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3nity ide do dražby

Andrea Zimányiová
V škôlke na Bancíkovej
odštartovala
pribudli dve triedy Kultúrnu jeseň v Ružinove
Ružinov nepotrebuje druhú Hirošimu ► Do štrajku sa zapojili aj ružinovskí učitelia ► Hojdana za jedenásť
rokov poriadne vyrástla ► Termíny zberu spotrebičov a jesenného upratovania ► Bývalý ObNV v Ružinove
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Staré fotografie Ružinova
môžete stále posielať
Ani zverejnením najkrajších fotografií starého Ružinova
v Ružinovskom ECHU 9/2012 nekončíme s ich zbieraním. Našou
ambíciou je získať ich čo najviac, aby sme mohli zorganizovať
peknú výstavu. 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 zástupca starostu
Ján Buocik opäť odmení knihou fotografií starej Bratislavy.
Fotografiu z ulice Ivana Horvátha približne z roku 1970 nám poslal Juraj Štefanovič.
Nafotil ju jeho otec Milan Štefanovič. Ďakujeme.

Ružinov nepotrebuje druhú „Hirošimu“

Spoločnosť SEG Residential I. má dokončiť búranie areálu Cvernovky do 21.7. 2015. Vyplýva to z
rozhodnutia o predĺžení lehoty asanácie, ktoré podpísal starosta Ružinova Dušan Pekár.

Investor má viac komunikovať s obyvateľmi

„Areál Cvernovky som si pred pár dňami prešiel. Tri objekty, ktoré investor začal búrať koncom júna, už nestoja. Zvážil som situáciu takú, aká je a lehotu
na búranie som predĺžil, a to formou riadneho správneho konania. Nechcem, aby sme mali v Ružinove ďalšieho strašiaka typu Yosaria Plaza, ktorú
majiteľ bývalého obchodného domu Ružinov nedokáže dostavať a ľudia polozbúraný skelet prezývajú Hirošima,“ vyjadril sa starosta Ružinova Dušan
Pekár. Zároveň od investora požaduje, aby sa stretol s obyvateľmi priľahlých domov a informoval ich o svojich plánoch. Takisto investor musí
spolupracovať s hlavnou architektkou Bratislavy.
„Ak by som lehotu na búranie nepredĺžil, čo by tým Ružinov získal? V súčasnej
situácii nič – akurát polozbúraný areál v obývanej zóne a dlhé „naťahovačky“
na odvolacích orgánoch,“ dodal starosta Pekár. Už teraz totiž Ružinovčanom spôsobuje problémy skelet bývalého obchodného domu Ružinov.
Predĺženie lehoty na dokončenie búrania, ktoré bolo povolené ešte
v roku 2008, prebehlo riadnym správnym konaním. Všetky dotknuté orgány nemali námietky, námietky mal len jeden subjekt. Týkali sa obchodných vzťahov súvisiacich s ukončením prenájmu v budove „úpravne“ zo
strany Košickej ulice. Budova bola nateraz vylúčená z konania o predĺžení
lehoty na dokončenie búrania.
Asanácia areálu Cvernovky sa netýka objektu „Továrne“ na rohu Páričkovej a Svätoplukovej, ktorý je vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku
a búracie povolenie naň nikdy nebolo vydané. Majiteľ areálu ho musí zrekonštruovať podľa podmienok Pamiatkového úradu.

Čo sa udialo?

vomírom Drozdom formou listu v roku 2010. Ružinovský stavebný úrad
tu vykonal niekoľko štátnych stavebných dohľadov a nariadil búracie
práce zastaviť. Investorovi totiž chýbali niektoré dokumenty vyplývajúce z búracieho povolenia a nevedel preukázať likvidáciu azbestu oprávnenou firmou. Po získaní potrebných podkladov mu Regionálny úrad
verejného zdravotníctva povolil azbest likvidovať a Inšpektorát práce
Bratislava nariadil dokončiť búracie práce „načatých“ objektov z dôvodu
ochrany zdravia a bezpečnosti. Investor zároveň požiadal o predĺženie
leho ty asanácie areálu Cvernovky. Ružinovský stavebný úrad tak začal
riadne správne konanie o predĺžení lehoty na dokončenie asanácie.
Miroslava Štrosová
Foto: archív redakcie

Investor začal areál Cvernovky búrať v júni, keďže v júli mu končila lehota
na dokončenie búracích prác predĺžená predchádzajúcim starostom Sla-

Na Banšelovej majú nové detské ihrisko
lizovať nadstavbu bytového domu, nedokončila však ani tú. „Na rekonštrukciu ihriska mestská časť Ružinov získala 5 000 eur z dotácie od
Bratislavského samosprávneho kraja a 10 tisíc dala zo svojho rozpočtu,“ uviedol starosta Ružinova Dušan Pekár. „Dominantou nového
detského ihriska je centrálna preliezačka a hojdačka „hniezdo“, nechýba nové drevené pieskovisko. K tomu patria nové lavičky a smetný kôš,“
povedala Alexandra Szökeová z referátu životného prostredia ružinovského miestneho úradu. V októbri má byť na Trnávke hotová aj
kompletná rekonštrukcia detského ihriska na Kašmírskej ulici.
Na Banšelovej ulici na Trnávke je nové detské ihrisko. Vzniklo vedľa
starého pieskoviska, namiesto ktorého pribudne zeleň. Ihrisko na
Banšelovej mala pôvodne opraviť firma Interset, ktorá tu začala rea-

Miroslava Štrosová
Foto: J. Košnár
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3nity ide do dražby
Polyfunkčný projekt 3nity na Plynárenskej, v ktorom sa začiatkom júla zrútila strecha päťpodlažnej
garáže v časti budúceho wellness, ide do dražby. Financujúca banka Volksbank si tak uplatnila svoje
záložné právo na nehnuteľnosti v komplexe a iniciovala dražbu.
Lukáčová. Ďalej tiež dodala, že na to, aby si banka uplatnila záložné právo, boli splnené všetky podmienky uvedené v zmluve medzi
Volksbank a investorom komplexu 3nity firmou Nadlan, a.s. „Ak si
klient neplní riadne a včas svoje povinnosti, a to aj napriek tomu, že ho
banka niekoľkokrát vyzvala, banka má právo uplatniť si svoje zmluvné záložné právo. To znamená právo na výplatu peňazí v jednorazovej platbe priamo z nehnuteľnosti, ktorú má klient založenú,“ objasnil
advokát Marcel Boris.
Nosná konštrukcia strešného plášťa garážovej časti budúceho wellnessu sa zrútila v nedeľu ráno 1. júla 2012. Nikomu sa nič nestalo, príčinu havárie stále vyšetrujú orgány činné v trestnom konaní. Situácia
s projektom 3nity sa však začala komplikovať ešte pred haváriou.
Vyústilo to do návrhu investora Nadlan z developerskej skupiny
Vara group na vlastnú reštrukturalizáciu. Výšku nesplateného úveru banka odmietla prezradiť, keďže ju viaže bankové tajomstvo.
„Banke ide o ochranu svojich práv,“ povedala na margo dražby hovorkyňa Volksbank Jana Lukáčová.
Strecha garáží v 3nity sa zrútila 1. júla 2012.

Nepredané byty, nebytové priestory, garáže aj pozemky rozostavaného komplexu 3nity putujú do dražby. A to na návrh Volksbank,
ktorá investorovi poskytla úver na výstavbu projektu.

