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Prievozská 32, 821 05 Bratislava, Ružinov         g Prístavná, 821 09 Bratislava, Nivy

Výkup za hotové
Vykupujeme 

PAPIER, ŽELEZO 
a FAREBNÉ KOVY
K DISPOZÍCII JE DIGITÁLNA AUTOVÁHA

ZBER A VÝKUP DRUHOTNÝCH SUROVÍN

g Prievozská 32, 821 05 Bratislava, Ružinov         g Prístavná, 821 09 Bratislava, Nivy
      v areáli uhoľné sklady                                                      roh križovatky Košická, Prístavná, Most Apollo

Po–Pia  
8:00–16:00

www.metmax.sk 
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Na opravu ciest dá 
Ružinov viac ako pol 
milióna eur

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

Máte doma staré fotografie 
Ružinova?  

Fotografia z výstavby bytového domu na Záhradníckej ulici 65-69 je z roku 1950. Poslal nám ju Martin Tegelhoff. 
Ďakujeme. 

Oprava ciest začala najhoršími výtlkmi 
Ružinovská samospráva zahájila opravu ciest. Ako prvé prišli na rad najhoršie výtlky. V rozpočte ružinovskí 
poslanci vyčlenili 569 tisíc eur na opravu a rekonštrukciu komunikácií 3. a 4. triedy, ktoré má mestská 
časť v správe. Zvyčajne sú to vnútrosídliskové cesty, po ktorých nepremáva mestská hromadná doprava. 

Od 16. marca až do konca mája treba počítať 
s dopravnými obmedzeniami na križovatke 
Bajkalská-Prievozská. Prejde totiž výraznou re-
konštrukciou. Spoločnosť HB Reavis, investor 
priľahlého kancelárskeho objektu Forum Bu-
siness Center do nej investuje viac ako tri mi-
lióny eur. „Stavebné úpravy spočívajú v rozšírení 
cestnej komunikácie,  v zväčšení počtu jazdných 
pruhov, vybudovaní novej cestnej svetelnej signa-
lizácie a s týmto spojenými prekládkami inžinier-
skych sietí. Súčasťou rekonštrukcie je aj výmena 
povrchu vozovky,“ informoval Roman Karabelli, 
marketingový riaditeľ firmy HB Reavis. 

Rekonštrukčné práce sú rozdelené do via-
cerých etáp, počas ktorých treba počítať  
s dopravnými obmedzeniami ako zúženie 
jazdných pruhov či uzatvorenie odbočovacích 
pruhov. V období od 1. do 13. mája sa nebude 
dať odbočiť s Bajkalskej na Prievozskú, v tomto 
čase budú meniť povrch križovatky. Obmedze-
nia sa dotknú aj trás niektorých liniek MHD. Do 
konca mája investor dobuduje zjazdovú vetvu 
z Prievozskej na Bajkalskú v smere z centra. 

Miroslava Štrosová
Foto: autorka

Na opravu a rekonštrukciu ciest dá Ružinov 
trojnásobný objem peňazí ako v minulom roku. 
Viac ako pol milióna eur umožní nielen plátanie 
výtlkov, ale aj výmenu povrchov niekoľkých 
ciest. Predbežne to vychádza na deväť komu-
nikácií. Je to podstatne viac ako minulý rok, 
kedy sa podarilo dať nový povrch len na časti 
Jašíkovej ulice. „Počas jarných prázdnin sme za-
čali s opravou najväčších výtlkov, tie prišli na rad 
ako prvé,“ povedal starosta Ružinova Dušan Pe-
kár (KDH). Medzi havarijnými stavmi boli naprí-
klad vjazd z Trnavskej cesty na Mesačnú, jamy 
na Ondrejovovej, Medzilaboreckej a zhruba 
dvadsať ďalších lokalít. Zároveň miestny úrad 
vo februári vyhlásil verejné obstarávanie na 
dodávateľa rekonštrukčných prác na štandard-
nú opravu výtlkov a rekonštrukciu celých povr-
chov komunikácií. Súčasne mestská časť hľadá 
formou verejného obstarávania spracovateľa 
projektovej dokumentácie na výmenu vozov-
kovej vrstvy. Nové povrchy  tak chce Ružinov 
tento rok urobiť napríklad na Šalviovej, časti Se-
beríniho, Babuškovej pri nákupnom stredisku, 
na ulici Maximiliána Hella, Táborskej, Wattovej, 
na časti Papraďovej, Koceľovej, Ružovej doliny, 
Kladnianskej, na Kašmírskej, prípadne ďalších 
uliciach.  „Všetky opravy a rekonštrukcie budeme 
financovať z vlastných zdrojov, nemusíme si na to 
brať úver,“ dodal starosta. 

ešte dvesto tisíc? 
Opravy ciest sa stali aj témou aj marcové-
ho miestneho zastupiteľstva. Poslanci klubu 
SDKÚ-DS prišli s návrhom vyčleniť ešte viac 
peňazí na opravu výtlkov. „Žiadame vykonať 
pasportizáciu výtlkov a následne podľa toho, 
aká potrebná suma vyjde, žiadame vyčleniť na 
to peniaze v rozpočte,“ navrhla Viktória Jančo-
šeková (SDKÚ-DS). „My už takúto pasportizá-
ciu na základe požiadavky starostu  robíme, aj 
opravujeme havarijné stavy, zároveň beží verejné 
obstarávanie na dodávateľa, ktorý nám opraví 
cesty. V zozname máme zatiaľ deväť ciest, na 
kompletnú opravu ktorých ste vyčlenili peniaze,“ 
informovala poslancov prednostka miestneho 
úradu Zuzana Maturkaničová. „Zakomponujme 
teraz do zmeny rozpočtu sumu 200 tisíc eur na 

opravu ciest,“  navrhol Ján Buocik (SDKÚ-DS). 
Reagoval tak na to, že miestny úrad dostal 
dotáciu z ministerstva práce, sociálnych vecí 
a rodiny vo výške 1,5 milióna eur. Práve časť  
z nej navrhol presunúť na opravu komunikácií. 
„Som za to, aby sa navyšovali peniaze na opravu 
ciest, ale nebudú nám chýbať peniaze na sociálne 
veci?,“ zaujímalo preto Petra Hrapka (Smer-SD). 
„Oproti minulému roku sme výrazne zvýšili objem 
peňazí na opravu ciest. Netreba zabúdať na to, že 
ak vezmeme z rozpočtu na sociálne služby, že štát 
nám neprispeje na základné povinnosti, ktoré 
máme, a to je debarierizácia budov pre seniorov. 
A na to potrebujeme kumulovať financie, lebo to 
nie je lacná záležitosť,“ tvrdil zástupca starostu 
Vladimír Sloboda (SaS). 
Návrh vyčleniť na opravu ciest ďalších 200 ti-
síc eur okrem už vyčleneného vyše pol milió-
na eur napokon na marcovom zastupiteľstve 
neprešiel tesne o jeden hlas. Miestny úrad ale 
napriek tomu pripravuje analýzu stavu komu-
nikácií, pričom už v apríli alebo máji by mohlo 
byť jasnejšie, ktorým ďalším cestám by bolo 
vhodnejšie vymeniť povrch a nielen plátať na 
nich výtlky. O presune peňazí navyše na rekon-
štrukciu ciest tak môžu poslanci rozhodovať na 
ďalších zastupiteľstvách. 

Miroslava Štrosová
Foto: autorka 

Križovatka Bajkalská-Prievozská prechádza 
veľkou rekonštrukciou 
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Investor predstavil verejnosti dostavbu 
Kerametalu

Na Teslovej stavajú  bytový dom 

Do 30 obyvateľov prišlo 14. marca na verejnú prezentáciu projektu rekonštrukcie a dostavby budovy 
Kerametalu na Jašíkovej ulici.  Medzi reakciami verejnosti dominovala téma parkovania. 

Spoločnosť Kerametal pripravuje projekt 
dostavby svojej administratívnej budovy 
na Jašíkovej ulici. V modernej novostavbe 
má sídliť Fakulta masmédií Paneurópskej 
vysokej školy. O svojich plánoch informo-
val investor spolu s architektmi obyvateľov 
formou verejnej prezentácie. „Požiadali sme 
investora, aby svoj zámer predstavil verejnos-
ti, aby obyvatelia mali informácie o tom, čo sa 
chystá v ich okolí,“ vysvetlil starosta Ružino-
va Dušan Pekár (KDH). 
Novostavba na pozemku firmy Kerametal 

má mať dve nadzemné podlažia.  „Sú tu 
navrhnuté dve multifunkčné sály, veľká časť 
priestorov je sústredená pod zemou. Dosiahli 
sme tak dvojpodlažný objekt. Snažili sme sa 
vyhnúť akýmkoľvek úvahám, aby sme to pri-
spôsobili existujúcej budove, lebo jej architek-
túra je taká silná, že by to pôsobilo kontrapro-
duktívne. Amorfná hmota bude len dopĺňať 
existujúci Kerametal, nemá s ním bojovať,“ 
povedal na verejnej prezentácii zámeru je-
den z architektov projektu Ľuboslav Mlynar-
čík. Novostavba má byť zároveň prepojená 
s existujúcim Kerametalom. 
Obyvateľov zaujímalo, ako sa obmedzí ich 
komfort bývania počas výstavby alebo aké 
sú pôdorysy objektu. Jeden z Ružinovčanov 
pochválil vzhľad novej budovy a fakt, že na 
Pošeň prídu mladí ľudia. Najviac pripomie-
nok však smerovalo k parkovaniu. Ľudia 
sa obávajú, že sem bude prichádzať veľa 
vozidiel. „Na svojom pozemku vybudujeme 
80 parkovacích miest,“ povedal konateľ Ke-
rametalu Igor Junas. Zároveň dodal, že sú 

ochotní vybudovať aj parkovacie miesta pre 
verejnosť pozdĺž Jašíkovej ulice. Podmien-
kou je vysporiadanie vlastníckych vzťahov 
niektorých parciel. 
Zámer dostavby a rekonštrukcie Kerame-
talu zatiaľ nemá vydané žiadne povolenie, 
investor  chce v krátkom čase požiadať  
o vydanie územného rozhodnutia. 

Miroslava Štrosová 
Vizualizácia: Fischers, Ateliér LM

Foto: autorka 

Bytový dom so štyrmi nadzemný-
mi podlažiami začal stavať investor 
Nicola Invest na Teslovej ulici. Na 
pozemku bol predtým rodinný 
dvojdom, garáž a modelárska 
predajňa. Nový bytový dom získal 
právoplatné územné rozhodnutie 
v apríli 2010, stavebné povolenie 
minulý rok.  V dome bude 24 bytov 
a tri ateliéry, obchodné priestory 
a v podzemí garáž pre 42 vozidiel. 
Vonku vznikne sedem parkovacích 
miest.  Starosta Ružinova s investo-
rom rokuje o vynútenej investí-
cii do verejného priestoru. Tá by 
mohla smerovať do rekonštrukcie 
chodníka na Teslovej ulici. 

Miroslava Štrosová
Foto: R. Hoblík 

Vizualizácia: Nicola Invest 

Na pozemku na Teslovej prebiehajú zemné práce

echo_logo.indd   1 24.10.2011   16:05

Zľavový kupón

na všetky rámy pri 
kúpe značkových 

šošoviek

-70%

Podmienky použitia zľavových kupónov:
Zľavový kupón sa dá použiť len v predajni a len v termínoch uvedených na príslušnom zľavovom kupóne. Zľavový kupón je možné použiť iba 
pri jednom nákupe. Zľavový kupón sa nedá kombinovať s inými zľavami, akciami a vernostnými klubmi a nemožno ho vymeniť za hotovosť 
alebo vyplatenie zľavy z ceny. Zľavy sa nekumulujú. Obrázok použitý na zľavovom kupóne je len ilustračný. TVR a RE, s.r.o. nenesie žiadnu 
zodpovednosť za neumožnenie uplatnenia zľavového kupónu.

