detí a napriek tomu sa cítia osamotení. Dni prežívajú bez záujmu, v stereotype, žijú len 
životmi iných a cítia sa nepotrební. Tiež pre ľudí, ktorí potrebujú pomoc počas neprítom-
nosti svojich blízkych.
 V centre im bude poskytovaná celodenná záujmová, tvorivá  i oddychová činnosť,
jemné duševné i pohybové cvičenia pre udržanie kondície. Tiež domáce liečebne 
techniky, návštevy malých zvierat a rôzne iné aktivity primerané veku a zdravotnému 
stavu, zohľadňujúce záujmy klientov. To všetko v kruhu ľudí seberovných vekom, problé-
mami i radosťami.
 Otváracie hodiny SENIORCENTRA budú v pracovné dni od 7-17 hod  a už teraz 
prijímame predbežne objednávky. Cena na mesiac je 250 € . V prípade dohody možno 
poskytovať i polmesačnú starostlivosť (počas dovolenky a pod.), alebo upraviť otváracie 
hodiny podľa potreby  klientov. Pre záujemcov uvádzame tel. číslo 0908 173 391 .

INZERCIA



                                                       

 

2. 9. piatok  17. 00 h Ružinovská  tančiaReŇ 
   - zábavné  tanečné stretnutie staršej a   
   strednej generácie 

3. 9.   sobota  od  akvaRistická jeseŇ v bRatislave
4. 9. nedeľa 8. 30 h klubová výstava, prednášky, akvatrhy  

4. 9. nedeľa  10. 30 h neDeĽnÉ RoZPRávkovÉ
   DoPoluDnia
   PIRÁTOV SYN, uvádza divadlo MaKiLe

8. 9. štvrtok  17. 00 h Ružinovská  tančiaReŇ 
   - zábavné  tanečné stretnutie staršej a   
   strednej generácie

10. 9. sobota  8. 00 - 18. 00 h
11. 9. nedeľa  šachovÝ tuRnaj 
   - organizuje šachový klub DK Ružinov 

11. 9. nedeľa  10. 30 h neDeĽnÉ RoZPRávkovÉ 
   DoPoluDnia
   MOTÝĽ, uvádza divadlo NELINE

12. 9. pondelok 16. 30 h DeŇ ZDRavia
   - podujatie venované zdraviu občanov
   v spolupráci s OZ Prievoz

13. 9. utorok 17. 00 PaRtička
                  19. 00  populárny zábavný televízny program

14. 9. streda  13. 00 h Dialógy
   - protidrogové fórum pre žiakov ZŠ

16. 9. piatok  17. 00 h Ružinovská  tančiaReŇ 
   - zábavné  tanečné stretnutie staršej a   
   strednej generácie

16. 9. piatok  18. 00 h Ružinovská šachovnica
   - kompozičný šach 

17. 9. sobota  15. 00 h Festival Rómskych Piesní
   - v spolupráci s OZ Rómskej kultúry a   
   identity v Bratislave 

18. 9. nedeľa  10. 30 h neDeĽnÉ RoZPRávkovÉ 
   DoPoluDnia
   ŽABÍ PRINC,     
   uvádza agentúra ANIMARE SILVA

21. 9. streda  15. 00 h Diabetes
   - prednáška na tému diagnóza diabetes

21. 9. streda  14. 00 h Deti a Film
   - filmové predstavenie pre školy

23. 9. piatok  17. 00 h hoDová Ružinovská  tančiaReŇ 
   - zábavné  tanečné stretnutie staršej a   
   strednej generácie

24. 9 sobota   RužinovskÉ hoDovÉ slávnosti    
25. 9.  nedeľa  2011
   AREÁL ŠTRKOVEC

28. 9. streda 13. 00 h Dialógy
   - protidrogové fórum pre žiakov ZŠ  

28. 9. streda  14. 00 h Deti a Film
   - filmové predstavenie pre školy

29. 9. štvrtok  14. 00 h hovoRy D
   - podujatie v spolupráci s Knižnicou   
   Ružinov

29. 9. štvrtok 19. 30 h live is live
   - predstavenie ČIERNEHO DIVADLA z   
   Prahy
30. 9. piatok  17. 00 h Ružinovská  tančiaReŇ 
   - zábavné  tanečné stretnutie staršej a   
   strednej generácie

4. 9.  nedeľa 9. 30 h čas PRe božie slovo 
   – stretnutie kresťanov otvorené pre   
   všetkých
6. 9.   utorok   16. 00 h  PoRaDíme vám... 
                 –  17. 00 h – bezplatná právna poradňa pod   
   záštitou OZ SLZA
  14. 00 h najkRajšie  Zážitky
   – tvorivé výtvarné popoludnie pre   
   deti spojené s kreslením na chodníku
13. 9. utorok   16. 00 h  PoRaDíme vám... 
                 –  17. 00 h – bezplatná právna poradňa pod   
   záštitou OZ SLZA
   14. 00 h
   maĽujeme, tvoRíme 
   –  tvorivé výtvarné popoludnie pre   
   deti  spojené so súťažou o sladkú   
   odmenu
14. 9. streda   14. 15 h tí, čo nás chRánia 
   - beseda s príslušníkmi Policajného   
   zboru s ukážkami
20. 9.   utorok   16. 00 h  PoRaDíme vám... 
                 –  17. 00 h – bezplatná právna poradňa pod   
   záštitou OZ SLZA
21. 9.   streda   14. 15 h suPeRmoDel 
   - kombinovaný program so zameraním   
   na životné prostredie a ekológiu spoje  
   ný so súťažou
25. 9.   nedeľa   19. 00 h konceRt oRchestRa bRatislava   
   hot seRenaDeRs 
   – hudba v štýle 20. a 30. rokov
27. 9.   utorok   16. 00 h  PoRaDíme vám... 
                 –  17. 00 h – bezplatná právna poradňa pod   
   záštitou OZ SLZA
28. 9.   streda   14. 15 h FilmovÉ PRemietanie 
   - pre žiakov školských klubov detí 

Chodíš BEHAŤ, PLÁVAŤ, alebo BICYKLOVAŤ ?
Čo tak skúsiť všetky tri športy naraz?

Čakajú ťa jedinečné TRIATLONOVÉ PRETEKY pre 

VŠETKY VEKOVÉ A VÝKONNOSTNÉ SKUPINY.
Juniori, seniori, hendikepovaní športovci, elitní pretekári, každý si príde Juniori, seniori, hendikepovaní športovci, elitní pretekári, každý si príde 

na svoje na špeciálne navrhnutých tratiach mestského okruhu na 

ŠTRKOVECKOM JAZERE.
TRIATLON PRE VŠETKÝCH 2011 

je v poradí už III.ročník najväčšieho triatlonového podujatia na SR a 
jednej z najväčších športových akcií v SR vôbec.

Každý deň od Stredy 24.8.2011 až do pretekov v Sobotu Každý deň od Stredy 24.8.2011 až do pretekov v Sobotu 

27.8.2011 ťa čaká množstvo sprievodných akcií rovno na Štrkovci. 
Merané tréningy, poradenstvo, predaj športových potrieb, hudobné 

akcie, a množstvo zdravej zábavy.

TAK NEVÁHAJ A PRÍĎ AJ TY ! 
všetky potrebné informácie nájdeš na webe:

www.triaxx.sk

27.8.2011

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  