Prečo dražba?
K realizácii záložného práva formou dražby môže banka pristúpiť v prípade, že si jej klient neplní svoje povinnosti. „Každý, kto
si berie úver na bývanie, vie, že v zmluve dáva banke v záloh nejakú
nehnuteľnosť. To znamená, že ak by prišlo k situácii, že niekto ten
svoj úver, peniaze, ktoré banka požičala, nevracia späť, banka má
právo uplatniť si záložné právo na túto nehnuteľnosť,“ uviedla vo
všeobecnosti výkon záložného práva hovorkyňa Volksbank Jana

Byty Eben žiadajú nové
stavebné povolenie

Obytný súbor Galvaniho II – Eben – Nové centrum. O nové
stavebné povolenie na tento obytný súbor medzi ulicami
Galvaniho, Na križovatkách a bytovým komplexom Avidol
koncom augusta požiadal stavebník Rovak. V novembri 2011
mu totiž vypršala platnosť stavebného povolenia na tento
obytný súbor, ktoré získal ešte v roku 2007 a predlžoval si
ho v roku 2009. Byty v obytnom súbore už predáva realitná
kancelária pod novým názvom projektu Sun Park Residence.
Tvoria ho tri prepojené obytné bloky so šiestimi až ôsmimi
nadzemnými podlažiami. Súčasťou obytného súboru majú
byť aj obchodné a administratívne priestory, podzemná garáž a vonkajšie parkovacie miesta.
(mš)

Na trh idú aj ďalšie nehnuteľnosti
Dražba komplexu je rozdelená do deviatich častí. Svojho nového
majiteľa si budú hľadať pozemky, vyše sto parkovacích miest, nebytové priestory a celkovo 68 bytov. Do dražby pôjde 66 bytov
ako jeden celok a zvyšné dva spolu s nebytovými priestormi. Tento
postup smeruje k tomu, aby komplex prevzal iný investor.
Do dražby zároveň idú aj ďalšie nehnuteľnosti firmy Nadlan – budova bývalých potravín na Sabinovskej ulici, kde mal vyrásť penzión a objekt obchodného centra Bottova.
Marianna Šebová
Foto: redakcia

Najnovšie
z Enviroportálu
Webový portál www.enviroportal.sk zverejňuje
zámery investorov ešte v úvodnej fáze
vyjadrovacích či povoľovacích procesov. Umožňuje
vám sledovať detailné informácie zámerov, ktoré
by mohli podliehať procesu posudzovania vplyvov
na životné prostredie (EIA). Jeho záverečné
stanoviská vypracúva Krajský úrad životného
prostredia. Zároveň získate prehľad o tom, aké
majú vlastníci pozemkov plány.
Retail Park Pharos, sektor F a G
Zámerom je vybudovanie obchodného areálu v rámci
nového komplexu Pharos medzi diaľnicou D1 a Letiskom
M.R. Štefánika v susedstve navrhovaných obchodných
domov Sconto, Hobby Market a Decathlon. Ide o parcely
15761/1, 15764/2, 15764/8, 15764/9, 15764/13, 15764/14,
15772/1, 15772/6, 15772/8, 15772/36, 15774/49. Areál má
pozostávať zo štyroch jednopodlažných objektov usporiadaných do tvaru L. Súčasťou má byť 480 vonkajších
parkovacích miest.

4

POZNAJTE SVOJHO POSLANCA

JUDr. Daniela Šurinová
svetlikova@centrum.sk

Daniela Šurinová (35) vyštudovala právo na Právnickej fakulte
Univerzity Komenského v Bratislave. Poslankyňou ružinovského
miestneho zastupiteľstva za stranu KDH je prvé volebné obdobie. Je
predsedníčkou komisie mandátovej, legislatívno-právnej a kontroly.
Má za sebou pracovné skúsenosti v advokátskej kancelárii,
realitnej sfére, robila s cennými papiermi a komunálnu politiku
pozná aj z práce na magistráte Bratislavy. V súčasnosti pracuje
v kancelárii predsedu Bratislavského samosprávneho kraja. So
svojou rodinou býva na Trávnikoch.
všeobecne záväzných nariadení. Viem, že
pre ľudí je to asi málo viditeľné, skôr potrebujú mať poriadok na ulici, ale aj takéto
menej viditeľné veci treba robiť. Takisto sa
snažím pomôcť jednej ružinovskej škôlke
s majetkovo-právnymi vecami. A veľmi
mi záleží na tom, aby sa podarilo vyriešiť
problém materskej školy Exnárova, ktorej
priestory chce základná umelecká škola.

Aj toto som ja
Pred dvoma rokmi ste prvýkrát kandidovali za poslankyňu do ružinovského
miestneho zastupiteľstva. Bola tým motívom ambícia niečo zmeniť?
Oslovili ma s tým, že by som mohla byť ako
právnička a človek so skúsenosťami z predchádzajúcej práce na magistráte nápomocná. Tak som to skúsila. A okrem toho, keď
chcem nadávať na komunálnu politiku, tak
až keď sa do nej zapojím a zistím, aké to naozaj v skutočnosti je (smiech).
Čo by ste v Ružinove radi zmenili?
Bola by som rada, keby sa Ružinov viac posunul v oblasti čistoty, úpravy zelene, regulovaného parkovania a kvalitnejších chodníkov a ciest.
Čo je vaša poslanecká „parketa“?
Som členkou komisie mandátovej, legislatívno-právnej a kontroly, takže sa snažím
robiť „poriadok“ v návrhoch ružinovských

STRETNUTIE SO STAROSTOM
RUŽINOVA
DUŠANOM PEKÁROM
2. októbra 2012
16:00-18:00 hod.
Jedáleň ZŠ Medzilaborecká 11
Každý je vítaný
Termíny nájdete aj na
www.ruzinov.sk

Neustále chytám čas za chvost a som
permanentne na odchode s notebookom a kabelkou. Môj otec mi vraví,
že si neviem zorganizovať čas. A možno
je to preto, že mi čas stále organizujú
druhí a keď si niečo naplánujem, tak mi
môj plán niekto naruší tým, že mi dá
ďalšiu úlohu. Zvyčajne každé ráno vstávam s myšlienkou, že nestíham.
Vyznáte sa v právnických veciach, majú
podľa vás ľudia dostatočné právne povedomie?
Právne povedomie na Slovensku je vo všeobecnosti pomerne nízke. Ľudia nepoznajú
dobre svoje práva ani povinnosti. Majú
omnoho dôležitejšie veci na starosti - trápi
ich, či budú mať prácu a výplatu, či dokážu
zabezpečiť základné životné potreby, svoje
a svojej rodiny. Okrem toho, právne predpisy sa na Slovensku veľmi často menia.