Kupón platí len v predajni Istrooptik
Súmračná 3, Bratislava
www.istrooptik.sk  
www.optika-bratislava.sk 

Zľavový kupón je možné použiť od: 1.4.2013 do 15.5.2013

istrooptik2.indd   1 18.3.2013   13:40
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Zľavový kupón
Kupón platí len v indickej 
reštaurácii Maharadža
Komárnická 11, 
Bratislava Ružinov
(budova Átrium)
www.maharadza.sk na všetky jedlá 

v ponuke reštaurácie

-30%
Rezervácia nutná na čísle 
0918/307720 
alebo mailom 
almae-b@almae.eu

Počet osôb na 1 kupón je 
neobmedzený. Kupón možno 
použiť opakovane do skončenia 
dátumu platnosti.

Platnosť kupónu: od 1.4.2013 do 30.6.2013

Podmienky použitia zľavových kupónov:
Zľavový kupón sa dá použiť len v reštaurácii a len v termínoch uvedených na príslušnom zľavovom kupóne. Zľavový kupón sa nedá kombinovať 
s inými zľavami, akciami a vernostnými klubmi a nemožno ho vymeniť za hotovosť alebo vyplatenie zľavy z ceny. Zľavy sa nekumulujú. Obrázok 
použitý na zľavovom kupóne je len ilustračný. TVR a RE, s.r.o. nenesie žiadnu zodpovednosť za neumožnenie uplatnenia zľavového kupónu.

maharadza.indd   1 18.3.2013   13:42
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POSLANECKÉ STREDY
diskutujte so svojimi ružinovskými poslancami. 

K dispozícii sú občanom na miestnom úrade ružinov 
na mierovej 21 každú stredu od 15:30 do 16:30 

v zasadačke B2 na prízemí.

27. marec 2013  mgr. viktória jančošeková    (volebný obvod trávniky) 
3. apríl 2013  ing. Peter hrapko     (volebný obvod Pošeň) 
10. apríla 2013  ing. ján junas     (volebný obvod Prievoz) 
17. apríla 2013  ing. Katarína otčenášová    (volebný obvod štrkovec) 
24. apríla  2013  ing. eulália ižová     (volebný obvod ostredky) 

STRETNUTIE SO STAROSTOM 
RUŽINOVA 

DUŠANOM PEKÁROM

9. apríla 2013 
16:00-18:00 hod. 

jedáleň zš Borodáčova 2 
   

termíny nájdete aj na www.ruzinov.sk

Každý je vítaný
termíny nájdete aj na 

www.ruzinov.sk 

POZNAJTE SVOJHO POSLANCA
MUDr. Vladimír Ferjenčík 
MUDr. Vladimír Ferjenčík (62) je ružinovským poslancom od roku 2010. 
Je predsedom Komisie sociálnych služieb, členom Komisie na ochranu 
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov a pôsobí 
aj v Bytovej komisii. Kandidoval za stranu OKS. Pracuje ako neurológ v 
súkromnej ambulancii. 

Čo bolo dôvodom, pre ktorý ste sa v roku 2010 prvý-
krát uchádzali o hlasy ružinovských voličov? 
Vonkoncom som nebol spokojný, ako sa vyvíja komunálna 
politika v našej mestskej časti.

Takže ste ju asi sledovali aj predtým, než ste sa stali 
poslancom...
Sledoval som jej priebeh sčasti v Televízii Ružinov, občas 
som sa dostal k Ružinovskému echu, ale aj z rozhovorov so 
spoluobčanmi a z vlastného pozorovania života v Ružinove.  

Je práca v zastupiteľstve taká, akú ste mali predsta-
vu o nej?
Nie je príliš vzdialená od mojich predstáv.

Ktoré problémy vnímate ako prioritné, ktoré treba  
v Ružinove riešiť? A darí sa to?  
V prvom rade kriminalitu. Nesmieme zabudnúť na katastro-
fálny stav s parkovaním (nie je nič zriedkavé, že autá par-
kujú v strede trávnatých plôch vo vnútroblokoch) a takisto 
absentujúca vzájomná slušnosť medzi spoluobčanmi Ru-
žinova. Nie je zriedkavosťou, že jeden-dvaja spoluobčania 
rozčuľujú svojím arogantným  neznášanlivým správaním aj 
množstvo obyvateľov, napríklad tým, že svojvoľne prehra-
dzujú chodníky. Miestny úrad to rieši od apríla 2011. Aj pre-
to som  kandidoval. Vďaka tomu, že v našej mestskej časti 
došlo najmä v posledných desiatich rokoch k obrovskej fluk-
tuácii, pôvodných obyvateľov  500 bytov je už minimum. 
Naši noví susedia si ešte nevybudovali patričný kultivovaný 
vzťah k tejto mestskej časti.  Preto sa správajú egoisticky, 
bezohľadne, bez úcty k starším ľudom, bez úcty k životné-
mu prostrediu, v ktorom bývajú. 

Uplynuli už vyše dva roky tohto volebného obdo-
bia. Ktoré udalosti alebo výsledky, ktoré sa podarilo  
v Ružinove urobiť,  sú z vášho pohľadu najdôležitejšie?
Predovšetkým, že sa nám podarilo schváliť rozpočet v roku 
2011 (v predchádzajúcich rokoch rozpočet schválený nebol a 
postupom času sa nám objavovali dlhy, napr. len za plastové 
okná na školách vo výške 400 tisíc eur. Podotýkam však, že 
nikto zo súčasných poslancov o týchto dlhoch nič nevedel.  
Objavilo sa to až v marci 2011. A takýchto nášľapných mín 
z minulosti bolo viacero.) Súčasné vedenie našej samosprá-
vy sa snaží o slušné a korektné hospodárenie s finančnými 
prostriedkami, všetko je prehľadné, verejné a dostupné na 
internete. Je len dobré, že nás nikto nemôže upodozrievať 
z podvodov, krádeží a klientelizmu.  Sám som bol členom 

viacerých výberových komisií na vedúcich jednotlivých 
oddelení, bytovej komisie, kde môžem plne zodpovedne 
potvrdiť absolútnu transparentnosť týchto výberových 
konaní. V podobnom ovzduší sa realizujú všetky výberové 
konania.  Taktiež som nesmierne rád, že sa nám podarilo 
schváliť dotácie na stravovanie pre našich seniorov a pre 
deti, ktorých rodičia nemôžu uhradiť poplatky na stravné. 
Som rád, že celé miestne zastupiteľstvo schválilo tento  
sociálny problém. Je to tiež jeden z dôvodov, prečo som 
vstúpil do komunálnej politiky. Taktiež v spolupráci s kole-
gami realizujeme pre našich seniorov rôzne výlety a prispie-
vame aj na letné pobyty pre zdravotne postihnutých. 

Čo by ste ešte radi videli ako „vybavené“ do konca 
volebného obdobia? 
Predovšetkým naše zbedačené cesty a chodníky,  revitali-
záciu verejnej zelene, vrátane  lavičiek a oddychových zón, 
odpadkových košov. Verejná zeleň bola viac ako z 50 % 
zničená v priebehu posledných rokov pri realizácii stavieb 
a nadstavieb obytných domov najmä  v 500 bytoch a okolí. 
Napr. naposledy nadstavby domov na Páričkovej. Tým pá-
dom bol rozkopaný a zničený  jeden celý park, zlikvidované  
lavičky a celý záhon kvetov, ruží a kríkov. A niekoľko krás-
nych zdravých stromov bolo vyrúbaných. Z toho vyplýva, že 
životné prostredie by malo trvať na kategorickom dodržia-
vaní zákonov bez výnimky a takéto priestupky adekvátne a 
prísnejšie postihovať. Aj to by bol jeden z receptov na zlep-
šenie medziľudských vzťahov.

Niektorí poslanci počas zastupiteľstiev málokedy 
povedia svoj vlastný názor na problém, vy skôr nao-

pak. Uplatňujete to aj v bežnom živote? 
Celý život som sa snažil  byť pre každého čitateľný, zdvorilý 
a pravdovravný. Vo svojom veku odmietam tieto názory 
meniť a každému hovorím pravdu, aj keď mu nie je príjem-
ná. Je len pochopiteľné, že som na to opakovane doplatil, 
ale napriek tomu som rád, že môžem pokojne spávať a po-
zerať sa priamo do očí.

Ako dlho bývate v Ružinove? Čo vás sem pritiahlo? 
Na rozdiel od viacerých ma sem nič „nepritiahlo“. V roku 
1954 som sa do 500 bytov s rodičmi ako maličké dieťa pre-
sťahoval z Brna (otec vtedy spoluzakladal  Biovetu - výrobu 
očkovacích látok). Takže vidíte, že som „ružinovský inventár“. 
Taktiež si pamätám na tzv. akcie Z, pri ktorých naši rodičia 
zušľachťovali priestory medziblokov stavaním športovísk, 
lavičiek, zakladaním trávnikov, kvetinových záhonov, sa-
dením stromov a kríkov. Viete napr. že medzi Pavlovovou  
a Svätoplukovou bol detský  bazén? A medzi Svätoplukovou 
a Azovskou (na našom dvore) bolo volejbalové ihrisko, kto-
ré nám v zimných mesiacoch rodičia upravovali na ľadovú 
plochu. V susedstve ešte býva pán Černický, neďaleko bý-
val pán Dzurilla, ktorí nám deťom dávali vyradené hokejky.  
V každom byte boli minimálne dve deti. Preto sa muselo cho-
diť do školy na dve smeny. Tomu už dnes mladí ani neveria. 

S akými problémami sa na vás obracajú obyvatelia?
Predovšetkým s ich sociálnymi a zdravotnými problémami, 
čo vyplýva z mojej profesie a tiež z členstva v sociálnej ko-
misii. Tiež mi je ich ľúto pri ich oprávnených pocitoch krivdy 
zo strany všetkých úradov. Násilné zoštátnenie, vysťahova-
nie z Bratislavy, akcia B a pod., za čo doteraz neboli odškod-
není. Napr. na poslednej poslaneckej strede som mal veľmi 
poučnú a zaujímavú debatu s naším susedom z Ružinova 
na túto tému. Prial by som každému taký múdry monológ 
počúvať. A pritom sa jedná o mimoriadne kultivovaného 
známeho človeka, ktorý je vlastne len bitý a bezmocný. 

Ktoré formy komunikácie s Ružinovčanmi využívate 
najviac?
Najradšej osobne, ale v posledných troch rokoch častejšie 
používam e-mailovú komunikáciu, aj keď skutočne pre-
ferujem osobné jednanie. Počítač mi pripadá neosobný. 
Pretože som zo „starej školy“, je ozaj najlepší osobný styk. 
Opakovane sa mi to potvrdilo. 

Miroslava Štrosová 
Foto: autorka

Aj toto som ja 
Vzhľadom k tomu, že môj otecko bol zverolekár, vždy 
sme mali psov. Celý život som mal boxerov a v posled-
ných 20 rokoch máme malého münsterlandského 
stavača. Máme už tretiu generáciu týchto kamarát-
skych dobráckych psov. Sú to pracovné poľovnícke 
psy, s ktorými som absolvoval všetky skúšky vrátane 
tréningov. Z toho sa odvíja môj veľký vzťah k prírode. 
Ako ďalší koníček, čo je o mne známe, je potápanie, 
ktoré s prihliadnutím na môj vek a zdravotný stav 
už musí byť v tomto období výrazne opatrnejšie.  
A v neposlednom rade moje hobby je, našťastie, moje 
povolanie neurológa. 

ferjencik.fermed@gmail.com
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Zelená hliadka štartuje v Ružinove, zapojiť sa môžete aj vy  

Nestihli ste jarné upratovanie? 
Využite zadarmo zberný dvor v Ružinove! 

Zelená hliadka a mestská časť Ružinov. To je spojenie, ktoré vzniklo, aby dosiahlo čistejšie 
sídliská. Dobrovoľníci zo Zelenej hliadky, ktorým nie je ľahostajné, že ľudia na zem hádžu odpadky, 
budú tento rok spolu s ostatnými záujemcami upratovať sídliská. Ružinovská samospráva poskytne 
odvoz odpadu, prípadne potrebné náradie a ľudskú pomoc. 