Tým, že som robila aj na magistráte hlavného mesta a pracujem na úrade Bratislavského samosprávneho kraja, obracajú sa na
mňa nielen Ružinovčania, ale aj Bratislavčania vôbec i ľudia z okolitých obcí. Nemyslím
si, že ma oslovujú hlavne ako poslankyňu,
ale ako človeka, od ktorého chcú radu, s
niekým sa poradiť, za kým a na aký úrad ísť
predmetnú vec, resp. problém vybaviť.
Potešilo vás niečo v Ružinove v ostatnom čase?
Niečo sa určite podarilo. Výstavba sa čiastočne zastavila, čiastočne nie. Niektoré lokality sa trocha skultúrnili – tento rok máme
v Ružinove niekoľko zrekonštruovaných
detských ihrísk. Na druhej strane si myslím,
že nebolo až také dobré zvýšiť pracovný
čas zamestnancov ružinovského miestneho
úradu a rozšíriť úradné hodiny pre verejnosť, pretože je to práca, ktorá si vyžaduje
veľa „papierovej“ roboty aj práce v teréne a
to sa nedá robiť, keď máte byť stále k dispozícii obyvateľom. Možno so mnou Ružinovčania nebudú súhlasiť, ale je to tak.
Ako trávite svoj voľný čas?
Zvyčajne dorábam to, čo som nestihla v pracovnom čase (smiech). Ale inak s dieťaťom
a manželom radi ideme do prírody, na lyže,
zaplávať si. Podľa toho, aké je práve ročné
obdobie. Radi chodievame k manželovým
rodičom na vidiek.

S čím vás oslovujú Ružinovčania? S akými problémami?

Miroslava Štrosová
Foto: archív D.Š.

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.
3. október 2012
10. október 2012
17. október 2012
24. október 2012
31. október 2012
7. november 2012

Robert Müller 		
	Ing. Pavol Šmilňák
	PhDr. Patrik Guldan
	Ing. Ľudmila Bílá 		
Radovan Struhár 		
	Josef Ošlejšek 		

(volebný obvod Ostredky)
(volebný obvod Trnávka)
(volebný obvod Nivy)
(volebný obvod Starý Ružinov)
(volebný obvod Ružová dolina)
(volebný obvod Trávniky)

Termíny nájdete aj na www.ruzinov.sk
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Na niektoré opustené
autá zákon zabudol

Modrá Avia na Sputnikovej ulici či žltá Avia pri trhovisku Miletičova.
To je príklad veľkých vozidiel, ktoré stoja na jednom mieste už dlhé
mesiace, či roky. Zaberajú miesto a znepríjemňujú vzhľad ulice.

Na Bajkalskej
má vyrásť
Saida

Areál s prevádzkami pozdĺž Bajkalskej a vedľa
hotela PTK ECHO chce investor prestavať na
polyfunkčný bytový dom

Opustená Avia na Sputnikovej

Hoci spomenuté autá nemajú už evidenčné
čísla ani emisnú či technickú kontrolu, nemá
ich kto odtiahnuť. Zákon o odpadoch totiž
zabudol na tieto typy vozidiel (staré vozidlá
kategórie N2) a nepovažuje ich za vrak, ktorý
je nebezpečným odpadom.
Ak majiteľ osobného vozidla bez evidenčných
čísel nereaguje na výzvu na odstránenie auta
z verejného priestranstva, mestská časť ho dá
odtiahnuť na autovrakovisko. Naposledy tak
pred pár týždňami zmizlo auto z Banšelovej
ulice.
V prípade veľkých vozidiel typu Avia tak podľa
zákona o odpadoch samospráva urobiť nemôže. Zákon o odpadoch jednoducho na takéto
vozidlá nemyslí. „Pri pátraní po majiteľovi Avie
bez evidenčného čísla na Sputnikovej sme začali
u firmy Autodoprava Rope, ktorá je uvedená na
dverách vozidla. Postupne sme sa dopracovali
k informácii, že vozidlo zmenilo štyrikrát majiteľa a komu ho posledný majiteľ predal, nám
on sám uviesť nevedel, pretože si už nepamätá,
komu ho predal,“ uviedla Alexandra Szökeová
z referátu životného prostredia ružinovského
miestneho úradu. Mestská časť Ružinov záro-

veň požiadala ministerstvo životného prostredia o stanovisko, ako postupovať v prípadoch
vozidiel typu N2. „Navrhujeme vám obrátiť sa v
danej veci na príslušný Obvodný úrad životného
prostredia, ktorý začne konanie vo veci zistenia
majiteľa predmetného vozidla (na základe evidenčného čísla vozidla alebo VIN kódu) v súčinnosti s príslušným odborom policajného zboru,“
uvádza sa v stanovisku Odboru odpadového
hospodárstva Ministerstva životného prostredia SR. Obvodný úrad životného prostredia
ale takisto neponúkol riešenie, ako postupovať v prípade veľkých vozidiel typu N2 a ako
ich legálne z ulice dostať tak, ako iné osobné
autá bez evidenčných čísel, ktoré mestská časť
Ružinov dáva z ulíc odtiahnuť. „Nakoľko predmetné vozidlo nespĺňa vyššie uvedenú definíciu
nebezpečného odpadu, postupujeme vám vašu
žiadosť späť,“ uviedol Obvodný úrad životného prostredia v Bratislave. „Budeme pátrať
ďalej, ako legálne takéto vozidlo dostať z ulice,“
uzavrela Alexandra Szökeová.
Miroslava Štrosová
Foto: autorka

Polyfunkčný bytový dom Saida chce medzi
ulicami Bajkalská, Prešovská, Ondavská postaviť investor Saida. Areál je v súčasnosti
zastavaný starými objektmi s rôznymi obchodnými prevádzkami. Saidu má tvoriť dvojpodlažnýobjektsoslužbamia13-podlažnábudova
s bytmi, obchodmi, kanceláriami a podzemnou garážou. Spolu tu má byť 78 bytov. V podzemných garážach má byť 419 parkovacích
miest, na teréne 16. Dopravné pripojenie je
navrhované vjazdom a výjazdom z podzemných garáží priamo na Prešovskú ulicu, ďalej
vjazdom na pozemok z Ondavskej ulice a výjazdom na Prešovskú ulicu. Investor má vytvoriť odbočovací pruh od križovatky s Trnavskou,
výjazd na Bajkalskú cez samostatné rameno
mimo jestvujúcu Prešovskú, vjazd z Bajkalskej
v smere od Drieňovej na predĺženom odbočovacom pruhu a vybudovať svetelnú signalizáciu v križovatke Bajkalská – Prešovská.
Polyfunkčný bytový dom Saida má územné
rozhodnutie z mája 2012. Voči nemu sa odvolali dvaja účastníci konania, o oprávnenosti
ich námietok momentálne rozhoduje Krajský
stavebný úrad.
(red)
Foto: M. Štrosová

Alternatívne divadlo elledanse,
Tanečná škola elledanse, dom T&D
Miletičova 17/B
4.10.
20:00	Home: scape / Teatro Novogo Fronta (CZ)/
		Tanečné predstavenie
		
Metaforická koláž o túžbe mať svoj domov.
5.10
20:00 Farbe die Seele/ M. Nezvalová/
		tanečné predstavenie
		KVINTET/ elledanse/ premiéra/
		 tanečné predstavenie
		
premietanie filmu PINA BAUSCH: Cafe Müller
7.10.
20:00	MONO/ Debris Company/ repríza/
		tanečné predstavenie
11.10. 20:00 Dlhá noc/ elledanse/ verejná generálka/
		
Tanečno-činoherné predstavenie. Príbeh piatich
		
obyčajných obyvateľov z jedného mesta počas
		
jednej noci- príbeh plný protikladov, konfliktov
		
dobra a zla.
13.10. 20:00 Dlhá noc/ elledanse/ I. premiéra/

14.10. 20:00	Dlhá noc/ elledanse/ II. premiéra/
17. – 20.10.	Tanečné návraty III, súčasný tanec
		
s Líviou Balážovou/ elledanse/
		Tanečný workshop
20.10. 20:00	Kolísky/ Debris Company/ premiéra/
		
tanečno – činoherné predstavenie.
24. 10. 20:00	SKIN/ KTT VŠMU/ tanečné predstavenie
29.10. 9:00 	Malý princ/ elledanse/ reprízy/
a 10:30
Tanečno - činoherné predstavenie pre školy/
		
organizované predstavenie.
Súťaž s elledanse
Súťažte o 2 vstupenky na II. premiéru predstavenia Dlhá noc, ktoré sa uskutoční 14.10.
2012 o 20:00 hod. v Divadle elledanse na Miletičovej 17/B. Pošlite do
10.10. 2012 email na echo@ruzinov.sk s heslom SÚŤAŽ ELLEDANSE, nezabudnite uviesť
svoje meno, adresu a telefonický kontakt. Vyžrebovaný výherca dostane 2 vstupenky.
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Nedovoľte „strieľať“
do učiteľov…
Sociálne siete sa stali promptným priestorom nielen pre osobnú komunikáciu,
relax a získavanie informácií, ale prostredníctvom vytvorenia skupín i odbornou
platformou pre riešenie a diskusiu niekedy
mimoriadne závažných tém, ktoré čakali
na otvorenie niekoľko rokov. Prostredníctvom písmeniek, slov a často nedokončených a nepresne formulovaných myšlienok
vznikajú názorové „búrky“, ba dokonca nevhodne zvolené slová
vyznievajú ako strieľajúce guľky.
Nedávno som čítala pri facebookovej komunikácii, že definitíva
v školstve na základe veku je neprijateľná. Argument? Vraj učitelia
po získaní tohto inštitútu si prídu do školy iba posedieť. Pričom
Slovenská komora učiteľov sa zasadzuje za zásluhovú definitívu,
ktorá by bola odmenou pre skutočných expertov medzi pedagógmi. Expertov, skúsenosti ktorých obohatia i mladších kolegov,
ktorí sedia i teraz, pri zapisovaní do triednej knihy, pri diktovaní
poznámok, lebo deti nemajú učebnice, pri netradičnom vyučovaní sedia s deťmi na koberci, alebo sa práve individuálne venujú
integrovanému žiakovi s nejakým problémom a sedia vedľa
neho, aby nepôsobili ako rušivý činiteľ pre ostatných žiakov pri ich
individuálnej práci.
Často sa stretávam s argumentáciou, kedy sa učiteľom vyčítajú
mnohé špecifiká ich práce - veď pracujú len 23 hodín do týždňa, veď
majú prázdniny, veď chodia do práce si odsedieť, veď to nie je náročná
práca, poznám, ja som tiež bol žiakom.
Ako ľahko poznajú prácu tí, ktorí raz sedeli za školskými lavicami,
ale pred školské lavice sa neodvážili postaviť alebo zasadnúť za
učiteľskú katedru. Ich výroky bolia.
Jeden chlapec stále urážal svojho učiteľa a rozširoval o ňom nepravdivé slová. Raz ho však prepadli výčitky svedomia a prišiel za učiteľom,
aby ho požiadal o odpustenie.
Učiteľ mu navrhol: „Keď chceš odčiniť svoje zlé skutky, tak vezmi vankúš a roztrhni ho, aby mohol vietor rozptýliť perie po kraji.“
Žiak tak vykonal a žiadal o odpustenie.
Učiteľ mu povedal: „Ak si to urobil, tak teraz učiň ďalší krok. Choď
a pozberaj všetko perie!“
Žiak namietal. „Ako to mám urobiť? To nie je možné. Vietor rozniesol
perie do všetkých strán.“
Učiteľ mu vysvetlil: „Začínaš chápať, akú moc má slovo. Ak ho raz
vyriekneš, nedá sa vziať späť, ako sa nedá pozbierať perie, lebo slovo je
také krehké a hebké ako perie.“
Vážený pán, minister, dajte nám možnosť vyrieknuť učiteľské
slovo, vytvorte odbornú platformu s aktívnou účasťou učiteľov
a konštruktívnou diskusiou a otvorte vami avizované témy ako je
napr. spoločenské postavenie učiteľov, zdravie učiteľov, motivačné
bonusy pre učiteľov, zásluhová definitíva ako perspektíva tvorivého učiteľa a pomôžte, aby nekompetentní „nestrieľali“ do našich
učiteľských duší. Už tej streľby bolo hádam dosť.
Skúsme vecne diskutovať, vzájomne sa rešpektovať, počúvať,
konštruktívne argumentovať a neubližovať.
Vážený pán minister, učitelia „ nestrieľajú“, ale pomáhajú, pracujú
bez zbraní a mnohí v strachu. I dnešným štrajkom dokázali, že
chcú lepšie školstvo a lepšie vzdelávanie pre lepšiu krajinu. Aj ich
zásluhou je dnes Slovensko vyspelým demokratickým a európskym štátom. Nemalo by sa im preto obracať chrbtom.
Mária Barancová
prezidentka Slovenskej komory učiteľov
poslankyňa MZ MČ Ružinov

Do štrajku sa zapojili
aj ružinovskí učitelia

Vo štvrtok 13. septembra 2012 zostali všetky materské
a základné školy mestskej časti Ružinov zatvorené.
Zapojili sa do celoslovenského tichého štrajku. V ten
deň sa neučilo na približne 90% slovenských škôl.
Učitelia tak dali najavo svoje požiadavky – zlepšiť
podmienky vzdelávania a zvýšiť platy.
„Myslím si, že treba dať najavo, že situácia v školstve nie je taká, aká by mala, mohla byť a akú
by sme chceli, aby bola v našom štáte na všetkých druhoch škôl. Myslím si, že je dobré dať o sebe
vedieť, že aj naša trpezlivosť má svoje hranice, a že potrebujeme a chceme zmenu,“ povedala
na margo zapojenia sa do celoslovenského štrajku učiteľov Jana Hanúsová, učiteľka zo ZŠ
Mierová. „Je to na veľmi slabej úrovni a keď je človek zodpovedný za ľudské životy a vychováva
ich, dostáva ich na vyššiu úroveň, dostáva za to veľmi málo. V niektorých prípadoch pracuje až
vo veľmi zlých podmienkach. Viem, že štrajkom ideme proti rodičom a deťom, ale, bohužiaľ,
inak sa nedá dať najavo, že chceme niečo viac,“ povedala učiteľka Miroslava Krotišová z rovnakej základnej školy. Učitelia ale zostávajú skeptickí, že sa tak skoro niečo zmení. „Neviem,
či sa to podarí. Sľuby máme veľké, ale aspoň sme sa snažili niečo pre to urobiť, aby sme aspoň
o krôčik ďalej postúpili,“ prezradila Adriana Záškvarová, učiteľka MŠ Šťastná. „Štrajkov nie je
v poslednej dobe málo a neviem, ako ho vníma verejnosť, a preto si myslím, že tichý štrajk až
taký ohlas mať nebude a ani výsledky,“ skonštatovala Jana Hanúsová.
Marianna Šebová