Potrebujete sa zbaviť veľkého odpadu? Rozhodne nepatrí ku kontajnerom. To je už dávno zakázané a tajná 
vychádzka ku nim vás môže stáť 33 eur. Stačí, keď vás zbadá pozorný sused. Celý rok je pritom pre vás  
k dispozícii zberný dvor OLO na Starej Ivánskej ceste, prípadne si požičajte väčší kontajner, ktorý vám pristavia. 

RUŽINOVSKÁ EKOLOGICKÁ FOTOGRAFIA

UZÁVIERKA SÚŤAŽE: 5. mája 2013

VERNISÁŽ VÝSTAVY: jún 2013

SÚŤAŽNÁ KATEGÓRIA: dokumentárna fotogra�a

VEKOVÉ KATEGÓRIE: 1. kategória - deti do 16 rokov

                                           2. kategória - mládež od 16 do 21 rokov

                                           3. kategória - dospelí nad 21 rokov

CENY: v každej kategórii budú udelené ceny podľa                      
             odporúčania odbornej poroty

OSOBITNÁ CENA: fotogra�a zobrazujúca prostredie mestskej  
                         časti Bratislava - Ružinov

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - RUŽINOV

VYHLASUJE

8. ROČNÍK FOTOGRAFICKEJ SÚŤAŽE

2013

TÉMA SÚŤAŽE: životné prostredie v Bratislave a jej okolí

súčasná podoba mesta a jeho okolia

vzťah obyvateľov k verejnému priestoru

PRIHLÁSENIE:

INFORMÁCIE:

Súťaže sa môžu zúčastniť občania s čiernobielymi a farebnými fotogra�ami 
minimálneho formátu 24x18 cm. Prihlásiť je možné max. 3 fotogra�e alebo 
jednu kolekciu /max. 5 fotogra�í/. Každá fotogra�a musí obsahovať: meno a 
priezvisko, vek, adresu, názov fotogra�e. Fotogra�e možno zaslať aj v elek-
tronickej forme, na CD vo formáte JPG, v rozlíšení min. 200 DPI. Fotogra�e 
zaradené na výstavu budú vytlačené bez ďalšej gra�ckej úpravy vo veľkosti 
28x20 cm.

Práce treba doručiť do 5. mája  2013 na adresu: Spoločenský dom  Prievoz, 
Kaštieľska 30, 821 05 Bratislava.

Najlepšie práce autorov budú ocenené cenami na vernisáži a sprístupnené 
verejnosti

Vyhradzujeme si právo bezplatného použitia fotogra�í  pre vlastné 
propagačné účely /so zachovaním autorstva fotogra�e/.

0905/578460

„Prvá upratovacia akcia sa uskutoční prvý štvrtok po Veľ-
kej noci, teda 4.4. o 18:30. Stretneme sa pred vchodom do 
Autobusovej stanice Mlynské Nivy a sústredíme sa na ulice 
susediace s Budovateľskou ulicou. Nasledujúce upratovacie 
akcie budú zamerané na lokalitu 500 bytov,“ prezradil prvé 
plány Matúš Čupka zo Zelenej hliadky, ktorý si minulý rok 
vyslúžil aj ocenenie Dobrovoľník roka v oblasti životného 
prostredia. Zapojiť sa môže každý, komu sa chce zdvihnúť 

zo zeme papierik alebo plastovú fľašu. „Doteraz sme sa ve-
novali upratovaniu celej Rače. Účasť Račanov na upratovacích 
akciách však bola minimálna. Všetci v Zelenej hliadke však 
veríme, že práve Ružinovčania ukážu zvyšku Bratislavy, ako 
sa starať o svoje okolie,“ vyzýva obyvateľov Matúš Čupka. 
„Naša spolupráca so Zelenou hliadkou začala minulý rok na 
Zlatých Pieskoch, kde bolo množstvo odpadkov. Som rád, že 
budeme pokračovať ďalej v celom Ružinove,“ doplnil starosta 
Ružinova Dušan Pekár. 
Ružinovčania sa môžu zapojiť do každej upratovacej  
akcie. Stačí sledovať facebook, kde má Zelená hliadka svoj 
profil alebo internetový kalendár, ktorý bude aj na webe  
www.ruzinov.sk. 
Upratovacie akcie v Ružinove sa budú konať spravidla kaž-
dý štvrtok o 18:30, všetko nájdete na facebooku. Zároveň 
Zelená hliadka chystá svoju web stránku. „Stačí si so sebou 

priniesť športovejšie oblečenie a fľašu vody. Pracovné rukavi-
ce, plastové vrecia a kliešte na odpadky zabezpečíme,“ dopĺňa 
Matúš Čupka. Súčasne bude Ružinov upratovať verejné 
priestranstvá v rámci bežnej údržby. 

(mš) 
Foto: Zelená hliadka 

Zberný dvor je určený pre fyzické osoby, ktoré majú trvalý alebo 
prechodný pobyt v Bratislave a sú zapojené do systému množ-
stvového zberu komunálneho odpadu v Bratislave. 

Čo tu môžete vyhodiť zadarmo? 
 
objemný odpad 
drobný stavebný odpad – max. 200 kg a v objeme nie viac ako  
1 m³/byt, resp. rodinný dom a rok.
Biologicky rozložiteľný odpad – max. 3 vrecia a v objeme nie 
viac ako 1,5 m³/byt, resp. rodinný dom a týždeň.
Kovy – predovšetkým železný šrot 
Plasty – predovšetkým PET a fólie
sklo – bez obmedzenia množstva. V prípade okien a dverí s pre-
sklením je potrebné tieto mechanicky vyskliť pred uložením do 
príslušnej nádoby a rámy uložiť do objemného odpadu.
elektroodpad z domácností 
svetelné zdroje 
Batérie a akumulátory 
drevo 

za PoPlatoK 

Pneumatiky /osobný automobil/ – 1 €/ks 

aby nedošlo k zneužívaniu služieb, prineste si so sebou: 
-   identifikačný doklad preukazujúci trvalý alebo prechodný pobyt 

v Bratislave
-   doklad preukazujúci prihlásenie do systému množstvového 

zberu -  v prípade obyvateľa bytu v bytovom dome predpis me-
sačnej zálohovej úhrady za užívanie bytu od správcovskej spo-
ločnosti, nie starší ako 12 mesiacov, kde je uvedená položka tý-
kajúca sa odvozu odpadu, v prípade obyvateľa rodinného domu 
doklad SIPO, v ktorom je uvedená platba za odvoz odpadu, nie 
starší ako 6 mesiacov, prípadne žiadosť o prihlásenie do systému 
zberu komunálneho odpadu 

- vyplňte krátke tlačivo, ktoré slúži pre účely evidencie odpadov 

Prevádzkové hodiny zberného dvora
Stará Ivánska cesta 2 (oproti OD IKEA) 
Pondelok – Sobota: 8:00 – 18:00 hod. 
Nedeľa a sviatky: zatvorené

Zelená hliadka - 
Štart v Ružinove
Lokalita: 
Okolie Budovateľskej ulice 
Zraz: 
štvrtok 4.4. 2013 o 18:30 hod. 
štvrtok 11.4. 2013 o 18:30 hod.
pred vchodom na AS Mlynské Nivy 
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move your body and feel your energy

PRIPRAVTE SI SVOJE TELO UŽ 
TERAZ NA LETO, PRÍĎTE 

SI ZACVIČIŤ. 

Kaštieľská 4, Bratislava 821 05 - facebook.com/reloadfi tness.sk - www.reloadfi tness.sk

182x67,5mm_reloadfitness_2013febr.indd   1 2013.02.08.   14:18:22inzercia

Vyše 120 projektov sa uchádza o grant z grantového programu mest-
skej časti Ružinov. Toľko žiadostí žiadostí prišlo do konca februára na 
miestny úrad. Konkurencia medzi jednotlivými nápadmi tak bude veľ-
ká. V porovnaní s minulým rokom narástol počet žiadateľov o takmer 
50. Tohtoročná grantová výzva je len jedna, ale na všetky oblasti – kul-
túra, šport, životné prostredie, vzdelávanie a sociálna oblasť.  Grantová 
komisia bude v nasledujúcich týždňoch jednotlivé žiadosti hodnotiť. 
„Výberovými kritériami sú najmä význam a prínos projektu pre Ružinov,  
miera spoločenskej prospešnosti, aktuálnosť, či  počet dotknutých osôb,“ 
uviedla predsedníčka grantovej komisie Mária Barancová (SDKÚ-DS). 
Najviac žiadostí prišlo z oblasti športu, nasleduje vzdelávanie a kultúra, 
potom ostatné oblasti. Aké nápady Ružinovčania zrealizujú pomocou 
grantov, sa dozvieme ešte v prvom polroku.

(mš)
Foto: R. Hoblík 

Žiadateľov o grant výrazne pribudlo 
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V Kostole sv. Vincenta de Paul už majú 
píšťalový organ 

Cyklistický chodník sa vráti naspäť 

Klasický píšťalový organ sa stal súčasťou Kostola sv. Vincenta de Paul na Tomášikovej ulici. 
Začiatkom marca ho posvätil arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský. 

„Nikdy sme nemali riadny píšťalový organ. Hrali sme na elektrofonic-
kom organe, ktorý bol už opotrebovaný dovezený z Nemecka. Z kos-
tola na Teplickej ulici ho už chceli vyhodiť, ale nám poslúžil 12 rokov, 
aj keď sme ho stále opravovali,“ povedal farár Augustín Slaninka. 
Nový organ má 1 142 píšťal rôznych tvarov a rozličných materiálov 

ako zliatina cínu a olova, medený plech alebo drevo. 
Organ dokázali postaviť za 71 tisíc eur, ktoré podľa Slaninku  
postupne získavali len z darov veriacich. Pre porovnanie, organ 
v bratislavskej Redute stál vyše milióna eur.  „Za takú relatívne 
skromnú sumu sa nám to podarilo preto, lebo sme zakúpili staršie 
komponenty zo starého, neobarokového organa a pán organár Gaz-
dík povymieňal všetko, čo sa dalo,  poopravoval  to a organ je ako 
nový,“ vysvetľuje Augustín Slaninka. V organe sú však stále staré 
časti, ktoré môžu kedykoľvek vypadnúť a tie čakajú na výmenu. 
Taktiež sa budú môcť spojazdniť ďalšie registre a vymeniť 80 ročný 
hrací stôl za nový. Farnosť sa preto uchádza o peniaze z rôznych 
grantových programov a dotácií. Nový nástroj si v deň posviac-
ky arcibiskupom rovno vyskúšal aj koncertnú podobu. Organový 
koncert tu mala Zuzana Ferjenčíková. 

Miroslava Štrosová 
Foto: R. Hoblík 

Kúsok cyklistického chodníka medzi Ru-
žinovskou a Exnárovou ulicou sa ocitol 
za plotom staveniska. Je to ale len do-
časné obmedzenie. Súvisí s výstavbou 
polyfunkčného domu, ktorý získal sta-
vebné povolenie ešte v roku 2009. Pod 
objektom bude podzemná garáž, preto 
je načas nevyhnutné uzavrieť aj cyklo-
chodník. Stavebník Junis Development 
už ale urobil o pár metrov vedľa náhrad-
ný chodník, ktorý môžu cyklisti využívať 
počas výstavby. Po jej skončení investor 
urobí nový cyklochodník na mieste 
toho pôvodného.

Foto: M. Štrosová

inzercia

Po zimnej prestávke vás opäť radi privítame v našej záhrade pri Dunaji! Brány Vodárenskej záhrady 
budú pre verejnosť otvorené každý deň od 10.00 hodiny, zatvárať sa budú o 18.00 hodine a to 
až do 15. apríla, kedy prechádzame na letnú prevádzku a záhrada bude otvorená od 8.00 hodiny 
do 21.00 hodiny. Novootvorený priestor je určený na trávenie voľného času pre rodiny s deťmi, 
starších obyvateľov mesta, pasívne oddychujúcich, ale aj pre športovcov. Prístup do Vodárenskej 
záhrady je zabezpečený z dvoch smerov - z Devínskej cesty alebo priamo z cyklotrasy vedúcej 
k ostrovu Sihoť. Súčasťou Vodárenskej záhrady sú pohodlné lavičky a pitné vodné fontánky. Rodiny 

s deťmi zaujmú  bohaté hracie prvky z prírodných 
materiálov. Zaujímavosťou Vodárenskej záhrady 
je socha Chlapca s  volavkou od Roberta Küh-
mayera, ktorá je umiestnená na veľkej fontáne. 
Viac informácii, ako aj prevádzkový poriadok záhrady 
nájdete na www.vodarenskemuzeum.sk. 