Do škôlky na Bancíkovej môže
chodiť viac detí

Od začiatku septembra navštevuje škôlku na
Bancíkovej ulici na Pošni o 40 detí viac ako minulý
školský rok. Na triedy sa premenili dva prázdne
pavilóny, z ktorých pred dvoma rokmi odišli
centrum psychologickej prevencie a pedagogickopsychologická poradňa.
Od začiatku septembra fungujú v materskej škole na Bancíkovej ulici dve nové triedy. „Prijať sme
mohli o 40 detí viac – 20 v prvej a 20 v druhej triede,“
povedala Jana Bolebruchová, riaditeľka MŠ Bancíkovej. Rekonštrukciu dvoch prázdnych pavilónov
sa podarilo zrealizovať skôr, ako bolo pôvodným
plánom mestskej časti. Tento rok sa s tým nepočítalo. „Oslovili sme súkromnú firmu, či neinvestuje
peniaze do verejných priestorov v Ružinove. Navrhli sme im, aby zaplatili rekonštrukciu pavilónov
v škôlke na Bancíkovej. Som rád, že sme ich presvedčili,“ vyjadril sa starosta Ružinova Dušan
Pekár. Ide o investora Saida, ktory plánuje výstavbu polyfunkčného objektu Saida na mieste
starých obchodných prevádzok pri križovatke Bajkalská-Prešovská (čítaj str. 5 ).
„Do rekonštrukcie škôlky sme investovali približne 19 000 eur,“ spresnil Eduard Urminský z firmy Saida. Takmer 35 tisíc eur na zariadenie tried nábytkom, nákup podlahy a mzdy nových
zamestnancov v škôlke dala mestská časť Ružinov zo svojho rozpočtu a o nové triedy sa pričinili aj rodičia, ktorí prispeli na vymaľovanie tried a výmenu pieskoviska. Materská škola na
Bancíkovej má tak od septembra až sedem tried a kapacitu 161 detí.
Miroslava Štrosová
Foto. J. Košnár
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Ružinovčania odovzdali mobily,
za to bude nová zeleň
Šesť slovenských miest získa po 3300 eur na novú zeleň. Medzi nimi aj Ružinov. Celkovo 19 800 eur
venuje Orange mestám Banská Bystrica, Gelnica, Košice, Myjava, Veľký Krtíš a už spomenutému
Ružinovu. Do druhého ročníka súťaže Zeleň pre mesto sa zapojilo viac ako 24 tisíc zákazníkov
mobilného operátora.
Zákazníci spomenutého mobilného operátora mohli od konca apríla do
konca júna zaniesť svoj starý mobilný telefón do predajne alebo si aktivovať elektronickú faktúru. Čím viac ich v obci či meste bolo, tým mali
väčšiu šancu pomôcť miestu, kde bývajú. Za každý takýto skutok zákazník svojmu mestu pripísal na konto jeden bod. Šesť víťazných miest s najvyšším počtom bodov získa od Orangeu po 3 300 eur na výsadbu novej
zelene. Ružinov skončil v rámci kategórie miest nad 15 tisíc obyvateľov
na druhom mieste, víťazom sa stala Banská Bystrica, tretie skončili Košice.

V rámci celého Slovenska si viac ako 23 400 zákazníkov aktivovalo elektronickú faktúru, čo je v porovnaní s prvým ročníkom súťaže nárast
o takmer 27%. Možnosť získať body pre svoje mesto odovzdaním starého mobilného telefónu využilo spolu 759 ľudí.
Suma 3 300 eur pre Ružinov pôjde na výsadbu na jednom z verejných
priestranstiev. Mestskú časť teraz čaká nájsť vhodné miesto, kde by mohla nová zeleň pribudnúť.
(red)

Ružiam do Ružinova chýbali hlasy
494 hlasov odovzdaných cez internet Ružinovu nestačilo na to, aby získal z grantového programu Zlepšime
SPPoločne Slovensko peniaze na realizáciu projektu Ruže do Ružinova.

Ruže mohli byť aj na Medzilaboreckej ulici

Ružinovčania i neružinovčania mali šancu zapojiť sa do
internetového hlasovania a
pomôcť tak získať peniaze
od SPP, Nadácie SPP a Ekofondu na výsadbu záhonov
ruží na uliciach Medzilaborecká, Komárnická a Martinčekova. V prípade získania
dostatočného počtu hlasov
by mohla samospráva dostať
na výsadbu ruží 9 997 eur.
Nepodarilo sa.

Konkurencia bola rôznorodá

O peniaze sa uchádzalo množstvo vyše 700 projektov z celého Slovenska, do hlasovania verejnosti postúpilo 240. Tomu ružinovskému
s názvom Ruže do Ružinova chýbalo 165 hlasov od verejnosti na to, aby
vo svojom západnom regióne postúpil a získal finančné prostriedky na
jeho realizáciu. V rámci grantového programu mohli jednotliví žiadatelia získať na svoje nápady finančný príspevok vo výške od 3 000 do
10 000 eur.
Najviac hlasov zo všetkých projektov na celom Slovensku získala Umelá horolezecká stena, ktorú chcú postaviť v športovej hale v Čadci – až
4 991 hlasov. „Každý deň sme boli v meste, sedeli sme v obchode, na pešej
zóne a oslovovali sme ľudí, aby dali hlas nášmu projektu. Nebolo to ľahké,
ale podarilo sa,“ prezradil taktiku Miroslav Kufa z občianskeho združenia Hory Kysúc. Vysoký počet hlasov nad štyri tisícky dokázal získať aj

Hasičský zbor Priekopa z Martina na rekonštrukciu historického hasičského auta Praga RN. V porovnaní s tým Ružinovčanov hlasovalo málo
– len 494. „Hlasy sme zháňali priamo od obyvateľov dotknutých ulíc pomocou výziev na bránach, cez web stránku Ružinova, od zamestnancov
mestskej časti, poslancov, škôl a škôlok, cez facebook aj pomocou médií,“
vysvetľuje Ľubica Petrisková z ružinovského miestneho úradu, ktorá
má na starosti získavanie mimorozpočtových zdrojov na realizáciu
projektov v Ružinove. Možno aj dovolenkové obdobie spôsobilo, že
Ružiam do Ružinova chýbalo 165 hlasov. „Obzvlášť ma potešili seniori,
ktorí zatelefonovali, že chcú tiež hlasovať, ale nemajú internet. Spoločne
sme to zvládli,“ pokračuje Ľubica Petrisková. Napriek tomu však hlasov
bolo málo, rovnako ako v prípade projektu, ktorý predložilo ružinovské
materské centrum Hojdana. Chcelo získať peniaze na novú telocvičňu
pre deti i dospelých. Osloviť verejnosť sa nepodarilo ani Karate klubu
Ippon, ktorý pôsobí na Základnej škole Kulíškova a uchádzal sa o grant
na zakúpenie športového vybavenia.

Kto z Bratislavy bol úspešný?