Tešíme sa na Vás!

JARNÁ SEZÓNA VO VODÁRENSKEJ ZÁHRADE

Telo najväčšej píšťaly nového organa meria 240 cm, telo najmenšej 7 mm. 
Najnižší tón má približne 32 Hz, najvyšší tón okolo 12 500 Hz. 

K dispozícii je zatiaľ náhradný chodník. Cyklochodník na Exnárovej je dočasne uzavretý.



Kde by v budúcnosti mohli byť hromadné garáže či už podzemné alebo nadzemné? Práve tým sa 
zaoberá štúdia riešenia parkovania. Začiatkom marca ju schválili ružinovskí poslanci. 

Ružinov má koncepciu parkovania  
v hromadných garážach 

To, že parkovacích miest je v celej Bratislave málo, nie je ničím no-
vým. Sídliská neboli absolútne dimenzované na súčasný počet áut. 
Ružinov nie je výnimkou. Mestská časť preto spracovala štúdiu, kto-
rou vytipovala miesta, na ktorých by v budúcnosti mohli stáť gará-
žové domy. Na tento účel by boli vhodné existujúce radové garáže, 
na mieste ktorých sa dá postaviť oveľa viac parkovacích miest na 
viacerých podlažiach. „Pri tejto štúdii sme brali do úvahy, v akom stave 
predaja sú pozemky pod jednotlivými garážami, aké je dopravné na-
pojenie a či je v súlade s územným plánom mesta, aby tu v budúcnosti 
mohol stáť parkovací dom. Zaoberali sme sa aj potrebou parkovacích 
miest v danom území a majetkovými pomermi pozemkov,“ ozrejmil 
zástupca starostu Vladimír Sloboda (SaS). Ružinov tak má koncep-
ciu, ktorá sleduje možný vývoj do budúcna. Zatiaľ nie je jasné, kto 
by garážové domy postavil, každopádne prípadní investori majú k 
dispozícii koncept, z ktorého sa dá predbežne vychádzať. Ak vznik-
ne reálny zámer výstavby parkovacieho domu, bude potrebné aj 
finančne sa vysporiadať s vlastníkmi existujúcich garáží. Zároveň 
nebude v záujme samosprávy predávať pozemky pod garážami 
jednotlivým vlastníkom garáží na tých miestach, kde sa do budúcna 
dá uvažovať o hromadnej garáži. 

návrh výstavby hromadných garáží 
Na miestach radových garáží: Súmračná-Polárna, Mierová-Hranič-
ná, Exnárova-Chlumeckého, Záhradnícka, Jelačičova, Kulíškova-
-Budovateľská, Bajkalská-Priekopy, Cablkova, Cablkova-Okružná, 
Na križovatkách-Nerudova > neodporúča sa predaj pozemkov pod 
týmito garážami 
Na parkoviskách: Záhradnícka, Drieňová-Sabinovská, Haburská, 

Drieňová-Dr. V. Clementisa > neodporúča sa predaj pozemkov pod 
týmito garážami 

návrh výstavby podzemných garáží 
Na existujúcich parkoviskách: na Trenčianskej, Nezábudkovej, Dulo-
vom námestí > s možnosťou povrchového parkovania 
Na detských ihriskách: Astrová, Medzilaborecká a Súmračná > s ko-
nečnou úpravou detských ihrísk na streche garáží 

návrh nezaoberať sa  výstavbou hromadných garáží 
V lokalitách: Teslova, Borodáčova-Ondrejovova,  Astronomická,  
Trenčianska-Oravská, Miletičova-Prievozská, Priekopy, Kamenárska-
Kašmírska, Hanácka, Slovinská-Na úvrati, Gašparíkova-Nerudova, 
Čmelíkova 
V lokalitách: Kopanice, Struková, Brestová, Azalková, Uránová, Sput-
niková-Planét, Kľukatá, Staré záhrady, Prešovská-Na paši, Valchárs- 
ka, Miletičova-Trenčianska, Miletičova, Čipkárska, Kupeckého-Záh- 
radnícka, Prievozská, Spišská-Trenčianska, Novohradská-Tekovská, 
Kulíškova, Vietnamská, Doležalova 

Poslanci ale zároveň schválili, že  žiadosti obyvateľov o predaj po-
zemkov pod garážami sa budú posudzovať individuálne na  základe 
stanoviska  odborných   referátov  miestneho  úradu  a stanoviska ko-
misie územného plánovania, životného prostredia a dopravy.  Zatiaľ 
tak neplatí, že tam, kde sa neuvažuje o výstavbe hromadných garáží, 
sa budú paušálne odpredávať pozemky pod súčasnými garážami.

Miroslava Štrosová

SLOVENSKO
NAŠA ZEM

Výstava fotogra�í autorov:

Ivan KENÉZ, Ľubomír SCHMIDA
 a Igor ČOMBOR

26. 04. - 09. 05. 
2013

Dom kultúry Ružinov
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Budova banky uzatvárala námestie s domom kultúry a obchodným domom  

Stavby architekta Dedečka v Ružinove III.
Častou kritikou sídlisk z doby socializmu je ich chýbajúce centrum, námestie ktoré by tvorilo 
jadro celej obytnej štvrti, miesto ktoré by jeho obyvatelia chápali ako ich jedinečný priestor 
spoločenského života, stretávania, nakupovania či oddychu. Ružinov, jedno z prvých veľkých 
povojnových sídlisk Bratislavy, tiež dodnes trpí týmto fenoménom. Jeho centrálna časť, 
tvorená krížením dvoch hlavných tepien sídliska, Ružinovskou a Tomášikovou ulicou, bola už 
od začiatočných návrhov koncipovaná ako centrum Ružinova.  A začala sa aj budovať v duchu 
vtedajších predstáv moderného mestského centra. 

Stroskotané megakoncepty centra Ružinova

Nadúrovňové námestie 
V okolí križovatky Ružinovská-Tomášiková vyrástli v 60. a 70. rokoch minulého storočia 
viaceré administratívne budovy. Tou najvýraznejšou je jednoznačne stupňovitý objekt Ke-
rametalu od architekta Ľudovíta Jendrejáka. Dôležitú úlohu na formovaní tohto námestia 
zohrali aj objekt dnešného daňového úradu či administratívna budova pri ulici Maximiliá-
na  Hella od architektov Skočeka, Končeka a Titla a predovšetkým menšia stavba bývalej 
budovy obvodného národného výboru s obradnou sieňou. Stavba úspešných architektov 
Tibora Gebauera a Ľubomíra Titla však bola pred niekoľkými rokmi radikálne prestavaná 
na dnešnú Paneurópsku vysokú školu. Tam, kde je dnes vstupné priestranstvo pred novou 
univerzitou, sa mala začať výstavba hlavnej časti centrálneho námestia Ružinova.  
V duchu dobových predstáv navrhli architekti Ľudovít Jendreják a Ladislav Pinkalský ambi-
ciózny projekt nadúrovňového námestia, ktoré malo preklenúť Ružinovskú ulicu a prepojiť 
tak dve časti sídliska Ostredky a Pošeň. Rozsiahle plató vyzdvihnuté dve podlažia nad úro-
veň zeme malo byť voľným verejným priestorom, pod ktorým mali byť umiestnené ob-
chody a občianska vybavenosť. Finančne, ale aj technicky náročný plán, ktorý vznikol ešte 
v období 60. rokov, ovplyvnil vývoj námestia , rozmiestnenia spomínaných budov, avšak 
nikdy sa nezačalo so samotnou realizáciou tohto nadúrovňového námestia.

Upustenie od mesta v parku
Neskôr, na prelome 70. a 80. rokov, sa  už od tohto temer utopického projektu ustúpilo 

a pohľad plánovačov sa obrátil predovšetkým na priestor Pošne, dovtedy vymedzený len 
stavbou Kerametalu. V tomto období už aj v našom prostredí rezonovali koncepty postmo-
derny, myšlienky, ktoré sa navracali k tradičnejšiemu chápaniu stavby miest. Architekti 
opúšťali ideály o meste v parku zloženom zo solitérnych objektov s ideálnymi svetelnými 
podmienkami a navracali sa k uzavretým formám ulíc a námestí vymedzených blokovou 
zástavbou tak, ako to vidíme v historických častiach mesta. V prvej polovici 80. rokov tak  
v zóne medzi Kerametalom a Tomášikovou ulicou vystavali tri objekty, ktoré v medziach 
tohto rozsiahleho priestoru začali formovať základ uzavretého priestoru námestia - smerom  
k Ružinovskej to je objekt Domu kultúry architektov Mariána Maľovaného, Mikuláša Brezu 
, ktorí sa snažili  formou pasáže priviesť ľudí od hlavného ružinovského ťahu k samotnému 
námestiu. Oproti nemu bol v tom istom období postavený obchodný dom Ružinov, jeden  
z najväčších a najlepších príkladov postmodernej architektúry na Slovensku. Zároveň to 
bolo aj jedno z najuznávanejších a najoceňovanejších diel profesora Bahnu, ktorý dodnes 
pôsobí v živote architektonickej obce Slovenska. 

Budova štátnej banky
Tretia stavba námestia, umiestnená zo strany sídliska, je dielom architekta Dedečka. Jeho 
štátna banka, dnes bývalá budova VÚB, mala za cieľ uzavrieť námestie a vytvoriť určitú 
uzavretú formu verejného priestoru. Napriek tomu, že je Vladimír Dedeček dodnes po-
važovaný za jedného z najradikálnejších spomedzi našich architektov,  stavbou banky sa 
nesnažil  výrazné vyniknúť, skôr naopak. Hmota stavby výškovo graduje frontu námestia, 
ale bez výraznejšej snahy o kontrast  len s jemným prevýšením ostatných dvoch stavieb, 
podobne aj výrazné horizontálne prvky balkónov zoslabujú vertikalitu objektu.  Samotné 
farebné riešenie banky podporovalo spoločné vyznenie celého námestia, kombinácia hne-
dej a bielej farby je kombináciou farebného riešenia oboch vedľa stojacich stavieb, ktoré sa 
v Dedečkovej banke akoby stretávajú.  
Dnes už tento výraz stratil na sile, námestie ktoré v 80. a 90. rokoch patrilo azda k najživším 
verejným priestorom bratislavských sídlisk, a bolo úspešnou ukážkou dobového prístupu  
k oživeniu sídliskovej krajiny, je dnes jedným z najhorších príkladov spľasnutia stavebného 
boomu v Bratislave. Investor, ktorý plánoval výstavbu najväčšieho nákupného centra na 
Slovensku síce stihol rozobrať obchodný dom Ružinov až na kostru, aby zistil že vlastne 
nemá na výstavbu plánovaného megakomplexu peniaze.  Oplotená ruina dokázala degra-
dovať celý priestor, ktorý odvtedy stále viac pustne. 
Len sa potvrdzuje, že menšie a jednoduchšie stavby a architektonické intervencie dokážu  
niekedy viac ako megalomanské koncepty, či už to bol ten zo 60. rokov minulého storočia 
alebo ten nedávny. Dúfajme, že sa k nim raz opäť vrátime, na ružinovskom námestí nám 
ešte zostal ich  základ. 

Peter Szalay 
Foto: M. Štrosová
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Skokanom roka je 
ZŠ Medzilaborecká 

Ružinovskí 
škôlkari zažili 
pravý lyžiarsky 
výcvik 

Okolo 700 prváčikov nastúpi v septembri tohto roka do ružinov-
ských základných škôl. Vyplýva to z prvých výsledkov zápisu. 
Ten sa konal začiatkom februára. 

Čo s načatým večerom? Zahrajte si curling!
Curling, ktorý sa zo Škótska rozšíril do celého sveta, si našiel svoje miesto už aj u nás. Pre 
zvedavých záujemcov pripravil Slovenský curlingový zväz možnosť bližšie sa s týmto športom 
zoznámiť a vyskúšať si ho. 

Narodilo sa vám dieťa? Dostanete príspevok.
Ak sa vám  narodilo dieťa, môžete od mestskej časti Ružinov dostať príspevok. Tento 
rok je vo výške 70 eur. Podmienkou je trvalé bydlisko matky v Ružinove. Ak sa o dieťa 
stará len otec, musí mať trvalý pobyt v Ružinove on. Rovnako má na príspevok nárok 
obyvateľ Ružinova, ktorý má dieťa v náhradnej starostlivosti. Žiadosť o poskytnutie 
jednorazového príspevku pri narodení dieťaťa nájdete na webovej stránke  
www.ruzinov.sk  v sekcii Formuláre. Detailné podmienky poskytovania príspevku sú 
zverejnené v ružinovskom VZN 9/2011. 

Takmer každý piatok od 18:00 býva v curlingovej hale zimného šta-
dióna Vladimíra Dzurillu otvorená hodina pre verejnosť. „Radi by 
sme do curlingu pritiahli čo najviac adeptov, či už z radov žiakov, štu-
dentov alebo aj starších. Každý má takto nárok si to zadarmo vyskúšať 
a potom, ak sa mu to zapáči, tak sa buď prihlási na nejaký kurz, alebo 
si založí vlastný tím. Je to taká možnosť rozšíriť curlingové dianie a ta-
kisto našu členskú základňu,“ povedal Pavel Kocian, inštruktor a člen 
výkonneho výboru Slovenského curlingového zväzu. Samozrejme, 
nemožno čakať, že hneď keď ako sa postavíte na ľad, začnete hádzať 
kamene ako profesionál. Tréning sa začína vždy tým, že sa naučíte 
udržať rovnováhu. „Na začiatku absolvujú krátku rozcvičku, aby sa 
trošku zahriali, potom hádzanie – najprv bez kameňa s metličkou, aby 

ten ktorý hráč chytil stabilitu, potom hody s pomôckou stabilizér, s kto-
rou sa hádže ľahšie a potom sa už naučíme nejaké rotácie. Každý si od-
hodí tých 50 hodov, čo je na začiatok ideálne zaťaženie,“ dodal Kocián. 
Podľa neho je vhodné absolvovať verejnú hodinu tri-štyrikrát. Po 
takomto tréningu už by ľudia mali vedieť, či ich curling zaujal, alebo 
nie. V Bratislave funguje niekoľko klubov, do ktorých sa následne 
možno skúsiť zapísať.   
Ak vás verejný curling zaujal, príďte si ho vyskúšať. Nemusíte si nič 
nosiť, všetko potrebné vybavenie dostanete k dispozícií v hale. Pod-
ľa počtu ľudí sa vám budú venovať jednotliví inštruktori a naučia vás 
základy tohto u nás netradičného, no krásneho športu. „Je to taký 
skrátený kurzík, preletíme všetkým a po hodinke vám už všetci tí hráči, 
ktorí si mysleli, aké je to náročné, vedia plynule odhodiť kameň na takej 
rekreačnej úrovni,“ povedal Kocian. 
Curling si tu vyskúšal aj maturant Adam: „Som z Ružinova a vedel 
som, že tu máme takúto halu a už dlhšie som sa chystal, že sa prídem 
pozrieť. Potom som sa dozvedel, že robia hodiny pre verejnosť, tak som 
zobral zopár kamarátov a sme tu. Musím povedať, že je to veľmi zaují-
mavý šport.“ Učiteľka Mária, ktorá tiež prišla na skusy, ho doplnila: 
„Je veľmi  ťažké udržať rovnováhu, lebo sa to veľmi šmýka. Navyše nám 
na nohy dali špeciálne názuvky, ktoré to šmýkanie ešte umocňujú, tak-
že je to dosť náročné.“
Ak ste sa rozhodli, že sa prídete pozrieť, nie je nič ľahšie. Ohláste sa 
na mailovú adresu office@curling.sk, vezmite si odhodlanie a teplo 
sa oblečte. Verejný curling je v Ružinove takmer každý piatok, vy-
skúšať sa dá ešte aj v apríli. 

(ds)
Foto: D. Súkup

Najviac poskočila Základná škola Medzila-
borecká, ktorá zaznamenala takmer dvoj-
násobný nárast počtu budúcich prváčikov 
– zapísali ich tu 70. Škola tak zrejme zúročila 
svoju aktívnu prácu s verejnosťou, rodičmi aj 

deťmi. „Zviditeľňujeme sa, robíme množstvo 
grantových projektov, skrášľujeme školu, cho-
díme do škôlok s programom pre deti, robíme 
krásny deň predškolákov,“ zhodnotila prínos 
aktivít školy jej riaditeľka Iveta Hajduová.  
Najviac budúcich prvákov zapísali na Zá-
kladnej škole Drieňová, kde ich počet pre-
siahol číslo 150, najmenší záujem je o ZŠ 
Borodáčova, kde zapísali necelú tridsiatku 
detí. Veľký záujem je aj o ZŠ Nevädzová a ZŠ 
Mierová. Definitívne počty prvákov budú 
známe neskôr, časť detí zvykne mať odlože-
nú školskú dochádzku. 

Miroslava Štrosová 
Foto: R. Hoblík Už nielen každodenné výlety na svah na Zo-

chovej chate, ale pravý lyžiarsky výcvik na 
horách. Takúto možnosť mali tento rok škôl-
kari z Ružinova. Viac ako 50 detí zo škôlok na 
Haburskej 6, Exnárovej a Bancíkovej sa učili 
lyžovať v Račkovej doline s Ružinovským 
športovým klubom, ktorý pre nich škôlku 
lyžovania vo februári zorganizoval. Každý 
turnus vyvrcholil lyžiarskymi pretekmi. 

(mš) 
Foto: RŠK 
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Hudobnú výchovu po novom sa od septembra učí približne 120 žiakov zo základnej 
školy Mierová. Je jednou z deviatich bratislavských škôl, ktoré sa zapojili do 
projektu Viva zbor. 

Deti z Mierovej spievajú so známymi 
hercami 

DEŇ NARCISOV
12. APRÍL 2013

V piatok, 12. apríla 2013, bude ten deň, keď Vás dobrovoľníci Ligy proti rakovine oslovia a ponúknu Vám narcis – kvietok 
nádeje. Kvet, ktorý si za predchádzajúcich šestnásť rokov našiel miesto nielen na Vašich odevoch, získal si i Vaše srdcia... 

Ak si v tento deň pripnete narcis, vyjadríte podporu onkologickým pacientom, ak v tento deň aj prispejete, Váš príspevok či 
zaslaná SMS umožnia Lige proti rakovine realizovať a financovať projekty a programy pre onkologických pacientov, pôsobiť 
v oblasti prevencie, či podporovať  klinické a výskumné projekty. 

Deň narcisov je možné podporiť:

•     na účet zbierky č. 2629740400/1100,
•     do pokladničiek dobrovoľníkov priamo v deň zbierky – 12. apríla 2013, 
•     zaslaním SMS s ľubovoľným textom na číslo 848 v sieti všetkých mobilných operátorov 
      v termíne od 1. do 20. apríla 2013.

* Cena 1 SMS je 2 €. Operátor odvedie na zbierku celú túto sumu a samotné zaslanie SMS zákazníkovi nespoplatňuje.

ĎAKUJEME!

www.lpr.sk  www.facebook.com/ligaprotirakovine

Hudobná výchova s Adelou Banášovou, Lukášom Latinákom či 
Mariánom Čekovským. To je realita na ružinovskej základnej škole 
Mierová. Štvrtáci a piataci z tejto školy sú súčasťou nového projektu 
Viva zbor. Ten deťom ukazuje, aj iné alternatívy, ako ponúkajú ko-
merčné rádiá. Zároveň im dáva chuť spievať, pretože sami sa stanú 
aktérmi Legendy o rytieroch zo Sitna. Deti budú vystupovať aj na 
známom festivale Viva Musica. 

zábava na hudobnej 
Na hudobnej výchove sa žiaci celý rok popri učebných osnovách  
učia nové piesne, špeciálne určené pre tento projekt. Skladá ich 
známy hudobník Oskar Rózsa. „Veľmi pružne reagujeme na ohlasy od 
učiteľov, väčšinou nás burcujú k tomu, aby sme písali ťažšie pesničky.  
S každou piesňou tak stúpa jej náročnosť. Zároveň sú ich texty veľmi 
poetické, takže sa snažíme deti viesť k peknému vyjadrovaniu a sloven-
čine. Super je tiež to, že chlapci spievajú s nadšením piesne o láske,“ ho-

vorí s úsmevom o projekte jeho autor Matej Drlička. „Mne sa na tých 
pesničkách páči všetko. Niektoré sú rýchlejšie a iné zasa pomalšie. Ich 
nacvičovanie je skôr zábava a veľmi sa teším na záverečné vystúpenie,“ 
povedala Nela, žiačka z Mierovej. Výsledkom celoročného nacvičo-
vania  bude  hudobno-scénické dielo pre veľký detský zbor zložený 
zo 750 bratislavských žiakov v sprievode symfonického orchestra. 
Dej príbehu o dvoch bratoch a láske k jednej žene budú dotvárať 
herci ako Táňa Pauhofová, Zuzana Kronerová, Marián Čekovský, Lu-
káš Latinák, Miro Noga či Štefan Skrúcaný. Dirigovať celé dielo bude 
autor hudby Oskar Rózsa. 

v škole s Pauhofovou a latinákom 
„Tento projekt považujem za skvelý, lebo deti opäť privádza ku kul-
túre a vracia im chuť a zábavu na hudobnú výchovu. Celkovo to tak 
premiešava, že aj pre deti je to niečo nové a my budeme mať zasa 
nových kamarátov,“ vyjadrila svoj názor na projekt herečka Táňa 
Pauhofová. Viva zbor totiž nie je len o tom, že deti sa celý rok učia 
pesničky, z času na čas ich prídu priamo do školy prekvapiť herci  
z príbehu o rytieroch zo Sitna. „My sme už na hodine mali Adelu Ba-
nášovú a Táňu Pauhofovú. Teraz sem prišli spolu aj s Lukášom Latiná-
kom a Mariánom Čekovskym,“ vymenovala osobnosti žiačka Nela. 
Deti sa predviedli s nacvičenými pesničkami a zároveň si aj vyskúšali 
prácu s dirigentom. „Deťom to ide perfektne, asi tisíckrát lepšie ako to 
išlo mne, keď som chodila na hudobnú výchovu na základnej škole,“ 
pochválila výkony žiakov z Mierovej herečka Táňa Pauhofová. „Tie 
pesničky sú veľmi dobre napísané, takže keď začnú deti  spolu spie-
vať, tak to znie perfektne,“ doplnila ju ambasádorka projektu Adela 
Banášová. Slávnostná premiéra príbehu o rytieroch zo Sitna bude  
koncom júna v Bratislave v rámci festivalu Viva Musica.  Projekt Viva 
zbor je novinkou tohto školského roku a spoločne ho pripravujú 
ministerstvo kultúry, rezort školstva, Národné osvetové centrum  
a agentúra Viva Musica!

Marianna Šebová
Foto: www.vivazbor.sk

Skladateľ Oskar Rózsa s deťmi zo ZŠ Mierová
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Televízia Ružinov prešla v poslednom období viacerými zmenami. 
Aká je, čím žije a za akým cieľom kráča, sme sa pozhovárali s riaditeľom 
TVR Igorom Adamcom.

Televízia Ružinov prišla v posledných týždňoch s viacerými 
novinkami, ktoré zväčšujú množstvo informácií pre jej divákov. 
,,Televízia Ružinov, ktorá je financovaná mestskou časťou, plní 
svoju verejnoprávnu úlohu a tou sú najmä informácie o dianí  
v Ružinove, o rozhodnutiach samosprávy a servis občanom,“ 
hovorí o dôvodoch šéfredaktor spravodajstva TVR Milan Stanislav.