Z bratislavských projektov sa podarilo cez hlasovanie verejnosti prejsť
Rodinnému centru Ráčik, ktoré získa peniaze na vybudovanie spoločnej záhradky na mieste opusteného objektu na Hubeného ulici v Krasňanoch. Peniaze z grantového programu pôjdu aj na revitalizovanie
vnútrobloku na Šancovej ulici a saleziánske stredisko na Mamateyovej
ulici v Petržalke si bude môcť kúpiť nové technické vybavenie, ktoré
poslúžia na zorganizovanie multižánrových kultúrnych večerov.
Miroslava Štrosová
Foto: Ľ. Petrisková

Triediť odpad môžete aj pri nakupovaní
Separovať papier a PET fľaše môžete aj cestou na
nákup. Od júla sú pre zákazníkov predajne LIDL
na Ružinovskej ulici k dispozícii zberné kontajnery na papier a PET fľaše. Ak kapacitne nestačí vaše
kontajnerové stojisko s nádobami na separovaný
zber alebo kontajnery v zbernom hniezde v oblasti
rodinných domov, môžete sa papiera a plastových
fliaš zbaviť takýmto spôsobom. „Celkovo náš obchodný reťazec na Slovensku ročne separuje tisícky ton
papiera a stovky ton plastov. Zákazníci už dlhšie môžu
vo filiálkach odovzdávať staré batérie. Všetky naše
letáky a propagačné materiály sa tlačia na recyklovanom papieri, takisto dbáme na energetickú úspornosť
a efektívny vnútorný chod predajní, centrály a logistických centier,“ povedal hovorca obchodného reťazca
Tomáš Bezák.

Prečo recyklovať?
• Separovaním plastov a ich druhotným spracovaním sa znižuje záťaž na
neobnoviteľné prírodné suroviny, predovšetkým na ropu.

• Biologický rozklad plastov je mimoriadne dlhý proces, ktorý trvá niekoľko desaťročí.
• Pri spaľovaní plastov unikajú do ovzdušia škodlivé látky.
• Separovanie odpadov má viacero ekologických rozmerov: nedochádza
k znečisťovaniu prostredia a z recyklovaných materiálov môžu vzniknúť nové
výrobky či obaly. Recyklovanie je navyše ekonomicky výhodné, keďže dochádza
k významnému šetreniu energií.
• Z recyklovaných plastov sa vyrábajú napríklad koberce, oblečenie, fólie, palety na
tovar, oplotenia, záhradný nábytok, sedadlá na štadióny, protihlukové bariéry,
vodiace stĺpiky pri cestách atď.
• Z recyklovaného papiera sa vyrábajú tašky, puzzle, WC papier, kuchynské utierky.
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Hojdana za jedenásť rokov poriadne vyrástla
Materské centrum Hojdana bude mať v októbri 11 rokov. Do novej sezóny vstúpila s niekoľkými
novinkami. Na svoje si prídu nielen tí najmenší, ale aj prváčikovia či budúce mamičky.
realizovať v širšom rozsahu aktivity, o ktoré bol v materskom centre záujem, no priestorové kapacity nám to doteraz nedovoľovali,“ povedala
Hana Červenáková z Hojdany. V tvorivej miestnosti, kde majú deti
výtvarný a keramický krúžok, pribudli umývadlá aj teplá voda. Chodby majú vynovený vzhľad v podobe novej dlažby, nový náter dostali
aj steny, zárubne a radiátory. Momentálne je na rade obklad toalety.
„Pri náročných rekonštrukčných prácach značne pomohol Hojdane Marek Choma a jeho stavebná firma MACHO Consulting, ktorá sponzorsky
minitelocvičnu v suteréne vybudovala,“ uviedla Mesíková. Materské
centrum si samo financovalo položenie dlažby, nákup farieb a sanity, a to najmä z 2% z daní. Od súkromných darcov Hojdana dostala
umývadlo, zvyškové obkladačky a dlažbu na toaletu. „Traja aktivační
pracovníci sprostredkovaní cez Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny odviedli u nás kus práce, za čo sme im vďační. Zapojili sa aj dobrovoľníci
z radov rodičov, ktorí nás navštevujú,“ opísala skladbu pracovných síl
Beata Mesíková.
Dospelí môžu najnovšie navštevovať kurz prípravy na pôrod a pondelkové cvičenia jogy. Medzi novinky v Hojdane patrí krúžok keramiky pre deti od 6 rokov, cvičenie pre 3-6 ročné deti s fyzioterapeutkou,
hudobná škola Yamaha a English klubík. „Materské centrum Hojdana
navštevujú najmä rodiny s deťmi do troch rokov, no vzhľadom k tomu,
že v okolí je niekoľko materských a základných škôl, snažíme sa rozšíriť
ponuku aktivít aj pre staršie deti,“ objasnila rozšírenie aktivít Beata Mesíková z Hojdany. Zároveň dodala, že Hojdanu navštevujú nielen Ružinovčania, ale i záujemcovia z iných častí Bratislavy a počas veľkých
búrz aj ľudia z okolitých miest, napríklad z Trnavy či Malaciek. Práve
záhradné burzy a rodinné podujatia ako Koníkový deň a Medzinárodný deň detí sa tešia najväčšej popularite. „Obľúbené sú aj krúžky
Svetielka či Pastelka. Aktuálne máme už obsadené krúžky Malý objaviteľ, Škôločka a výtvarný krúžok pre deti do 6 rokov,“ uviedla Mesíková.
V lete býva bez veľkých problémov plný denný tábor pre prvákov
s názvom Kolieskovo. Rodičia zasa obľubujú kurz Montessori doma.
Rozvoju Hojdany a jej činností napomáhajú získané granty od Ružinova aj z iných grantových programov, takisto dobrovoľníci, sponzori,
darcovia, ktorí pomohli aj pri vynovení priestorov materského centra.

Hojdana s novou telocvičňou

Novinky v záhrade
Za jedenásť rokov svojej činnosti v Ružinove sa Hojdana stala
neodmysliteľnou súčasťou života nielen mladých rodín. „Vďaka dobrej spolupráci s mestskou časťou sa môžeme rozvíjať i naďalej. Naše
plány do budúcnosti preto do značnej miery súvisia s plánmi Ružinova
a potrebami mladých rodín. Pokiaľ bude záujem zachovať našu činnosť
tak, ako doteraz a pokiaľ návštevnosť bude v priemere 25 rodín denne, ako to je dnes, potom má naša práca zmysel,“ uviedla Hana Červenáková. Momentálne má materské centrum v pláne pokračovať
v rekonštrukcii suterénu a zariadiť záhradu bezpečnými drevenými
prvkami. Chce tiež rozšíriť svoje aktivity pre rodiny a v lete zvýšiť kapacitu denného tábora Kolieskovo. Do úvahy tiež prichádza
realizácia nových nápadov aktívnych mamičiek a rozšírenie ponuky večerných kurzov pre dospelých. „Presne časovo rozpracovaný
„plán rozvoja“ v Hojdane nenájdete. Pre nás sú dôležité vzťahy s ľuďmi,
s ktorými prichádzame do kontaktu, ktorí sa nadchnú pre našu činnosť
až vznikne vzájomná spolupráca,“ objasnila Mesíková. Takýto bol aj
prípad adaptačného programu Škôločka. „Pred šiestimi rokmi sa kamarátke Máške páčil nápad tak, že sa pridala s návrhom zapojiť „svoje“ deti s Downovým syndrómom do tejto aktivity. Dodnes je v každej
škôločkovej skupine zaradené vždy jedno dieťa s nejakým hendikepom,
čo má veľký význam pre všetky deti aj ich rodičov a odozvy na túto integráciu sú úžasné,“ uviedla jeden zo spôsobov vzniku nových aktivít Mesíková. Aj realizácie nápadu s minitelocvičnou sa chopila pred
rokom jedna z mamičiek a slávnostné ju otvoria tento rok v októbri.