Chceme vás informovať 
o príbehu Ružinova

Väčšia porcia informácií 

Televízia Ružinov zmenila svoj podtitul naTelevíziu vašich príbehov. Z čoho ste pri 
hľadaní novej identity televízie vychádzali?
Myslíme si, že regionálna televízia je televíziou, ktorá má šancu oslovovať občanov takpo-
vediac adresne. Je schopná zaoberať sa problémami, radosťami a príbehmi svojich divákov, 
lebo ich nemá až toľko, ako celoplošná telka. Možno práve toto je dôvod existencie média 
regionálneho rozsahu. Pamätám si na dávne časy, keď v Bratislave fungoval poobedňajší 
denník Večerník. Každý jeden človek si ho popoludní doniesol z práce domov, pretože bol 
správne kolportovaný  na zastávkach električiek a na križovatkách a, samozrejme, bol do-
stať v každej  trafike. Zaoberal sa záležitosťami a príbehmi Bratislavčanov. Ak by sa podarilo 
TVR-ku spopularizovať tak, ako bol obľúbený kedysi Večerník, tak by som bol spokojný.  
Príbehy ľudí sú ten najcennejší mediálny materiál. Tak preto  aj my chceme byť Televíziou 
vašich príbehov.

V porovnaní s inými regionálnymi televíziami vysielate oveľa viac spravodajstva 
a vlastných relácií pre deti, seniorov, dámy, športovcov, chovateľov, gurmánov 
či pikošky zo spoločenského zákulisia. Nebolo by jednoduchšie nakúpiť hotové 
programy?
Odpoveď na túto otázku súvisí s tou prvou. Aby si ľudia obľúbili médium, musia sa identifi-
kovať s tvárami televízie, musia si obľúbiť tých, ktorí sa im cez obrazovku prihovárajú. Zdá 
sa mi oveľa familiárnejšie, keď sa na obrazovke objavuje Bratislavčan, ako inostranec z na-
kúpených akvizícíí. Preto sme dali veľký priestor vlastným programom a snažili sme sa ich 
obsadiť ľuďmi jednak šikovnými a po druhé takými, ktorých môžu  Ružinovčania stretnúť 
kedykoľvek v uliciach mesta. 

Od začiatku marca sa v uliciach objavili pekné študentky s čiapočkami TVR a do-
tazníkmi v rukách. Čo zisťujete?
Sme malá televízia a neplatíme si píplmetre. Nevieme si inak zabezpečiť spätnú väzbu ako 
jednoduchým prieskumom. V mesiaci marci sa rozbehli po Ružinove štyri študentky, rozpo-

znateľné podľa toho, že majú čierne šiltovky s logom 
TVR. Tie majú v rukách anketové lístočky s otázkami, 
či ľudia sledujú TVR a čo z jej ponuky majú radi a čo 
im trebárs v programe chýba. Informácie, ktoré sa  
k nám dostanú, využijeme pri nastavovaní programovej 
štruktúry. Svojimi odpoveďami nám Ružinovčania veľmi 
pomôžu. Samozrejme, ako revanš budú anketové lístočky 
12. apríla v relácii Relax vyžrebované a výhercovia budú 
odmenení peknými cenami. Televízor, bicykel, lístky na 
predstavenie do SND, vstupenky do pivných kúpeľov, 
knižky a mnoho iných cien. 

V poslednom období sa vo vašom vysielaní začalo objavovať viac informácií  
a reportáží zo škôl. Prečo?
Vieme, že máme silnú podporu u seniorov. Cez to všetko sme chceli zabojovať aj o mladších 
divákov,  a preto sme sa začali viac zaujímať o ružinovské gymnáziá, stredné školy, základ-
né školy a materské školy. Postupne chceme zmapovať všetky ružinovské stredné školy  
a to aj preto, aby záujemcovia o štúdium a ich rodičia nadobudli reálny prehľad a možno aj 
pomôcku pri rozhodovaní o budúcnosti.

Kde by ste chceli TVR v blízkej budúcnosti vidieť? 
Želal by som si, aby si postupne ružinovský divák zvykol na ružinovskú televíziu, aby ju 
začal považovať za svoju. Možno nechceme ani tak veľa, pre začiatok by mi stačilo, aby 
si ľudia, vždy keď hromžia, že na tradičných kanáloch nič nedávajú, skusmo preladili na 
nás. Ako alternatíva hádam vyhovieme a ktovie, možno ten, kto preladí, na našej stanici aj 
chvíľočku zostane. To by som si veľmi prial. 

Milan Stanislav

Novou servisnou služ-
bou pre divákov je 
predpoveď počasia. 
,,Predpoveď počasia 
pripravujeme v spolu-
práci s meteo.sk pod 
odbornou garanciou Dr. 
Jozefa Iľka,“ vysvetľuje 
Stanislav. Diváci si môžu 
pozrieť každý deň aktu-
álnu predpoveď pre Bratislavu i celé Slovensko vždy na kon-
ci Ružinovských správ, teda päťkrát za deň. Pre tých, ktorí 
nestihnú spravodajské bloky, je predpoveď k dispozícii aj 
na webovej stránke televízie www.tvr.sk a takisto aj na 
webe Echa www.ruzinovskeecho.sk. 
Ďalšou novinkou vo vysielaní sú aktuálne správy vysielané 
formou bežiaceho textu na spodnej strane obrazovky. Tie-
to môžu diváci sledovať päť hodín denne počas spravodaj-
ských blokov, ale objavujú sa aj v niektorých publicistických 
reláciách. 
Väčšej aktuálnosti relácie pre športovo založeného diváka 
prispieva presun premiéry týždenníka TV Šport. Od 26. 
februára si môžete premiérové vydanie pozrieť vždy už  
v utorok. ,,Keďže relácia prináša reportáže zo športových 
podujatí, ktoré sa väčšinou konajú cez víkend, nemalo zmysel 

čakať s ich sprístupnením divákom až do nasledujúceho piat-
ku,“ hovorí o dôvodoch Stanislav.
Servisné informácie v ponuke ružinovskej televízie rozširu-
je textová relácia Čo s načatým večerom. Diváci v nej dostá-
vajú informácie o kultúrnych, spoločenských, športových 
podujatiach a o filmových predstaveniach nielen na území 
Ružinova, ale aj vo zvyšku hlavného mesta. Tento týždňový 
prehľad podujatí môžu diváci vidieť od piatku do piatku 
medzi jednotlivými programovými blokmi. 
Nie nepodstatnou, stále ešte novinkou, je nová webová 
stránka www.tvr.sk. Tá prináša okrem možnosti sledovať 
vysielanie televízie naživo aj archív vysielaných relácií,  
v ktorom sa dá vyhľadávať podľa názvu relácie a dátumu jej 
premiérového vysielania. 

(red)

Vyhraj s TVR
Vážení diváci, využite príležitosť zú-
častniť sa žrebovania hodnotných 
cien v TVR. Už 12. apríla sa v relá-
cii Relax dozviete mená šťastných 
výhercov televízora, bicykla, pou-
kážok do fitnes a pivných kúpeľov, 
vstupeniek do SND, kníh a ďalších 
zaujímavých cien. Stačí, ak vyplníte 
dotazník, ktorý bol v minulom čísle 
Echa a doručíte ho do Televízie Ru-
žinov. 
Okrem súťaže o ceny máte tak mož-
nosť ovplyvniť aj podobu vysielania 
televízie do budúcna tak, aby sa sta-
la takou, akú ju potrebujete a akú ju 
chcete mať vy – Ružinovčania.

Kde nás 
nájdete
UPC Slovensko digital, kanál 83
TV Magio, kanál 313
Orange Fiber TV, kanál 47

V prípade akýchkoľvek problémov  
s kvalitou signálu kontaktujte TVR, 
alebo svojho operátora. 

Televízia Ružinov
Televízia vašich príbehov 
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Kumšt, ktorým sa živí, sa pohybuje medzi výtvarným umením a literatúrou. Knihy obohacuje 
o pútavé obrázky. Ilustroval mnoho knižiek slovenských autorov, medzi ktorých najčastejšie 
patrí známy poviedkar Dušan Dušek. Ilustroval aj diela zahraničných autorov ako Dostojevskij, 
Márquez, Borges, či Byron.  Za La Fontainove Bájky dostal cenu za ilustrácie v súťaži o 
najkrajšiu knihu roka 1996. Za svoje ilustrátorské umenie získal v roku 2004 cenu Ľudovíta 
Fullu. Je autorom poštovej známky prvého slovenského kozmonauta Ivana Bellu. Známka, 
ktorú vytvoril k 100. výročiu volejbalu, obsadila na celosvetovej súťaži známok 3. miesto. 
Venuje sa tiež užitej grafike a predovšetkým voľnej tvorbe. Výtvarník, ilustrátor, herec a 
pedagóg DUŠAN  NÁGEL (1949).

Prioritou vašich širokých umeleckých činností je ilu-
strovanie kníh. Koľko knižiek za tých štyridsať rokov 
opustilo vašu umeleckú dielňu? 
 S ilustračnou tvorbou som začal ešte počas študentských 
rokov na VŠMU. Do tohto obdobia (1970-1976) možno da-
tovať moju prvú spoluprácu s rôznymi redakciami novín a 
časopisov (Učiteľské  noviny, Zornička, Kamarát). Celkom 
prvú knihu som ilustroval tiež ešte ako študent. Pre vyda-
vateľstvo Mladé letá som vytvoril ilustračný úvod ku knihe 
Jána Štiavnického Modrí diabli. Odvtedy som vytvoril ilu-
strácie k 110 knižným titulom.

Využívate na to ateliér alebo nejaké iné priestory? 
Môj ateliér je jedna izba v 3-izbovom byte ružinovského pa-
neláka, kde bývam a žijem so svojou  rodinou, manželkou 
a synom.

Predtým, ako sa pustíte do samotných kresieb, zrej-
me musíte poznať obsah danej knihy. Čo predchá-
dza konkrétnej tvorivej práci?
Sústredené, opakované čítanie daného rukopisu. Písomné 
alebo kresbové zaznamenávanie poznámok. Orientovanie 
sa v čase, kedy má byť práca ukončená. A priznám sa, nie 
vždy mám správny odhad. Občas musím svoje predstavy po 
konzultácii s autorom knihy spresniť.

Ilustrácia znamená kresba súvisiaca s textom. Čo 
sa však stane v prípade odlišných názorov vašich a 
spisovateľových?
Nie vždy má výtvarník možnosť spolupracovať s autorom 
textu. Ilustrujú sa knihy rôznych autorov, často nežijúcich, 
alebo bývajúcich na neznámych adresách, prípadne ide  
o zahraničných tvorcov. Vtedy sa môžem spoliehať iba sám 
na seba.

Vyzerá to tak, že s naším, v súčasnosti vari najúspešnej-
ším literátom Dušanom Dušekom, ktorý píše pre mlá-

dež, ale aj dospelých čitateľov, ste vytvorili dlhodobý 
tandem. Takže s ním si asi rozumiete nadmieru... 
Áno, sú prípady, že spisovateľa poznám a môžem s ním  
o texte komunikovať. Tak je to aj  s dlhoročným priateľom 
a dobrým človekom Dušanom Dušekom. V takom prípade 
mám  viacvrstvovú  informáciu o autorovi, čo pri spracová-
vaní textu  veľmi pomáha. Dušanovi som ilustroval knihu 
Kalendár (ilustrácia na obálke nie je karikatúra), Milosrd-
ný čas, Dúšky, Kufor na sny, Teplomer. Mal som možnosť 
ilustrovať aj knihy ďalších slovenských spisovateľov ako 
je Dušan Mitana, Rudolf Sloboda, Jozef  Puškáš, Daniel 
Hevier. Čakám na príležitosť ilustrácií knižiek pre Pavla 
Vilikovského.

Čo všetko potrebujete na to, aby ste zilustrovali 
knihu? 
Priaznivé okolnosti: byť zdravý, nebyť rušený (niekedy ne-
príjemné zvuky v paneláku), nepokaziť začatú prácu, kva-
litný výtvarný materiál, povzbudivé reakcie z okolia, mať 
radosť z práce...

Istý čas po nežnej revolúcii nastal útlm, no v súčas-
nosti vychádza na Slovensku veľa kníh. Žiaľ, mnohé 
z nich sú bez ilustrácií. Prečo?
Aj v súčasnosti vychádza dosť kníh s ilustráciami na vysokej 
úrovni. Sledujem túto disciplínu pri návštevách kníhkupec-
tiev. Je to akoby povinnosť vyplývajúca z profesie ilustrá-
tora. Otázkou zostáva akceptácia výborných umeleckých 
ilustrácii voči všade útočiacemu nevkusu a neprofesionali-
te. Pravdou je, že nie každý autor knihy si môže dovoliť dať 
ilustrovať svoje dielo. Pretože vytlačiť obrázky je technicky 
i finančne náročnejšie.

Ako ste sa vôbec k tejto, nie bežnej profesii, dostali?
Od malička som rád kreslil a už ako predškolák som na otáz-
ku mojej krstnej mamy: „Dušanko a čím chceš byť, keď bu-
deš veľký?“  jednoznačne odpovedal: „akademický maliar.“  
Takže bolo pre mňa akousi samozrejmosťou študovať na 
umeleckej priemyslovke, známej ŠUP-ke a po maturite na 
Vysokej škole výtvarných umení. Absolvoval som v ateliéri 
knižnej tvorby u prof. Albína Brunovského.

Dušan Dušek vás považuje za „dobre utajeného 
maliara“. Namaľovali ste desiatky olejomalieb, no 
ukrývali ste ich pred zrakmi verejnosti. Prečo ste ich 
odmietali vystavovať? 
Nemaľujem olejové obrazy. Moje práce sú kombinované 
techniky na papieri. Neutajujem, len rešpektujem pomalý 
vznik jednotlivých prác a teda aj menej výstav. Nemá to 
žiadny podstatný vplyv na ďalšiu moju tvorbu. Výstavy ne-
odmietam, len selektujem. Napríklad takú výstavu v Mní-

chove nepreceňujem. Sú iné, podstatnejšie prezentácie. 

Mnohí možno o vás nevedia, že ste si vyskúšali aj cel-
kom iný druh kumštu - herectvo. Tri roky ste boli čle-
nom Radošinského naivného divadla a zahrali ste si 
aj vo filme. Kto vo vás objavil tento talent a prečo ste 
od neho upustili? 
Už na základnej škole v Novom Meste nad Váhom som účin-
koval v žiackom ochotníckom súbore. Bavilo ma pohybovať 
sa po javisku a oslovovať ľudí v hľadisku. Do RND ma prizval 
Stano Štepka, s ktorým som sa zoznámil v redakcii Učiteľ-
ských novín, kde spolu s Milanom Markovičom boli vtedy 
(v roku 1973) zamestnaní. Pozval ma na ich predstavenie 
Človečina a už som bol „lapený“. Hneď od prvej chvíle. Po 
nejakom čase som pred Stanom spomenul, že by som chcel 
u nich v divadle účinkovať. Stalo sa, a od roku 1979 do 1981 
som vystupoval v hrách Jánošík a Alžbeta (Krv story). Vďaka 
týmto vystúpeniam som sa dostal aj pred filmovú kameru. 
Zahral som si vo filmoch Prášky na spanie režiséra Juraja 
Nvotu, Celé nebo nad hlavou režiséra Stanislava Párnické-
ho, Albert, Albert režiséra Jara Riháka, Sedem jednou ranou 
režiséra Dušana Trančíka. Bohužiaľ, nezahral som si vo filme 
Ružové sny režiséra Dušana Hanáka aj keď som už absolvoval 
kamerové skúšky. Účinkovanie v RND som ukončil kvôli mojej 
výtvarníckej profesii.

13 rokov učíte na základnej umeleckej škole. Sú na 
tom výtvarníci u nás tak neslávne, že popri svojej 
tvorivej práci musia byť aj niekde zamestnaní, aby 
dokázali vyžiť?
Áno, od roku 1999 pedagogicky pôsobím  na ZUŠ v Ružinove 
na Exnárovej ulici 6. Bolo to obdobie, keď z daných možností 
vychádzala táto činnosť najbližšie mojej profesii. Otvoril sa 
mi svet dovtedy len tušený. Po tých rokoch strávených v škole 
som spokojný, že som sa vtedy rozhodol pre učiteľovanie.

Vašou kolegyňou v ZUŠ  je aj vaša manželka Beátka, 
tiež vyštudovaná ilustrátorka kníh. Netrpíte „po-
norkovou chorobou“, keďže fungujete pod jednou 
strechou nielen doma, ale aj v práci? 
Naopak, je to úžasné. Vieme o čom sa rozprávame, čo rie-
šime. Nemusíme k tomu všetkému dodávať žiadne vysvet-
lenia. Naše výtvarné myslenie a cítenie sme s manželkou 
posunuli aj k nášmu synovi. Hugo sa venuje vo svojom voľ-
nom čase autorskému spracovaniu technických modelov a 
dosahuje špičkové výkony. Hovoria za neho výsledky zo sú-
ťaží, na ktorých svoje modely vystavuje. V poslednom čase 
sa vážne zaoberá fotografovaním. Verím, že sa mu bude v 
tejto oblasti dariť.

Anna Sláviková 
Foto: Miroslava Štrosová

Môj ateliér je jedna izba v ružinovskom 
paneláku
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súťažte o knihu PoKušenie od Petra holku, ktorú jednému z úspešných riešiteľov krížovky venuje vydavateľstvo IKAR. Pošlite 
správne znenie tajničky do 12.3. 2013 emailom na adresu echo@ruzinov.sk alebo poštou na adresu Ružinovské ECHO, Mierová 21, 
827 05 Bratislava. Uveďte aj svoj telefonický kontakt. Jeden z vás sa stane majiteľom tejto novej knižnej publikácie. Výhercu zverejní-
me v Ružinovskom ECHU 5/2013. Správne znenie tajničky z RE 3/2013 je: Od každého sa možno niečo naučiť. Knihu Poklady Sloven-
skej kuchyne (Bratislava, Záhorie, Podunajsko) z vydavateľstva IKAR vyhráva Jana Šútorová z Kašmírskej 17. Blahoželáme!

Seniori už stihli oddych na kúpalisku 
Prvý tohtoročný výlet ružinovských seniorov smeroval na termálne kúpalisko vo Veľkom Mederi. 
Túto možnosť pre takmer deväťdesiatka Ružinovčanov na dôchodku pripravila mestská časť 
Ružinov. Seniorov to vyšlo len na 5 eur. 

„Hneď ako som sa dozvedela o tomto výlete, bežala som na miestny 
úrad, aby som sa prihlásila,“ prezradila Ružinovčanka Anna. Seniori 
sa mohli vo Veľkom Mederi okúpať v krytých bazénoch i vonkajšom 
bazéne. Aj keď bol február, kúpanie vonku nebol problém, keďže  
v bazénoch tu majú termálnu vodu. V ani jednom z nich nechýba-
li rozličné masážne trysky. „Vyskúšal som už všetky bazény. Ja to rád 
mením. Raz idem do teplejšej vody, potom zasa do chladnejšej,“ odhalil 
svoj kúpací recept Rudolf Vašiček. Voda na termálnom kúpalisku vo 
Veľkom Mederi by mala priaznivo pôsobiť na pohybové ústrojen-
stvo. „Ja by som toto miesto odporučila všetkým starším ľuďom, kto-
rých bolia kosti. Keď budú odchádzať, budú sa tak vitálne cítiť, že by 
utekali aj za autobusom domov a možno by ho aj predbehli,“ uznala 

s úsmevom účinky liečivej vody ružinovská seniorka Anna Olšová. 
„Tá voda je liečivá, ale na to, aby sa prejavili jej účinky sem treba chodiť 
opakovane. Podľa mňa je toto taký poznávací výlet, aby sme videli, ako 
to na termálnom kúpalisku vo Veľkom Mederi vyzerá, ale je tu naozaj 
pekne,“ povedal na margo výletu Ivan Bajchy.

do veľkonočnej viedne 
Podobný výlet  za liečivou vodou už niektorí zo seniorov absolvo-
vali minulý rok, no cieľom vtedy bolo termálne kúpalisko v Moson-
magyarovári. „Mne sa viacej páčilo v Mosoni, lebo to bolo bližšie a je 
tam lepšia voda. Vo Veľkom Mederi je chladnejšia, čo je síce na plávanie 
dobré, no pri tryskách je pomerne už studená. V tom vonkajšom bazéne 
je však voda perfektná a je tam veľmi príjemne.“ porovnala obe ter-
málne kúpaliska Anna Borbová.  Na termálnom kúpalisku vo Veľ-
kom Mederi strávili ružinovskí seniori približne päť hodín.  Za tento 
výlet zaplatili seniori len symbolických päť eur, zvyšok im hradila 
mestská časť. Výletom na termálne kúpalisko sa séria zájazdov pre 
seniorov, ktoré pre nich v tomto roku organizuje Ružinov, len začala. 
„Vo Veľkom Mederi to bol taký trošku oddych. Snažíme sa výlety strie-
dať, a preto ten ďalší je  aktívnejší a poznávací. Jeho cieľom je veľkonoč-
ná Viedeň a trhy v Schönbrunne, plus  návšteva známej čokoládovne 
v Kittsee,“ stručne opísal najbližší výlet zástupca starostu Ružinova 
Vladimír Sloboda. Záujemcovia sa naň mohli prihlásiť na miestnom 
úrade do polovice marca. 

Marianna Šebová 
Foto: J. Košnár 
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Opereta u seniorov triumfovala 

Seniorom sa prihovorila aj 
„teta Márgit“

Z pôvodne plánovanej malej sály Domu kultúry Ružinov sa musel 
koncert operetných melódií presunúť do veľkej.  Tento žáner vo 
februári prilákal nezvyčajne veľký počet ružinovských  seniorov, pre 
ktorých bol koncert určený. Podujatie s názvom Kytica Emerichovi 
Kálmanovi pripravila mestská časť Ružinov. Na koncerte sa predstavili 
poslucháči Konzervatória v Bratislave pod vedením Zdeňka  Macháč-
ka. Operetné melódie zároveň zahájili tohtoročnú sezónu kultúrnych 
aktivít pre starších obyvateľov Ružinova. 

Foto: R. Hoblík 

Ste dôchodca? Môžete dostať 
príspevok na stravovanie
Máte trvalé bydlisko v Ružinove? Ste nepracujúci poberateľ  starobné-
ho, predčasného starobného alebo invalidného dôchodku? Tak môže-
te od mestskej časti Ružinov dostať príspevok na stravovanie. Na obe-
dy potom máte možnosť chodiť do zariadení spoločného stravovania. 
Vybrať sa dá momentálne zo sedemnástich, s ktorými má ružinovský 
miestny úrad zmluvy. Medzi nimi nie sú len jedálne v seniorských za-
riadeniach, ale aj jedálne, kam chodí široká verejnosť. Ich zoznam vám 
poskytnú na Odbore sociálnych vecí ružinovského miestneho úradu. 
Ak ešte takýto príspevok nepoberáte a máte záujem, navštívte pra-
covisko prvého kontaktu na miestnom úrade na Mierovej 21, kde vy-
plníte žiadosť. Nezabudnite priniesť potvrdenie o aktuálnom výmere 
dôchodku, ktoré vám vydala Sociálna poisťovňa. 

výška príspevku 
Dôchodok do 220 € - príspevok 1,50 € na jeden obed
Dôchodok od 220,01 € do 500 € – príspevok 0,50 € na jeden obed
Dôchodok nad 500 € – príspevok 0,30 € na jeden obed 

(mš)

Ružinovskí seniorskí diváci už majú v tomto roku 
za sebou aj Hudobné randevú. Na ňom sa pred-
stavili pedagógovia a žiaci Súkromnej základnej 
umeleckej školy Mierová. Seniori tak zažili na-
príklad hudobné čísla Petry Humeňanskej a An-
drey Martvoňovej, ktoré hrajú aj v Radošinskom 
naivnom divadle. Veselým prekvapením bol prí-
hovor tety Márgit, teda Petra Batthyanyho. 