Aktívne vedenie

Okrem nových kurzov či krúžkov ponúka tento rok Hojdana aj vynovené priestory. Tie si svojpomocne počas letných prázdnin rekonštruuje už dlhšie. Po vynovenom poschodí a prízemí, oprave strechy,
elektroinštalácie, kúrenia, sa rekonštrukcie dočkal aj suterén. „Pivničné priestory boli vo veľmi zlom stave. Najväčšiu radosť máme z novej
mini telocvične, ktorá tu vznikla. Sprevádzkovanie suterénu nám dovolí

Aktuálne Hojdanu vedú tri štatutárne zástupkyne. Jedna zabezpečuje chod účtovníctva, komunikáciu s úradom práce, sociálnych
vecí a rodiny, koordináciu aktivačných pracovníkov a dobrovoľníckych dní. Ďalšie dve sa starajú o dennú prevádzku, propagáciu,
komunikáciu s partnerskými organizáciami. Tvoria tiež programovú
štruktúru, hľadajú sponzorov a zháňajú granty. Všetky tri spolu zabezpečujú udržateľnosť a rozvoj občianskeho združenia. S denným
chodom pomáhajú aktívne členky združenia z radov rodičov na
materskej dovolenke. „Nenahraditeľná je pre nás dôchodkyňa pani
Darinka, ktorá prispieva k vytváraniu jedinečnej atmosféry Hojdany už
od jej vzniku a pomáha s popoludňajšou prevádzkou centra,“ ocenila
pomoc aktívnej seniorky Mesíková. Zároveň dodala, že popri práci pre Hojdanu sa s kolegyňami snažia vykonávať aj svoju odbornú
profesiu, ale Hojdana u nich vyhráva.
Marianna Šebová
Foto: MC Hojdana
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Na Rezedovej 3 už majú riešenie
Dom na Rezedovej 3 s 244 bytmi vlastní vyše 30 rokov hlavné mesto Bratislava. Poskytuje v ňom
ubytovanie starším Bratislavčanom, ktorí sa ocitli v núdzi. Niektorí nájomcovia, ktorí majú s mestom
zmluvu na dobu neurčitú, magistrát pred niekoľkými rokmi požiadali o odkúpenie týchto bytov. Dlho sa
im nedarilo uspieť, no nakoniec svoj boj vyhrali.
za klasický bytový dom, čo vyplýva aj zo spôsobu výberu nájomcov, ktorými musia byť seniori v núdzi.

Z krajského stavebného úradu na krajský aj najvyšší súd

Koncom júna dali žiadateľom o odkúpenie bytov na Rezedovej 3 uznesením zelenú mestskí poslanci. Týka sa však len nájomcov na dobu neurčitú, ktorí nevedú proti hlavnému mestu súdny spor.
„V prípade nájomcov, ktorí majú s hlavným mestom SR Bratislavou uzatvorenú nájomnú zmluvu na
dobu neurčitú a vedú proti hl. m. SR Bratislava súdne spory o nahradenie vyhlásenia vôle na uzatvorenie zmluvy o prevode vlastníctva bytu, bude zmluva o prevode vlastníctva bytu uzatvorená až po
právoplatnom ukončení týchto súdnych sporov za podmienky, že si nebudú nárokovať náhradu trov
súdneho konania ani náhradu trov právneho zastúpenia,“ ozrejmila Daniela Rodinová z referátu
komunikácie hlavného mesta.
Na Rezedovej 3 býva celkovo 93 nájomcov so zmluvou na domu neurčitú, pričom 69 z nich prejavilo
záujem o odkúpenie bytu. Hlavné mesto momentálne zhromažďuje všetky právne a technické
podklady potrebné pre realizáciu prevodov vlastníctva. Nájomcovia však zatiaľ musia hlavnému
mestu aj tak platiť. „Dokiaľ sa nájomcovia bytov nestanú vlastníkmi týchto bytov, je ich vlastníkom
hlavné mesto SR Bratislava a nájomcovia užívajú jeho vlastníctvo, za čo mestu prináleží odplata
– nájomné,“ uviedla Daniela Rodinová z referátu komunikácie hlavného mesta.

V roku 2010 Stavebný úrad v Ružinove rozhodol, že Rezedová 3 nie je domom osobitného určenia. O rok neskôr jeho rozhodnutie potvrdil aj Krajský stavebný úrad. Hlavné mesto
sa na Krajskom súde žalobou domáhalo o preskúmanie zákonitosti oboch rozhodnutí.
V januári tohto roku Krajský súd však žalobný návrh hlavného mesta zamietol. To sa odvolalo
na Najvyšší súd SR, chcelo totiž predísť prípadným pochybnostiam, ktoré by mohli vzniknúť
v budúcnosti v ktoromkoľvek variante vývinu situácie s týmito bytmi. „Musíme mať v rukách
jednoznačný právny názor, že rozhodnutie o predaji nie je spochybniteľné. Ak totiž Bratislavčan
požiada o odkúpenie tohto bytu a mesto s tým bude súhlasiť, aby malo právnu istotu, že o rok
či dva niekto takýto krok nespochybní a mohol by prísť rozhodnutím súdu o byt, ktorý získal do
súkromného vlastníctva,“ uviedol hovorca primátora Bratislavy Ľubomír Andrassy. Mestskí
poslanci júnovým uznesením rozhodli o tom, že mesto byty odpredá a stiahne svoje odvolanie na Najvyššom súde.

Niekto získa, iný stratí
Hlavným dôvodom, prečo mesto nesúhlasilo s odpredajom bytov, bolo to, že by tak prišlo
o možnosť pomôcť v budúcnosti starším Bratislavčanov v núdzi. Na výstavbu nových nájomných bytov totiž samospráva v súčasnosti nemá financie a vhodných lokalít je v meste
tiež pomenej. „Mesto však hľadá možnosti ako naštartovať výstavbu nájomných domov, a to
aj v spolupráci so súkromnými investormi, teda má záujem stavať byty pre mladých ľudí, mladé
rodiny, ako aj pre tých, ktorí si bývanie za komerčné ceny nemôžu dovoliť. Týka sa to aj sociálnej
ohrozenej skupiny občanov, a tou sú, žiaľ, naši starší občania, seniori,“ povedala Daniela Rodinová. Už dlhšiu dobu uzatvára mesto na Rezedovej 3 nájomné zmluvy len na dobu určitú.
Mestskí poslanci v júni súhlasili so zachovaním možnosti opakovaného predlžovania týchto
zmlúv, ale bez možnosti zmeny nájmu na dobu neurčitú.

Bytový dom či dom osobitného určenia?