Foto: M. Štrosová



 

7. 4., 14. 4., 21. 4., 28. 4.   
 nedeľa   9.30 h Čas Pre Božie slovo 
   Stretnutie kresťanov otvorené pre všetkých
10. 4. streda 13.30 h zdravá strava 
   Prednáška o vplyve stravy na zdravie pre žiakov ZŠ Košická
14. 4. nedeľa 19.00 h Koncert orchestra Bratislava 
   hot serenaders 
   Hudba v štýle 20. a 30. rokov;  veľká sála
17. 4. streda 14.00 h mesto oČami detí 
   Ekologická prednáška pre deti pri príležitosti Dňa Zeme
24. 4. streda 10.00 h KresBa roKa 2013
   II. ročník enviromentálnej súťaže pre deti ZŠ
24. 4. streda 14.00 h FilmovÉ Premietanie pre žiakov zš

    

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

4. 4. štvrtok 19.00 h  KolaPs
   Interaktívne komediálne predstavenie. Účinkujú: P. Batthyány,  
   R. Frátrič a skupina GITANAS. Réžia:  Miroslav Málek 
5. 4. piatok  17.00 h ružinovsKá  tanČiareŇ 
   Zábavné  tanečné stretnutie staršej a strednej generácie 
6. 4. sobota 19.00 h marc camoletti: Kto zhasol svetlo ?
   Hriešna komédia. Účinkujú: Z. Tlučková, M. Kráľovičová, 
   K. Svarinská, J. Koleník, B. Deák Réžia:  Peter MIKULÍK - premiéra 
7. 4. nedeľa 10.30 h nedeľnÉ rozPrávKovÉ doPoludnie
   GAŠPARKO V PEKLE, hrá Stražanovo bábkové divadlo
10. 4. streda 13.00 h dialÓg, Protidrogové fórum pre žiakov ZŠ
12. 4. piatok  10.00 h chorvátsKY detsKý FolKlÓrnY súBor
   Tanečné dopoludnie pre deti MŠ
12. 4. piatok  17.00 h ružinovsKá  tanČiareŇ 
13. 4. sobota  od 8.00 h dni zdravia
14. 4. nedeľa  Festival zdravia, zdravého životného štýlu a kultúry
17. 4. streda 14.30 h aKadÉmia tretieho veKu 
   AKO BOJOVAŤ S PROBLÉMOM SO ZÁVISLOSŤOU 
19. 4. piatok  17.00 h ružinovsKá  tanČiareŇ 
20. 4. sobota  14.00 h latinsKo-americKá shoW
                     a 19.00 h Tanečný večer Miguela MÉNDEZA
21. 4. nedeľa  10. 30 h nedeľnÉ rozPrávKovÉ doPoludnie
   KUK A CUK, Divadlo z BRNA
22. 4. pondelok  18.30 h sári, Divadelné predstavenie JÓKAIHO DIVADLA z Komárna
23. 4. utorok 10.00 h angliČtina v PesniČKách 
   Výchovný koncert pre deti
23. 4. utorok 15.00 h virtuálna PrechádzKa historicKou  
   Bratislavou 
   Prednáška pre seniorov. Vstup voľný. 
24. 4 - streda- 8.00 h BratislavsKÉ metamorFÓzY 
26. 4. piatok  Súťaž a prehliadka detského prednesu 
24. 4. streda  13.00 h dialÓgY
24. 4. streda 15.00 h Bol som detsKý šPiÓn 
   Beseda so spisovateľom Jozefom KOLLÁROM
25. 4. štvrtok  17.00 h PartiČKa, Humorná talkshow
26. 4. – 9. 5.            slovensKo – naša zem
   Výstava fotografií autorov:  Ivan KENÉZ, Ľubomír SCHMIDA 
   a Igor ČOMBOR, Vernisáž:  26.4. o 16.30 h pri príležitosti DŇA ZEME
26. 4. piatok  17.00 h ružinovsKá  tanČiareŇ 
27. 4. sobota  09.00 h nože 2013
   Medzinárodná výstava nožov a chladných zbraní
28. 4. nedeľa  10.30 h nedeľnÉ rozPrávKovÉ doPoludnie
   PRINC BAJAJA, Divadlo NELINE
28. 4. nedeľa  16.00 h taneČnÉ Predstavenie žiaKov 
   suš elastiK 
29. 4. pondelok  19.00 h rYBa v trojKe
   Divadelné predstavenie. Účinkujú:  Z. Studénková, 
   M. Kráľovičová, Z. Kocúriková, J. Vajda

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

04.4./ŠT 19:30 z hrdze a Kosti, jacques audiard, Fr./Belg., 2012, 120 min., 2D
05.4./PI 19:30 hitchcocK, sacha gervasi, USA, 2012, 98 min., 2D
06.4./SO 18:00 mÔj Pes Killer, mira Fornay, SR/ČR, 2013, 90 min., 2D
06.4./SO 19:30 lásKa všetKými desiatimi, régis roinsard, Fr., 2012, 111 min., 2D
10.4./ST 19:30 lásKa, michael haneke, Fr./Rak./Nem., 2012, 125 min., 2D
11.4./ŠT 19:30 renoir, gilles Bourdos, Fr., 2012, 108 min., 2D
12.4./PI 19:30 dávam tomu roK, dan mazer, Brit., 2013, 97 min., 2D
13.4./SO 16:30 Krúdovci 3d, chris sanders a Kirk de micco, USA, 2013, 90 min., 3D
13.4./SO 18:00 atlas mraKov, tom tykwer, lana a andy Wachovski, Nem./ 
                              USA, 2012, 164 min., 2D
17.4./ST 19:30 anjelsKý Podiel, Ken loach, Brit./Fr., 2012, 101 min., 2D
18.4./ŠT 20:20 PechaKucha night Bratislava / Architekti, dizajnéri, umelci naživo! 
19.4./PI 19:30 Paríž-manhattan, Sophie Lellouche, Fr., 2012, 77 min., 2D
20.4./SO 18:00 divoKý django, Quentin Tarantino, USA, 2012, 165 min., 2D
24.4./ST 19:30 medvedíK, mads matthiesen, Dán., 2012, 92 min., 2D
25.4./ŠT 19:30 divoKÉ BYtosti južných Krajín, Benh zeitlin, USA, 2012, 92 min., 2D
26.4./PI 19:30 až vYjde mesiac, Wes anderson, USA, 2012, 94 min.
27.4./SO 18:00 do ríma s lásKou, Woody allen, USA/Tal., 2012, 102 min., 2D

FK NOSTALGIA SD Nivy, Súťažná 18 

SD PRIEVOZ
Kaštieľska 30, 02/43 63 02 30

6.4.  20:00  dlhá noc / elledanse, činoherno-tanečné predstavenie 
12.4.  20:00  choreograPhic FactorY/ elledanse, večer súčasného tanca
13.4.  10:00 –  street liFe jam 2013 / hiP hoP FaKulta
 22:00 Medzinárodná tanečná súťaž v choreografiách a street dance štýloch. 
18.4.  20:00 Festival [fjúžn]
   sólo pro lu / Divadlo Archa / Jana Svobodová, Jing Lu, Divadelné predstavenie
19.4. 20:00  nevĎaČnosť / Maroš Baran, fashion performance 
20.4.  10:00 –  Festival [fjúžn]
 12:00  cross the Border workshop
26.4. 16:00  BuBlinY v BetÓne / elledanse, verejná generálka
26.4. 20:00  dunaj v nás / elledanse verejná generálka v divadle
27.4. 20:00  BuBlinY v BetÓne / elledanse, I. premiéra
28.4. 20:00  BuBlinY v BetÓne / elledanse, II. premiéra
28.4. 14:00 –  medzinárodný deŇ tanca 2013
 18:00 deŇ Plný tanca / elledanse
  Bezplatné workshopy rôznych tanečných štýlov a nácvik flashmobu
 17:00  dunaj v nás / elledanse na nábreží, site – specific project
29.4. 20:00  BuBlinY v BetÓne / 1. repríza

Súťažte s elledanse! 
Súťažte o 2x 2 vstupenky na nové predstavenie BUBLINY V BETÓNE  (29.4. o 20:00 hod. ) v Divadle 
elledanse na Miletičovej 17/B. Pošlite do 15.4. 2013 email na echo@ruzinov.sk s heslom SÚŤAŽ  ELLEDANSE, 
nezabudnite uviesť svoje meno, adresu a  telefonický kontakt. Vyžrebovaní budú dvaja výhercovia, ktorí 
dostanú po dve vstupenky. 

alternatívne divadlo elledanse, 
tanečná škola elledanse, dom t&d
Miletičova 17/B

                6.4.  sobota  10:00 tradičná jarná burza detského ošatenia, hračiek, športových potrieb.  
V prípade dažďa sa burza prekladá na 13.4. Pozývame rodičov, príďte si výhodne nakúpiť pre svoje deti!
Netreba sa vopred nahlásiť.
17.4. streda 9:30, 11:00, 16:00 Batolárium - jedinečné interaktívne divadelné predstave-
nie Divadla Na rázcestí z Banskej Bystrice. Určené pre najmenších od 10 mesiacov. Iba na vopred zakúpené 
vstupenky. Predaj na recepcii Hojdany.
4.5.  sobota 9.00 - 14.00  Kurz prvej pomoci pre rodičov zameraný na detský vek. 
Ukončený certifikátom. Treba sa vopred prihlásiť, počet účastníkov je limitovaný.
v čase veľkonočných prázdnin (28.3. - 2.4. 2013) je hojdana zatvorená.

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

8. 4. pondelok 13.30 h sPoznávaj eurÓPu
   Vedomostná súťaž pre seniorov, v ktorej si vyskúšajú svoje 
   znalosti o Európe
25. 4. štvrtok 17.00 h deti zachraŇujú zem
   II. ročník podujatia pri príležitosti Dňa Zeme.
   Témy:  čistota, zeleň, životné prostredie očami detí a dospelých,  
   dôležitosť triedenia odpadu a úprava okolia SD Prievoz
26. 4.  piatok 17.30 h PrievozsKá detsKá ČitáreŇ
   Rozprávkové popoludnie pre detičky. Čítanie rozprávok slovenských aj 
   zahraničných autorov v podaní herečky Anny Okapcovej-Tyralovej 
27. 4. sobota 10.00–  soBotŇajšie tvorivÉ dielniČKY
  14.00 h Darčeky ku Dňu Matiek a jarné dekorácie
dFs trávniček – folklórny súbor pre deti a mládež, pondelok 15:00 – 19:00, štvrtok 15:00 – 19:00
joga piatok 17:30 – 19:00 
spoločne bez rozdielov – výtvarné dielničky pre deti aj dospelých 
pondelok 16:00 – 17:30, utorok 16:00 – 18:00, streda 14:00 – 15:00 štvrtok 15:00 – 18:00
zumba pondelok 18:30 – 19:00
orientálne tance  – utorok 18:00 – 21:00
Flowin – cvičenie bez zaťažovania kĺbov, pondelok 18:00 – 20:00, streda 18:00 – 20:00 
cvičenie pre seniorov štvrtok 14:30 – 16:30
dielničky pre šikovné detičky štvrtok 17:00 – 18:00
cvičenie s marikou – zdravotné cvičenia na chrbticu 
pondelok 19:30 – 20:30, streda 18:00 – 20:30, štvrtok 19:30 – 20:30
Quigong,taijiquan – naučte sa pracovať so svojou energiou a uvoľniť svoju myseľ utorok 17:30 – 19:00

Divadlo pod kostolom, Tomášikova 8 
7.4. 19:00 rozruch v Benátkach - komédia pre dospelých
14.4. 15:30 Princezná so zlatou hviezdou na čele - rozprávka pre deti
20.4.  Konkurz - hľadáme nových hercov a herečky     
  (viac info na www.divadlopodkostolom.sk) 