Kto bude vlastniť, bude aj platiť

Niektorí z nájomcov bývajú na Rezedovej 3 desiatky rokov. To je aj príklad mamy Oľgy Gašparíkovej, ktorá tu s ňou býva ako člen domácnosti. V roku 1999 podľa nej požiadala väčšina
z nájomcov o prevod bytov do svojho vlastníctva. Niekoľko rokov sa mesto bránilo tým,
že nakoľko ide o dom osobitného určenia (predtým dom s opatrovateľskou službou), byty
im predať nemôže. Podľa zákona je dom osobitného určenia bytový dom s bytmi určenými výlučne na výkon opatrovateľskej služby alebo vo vlastníctve, či nájme cirkvi, ktorá ho
používa na bývanie pre duchovných. „Žiadna opatrovateľská služba tu nefungovala, aj keď
pokusy boli. Dostala tu byt jedna doktorka, ale chceli od nej nájom, tak odišla. Síce sem chodila
iná doktorka, ale to sme sa s ňou my dohodli. Niektorí ľudia tu majú opatrovateľky, ale o tie si
sami požiadali,“ uviedla Oľga Gašparíková, ktorá sa už 13 rokov venuje problematike na Rezedovej 3. Zároveň dodala, že v kolaudačnom rozhodnutí je uvedené, že ide o bytový dom. V
takomto prípade teda môže dôjsť k odkúpeniu bytov. A práve v tom či ide o bytový dom alebo dom s opatrovateľskou službou, bol roky rozpor. Mesto totiž nepovažovalo Rezedovú 3

So získaním bytov do súkromného vlastníctva budú musieť terajší nájomcovia znášať aj náklady spojené s udržiavaním bytového domu. Opravy doteraz totiž platilo hlavné mesto, no
nie všetky boli podľa Gašparíkovej vyhovujúce. „Dlho nám nešli výťahy, tak dva z nich opravili a
vymaľovali. Dali na ne však veľmi ťažké dvere a starší človek ich nie vždy vládze otvoriť,“ uviedla
Oľga Gašparíková. Podľa nej je pre starších ľudí nevyhovujúci aj prístup do bytového domu.
„Moja mama má štvorkolesový vozík, takzvané chodítko, ale dole musí čakať, kým jej ho niekto
znesie po schodoch, nie je tam totiž prístup pre invalidov,“ povedala Gašparíková. Po odkúpení
bytov budú náklady na opravu hradiť vlastníci bytov a tiež hlavné mesto. Mestskí poslanci v júnovom uznesení rozhodli aj o postupnej rekonštrukcii bytového domu na Rezedovej 3
z fondu opráv. Doňho budú musieť prispieť aj tí nájomcovia, ktorým mesto byty odpredá.
Marianna Šebová
Foto: R. Hoblík

Susedský festival v 500 bytoch

V

sobotu 6.10.2012* o 15:00 hod. sa pri Spoločenskom dome Nivy na
Súťažnej ulici uskutoční malý susedský festival obyvateľov štvrte
500 bytov.

Jeho súčasťou bude vytvorenie novej
webstránky tejto štvrte a pokus
o nasmerovanie na spoločnom postupe pri
výbere farby nových zateplených domov.
Pripravený je aj program pre deti.
Akcia je možnosťou, ako spoznať svojich
susedov a zároveň vytvoriť skupinu ľudí,
ktorí majú záujem ovplyvňovať smer,
ktorým sa táto špecifická časť mesta

s vynikajúcou atmosférou bude uberať.
Festival organizuje Aliancia 500 bytov
a OZ Mestské zásahy.
Projekt je
podporený
z Grantového programu
Mestskej časti
Bratislava-Ružinov.

* Presun z pôvodne plánovaného termínu 29.9.
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Kostol v Prievoze oslavoval osemdesiatpäťku
Evanjelický kostol v Prievoze koncom augusta oslávil 85. výročie svojho posvätenia. Slávnostným kazateľom
bohoslužby bol biskup Západného dištriktu evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Milan Krivda.

Ako to začalo?

85. výročie posviacky kostola bude pripomínať aj „strom reformácie“. Lipu veľkolistú veriaci zasadili v záhrade prievozského kostola.
„Ja chodím do tohto kostola už od roku 1981,“ zaspomínala si obyvateľka z Podunajských Biskupíc. „Tento kostol je vždy príjemný, malý,
taký intímny, dá sa povedať. Navštevuje ho určitá skupina ľudí a niekedy príjemne prekvapí, keď sem zavíta aj mladšia generácia,“ prezradila
jedna z obyvateliek Ružinova.

Začiatkom 17. storočia kolonizovali Prievoz Nemci (názov Oberufer).
Noví obyvatelia priniesli so sebou nemeckú kultúru aj evanjelické vierovyznanie. Organizačné základy cirkevného zboru vznikli už na začiatku 20. storočia. Evanjelický cirkevný zbor v Prievoze sa osamostatnil od
bratislavského v roku 1925. Domáci veriaci sa o rok nato rozhodli postaviť vlastný kostol. O 11 mesiacov od položenia základného kameňa bol
chrám v Prievoze hotový. Slávnostné služby Božie pri príležitosti posviacky nového chrámu boli dňa 21. augusta 1927. Počas druhej svetovej vojny
sa zbor stal súčasťou Nemeckej evanjelickej cirkvi na Slovensku. Slovenskí
veriaci sa pripojili k slovenskému zboru v Bratislave. Po skončení vojny
väčšina veriacich nemeckej národnosti musela odísť do zahraničia. V roku
1945 sa zbor zjednotil prevažne ako slovenský. Aj na kostole sa podpísala
vojna, ale v tom istom roku ho opravili. Ešte v roku 1937 si zbor zakúpil
starší organ, ktorý mu slúžil 47 rokov. Deväťdesiate roky boli aj v znamení
rekonštrukcií - kompletne opravená strechy kostola, postavená nová fara
a stavba zborového domu i centra. V roku 2005 došlo k výraznej obnove
a úprave zvonov a zvonice. V minulom rok získal cirkevný zbor v Prievoze
grant z Ružinova na osvetlenie fasády chrámu a tiež na revitalizáciu zelene. Zborovým farárom je od roku 2009 Norbert Hajský.
Marianna Šebová
Foto: R. Hoblík

Mestská časť Bratislava-Ružinov
organizuje

JESENNÉ

UPRATOVANIE 2012

formou triedeného zberu objemného odpadu
do veľkokapacitných kontajnerov v zberových dvoroch
		dňa 6.10.2012 – sobota
		
od 9:00 do 17:00 hod.
OSTREDKY
		

- parkovisko pozdĺž Vrakunskej cesty,
zástavka autobusov č. 39

ŠTRKOVEC
		

- Komárnická – roh Herlianska ul.
– parkovisko

TRNÁVKA

- Banšelova ul. – parkovisko pri autobazáre

		dňa 13.10.2012 – sobota
		
od 9.00 do 17.00 hod.
PRIEVOZ		

- parkovisko Staré záhrady oproti cintorínu

POŠEŇ		
- parkovisko pred nákupným centrom 		
		Kocka
TRÁVNIKY

- parkovisko Rezedová výjazd na Ďatelinovú ul.

ZBER STARÝCH SPOTREBIČOV
6. a 13. októbra 2012 (sobota)
organizujeme odvoz starých spotrebičov priamo z vašich
domácností!
Zber starých spotrebičov je bezplatný!!!

Ako na to?
Zatelefonujte na Miestny úrad mestskej časti Bratislava–RUŽINOV
na 02/48 284 454 alebo pošlite e-mail na zber@ruzinov.sk
a nahláste nasledovné údaje:
1. Typ a počet spotrebičov, ktoré potrebujete odviezť
2. Vaše meno, priezvisko, presnú adresu bydliska
a telefonický kontakt
V určený deň z vašej adresy odoberieme nahlásený
elektroodpad.
POZOR!!! Vaše údaje nám môžete nahlasovať do
2. októbra 2012! Telefonicky počas úradných hodín miestneho
úradu, e-mailom kedykoľvek do tohto termínu.
V jednotlivých častiach Ružinova sa zber uskutoční nasledovne:
6.10.2012: Starý Ružinov, Nivy, Ružová dolina, Štrkovec, Trávniky
13.10.2012: Pošeň, Ostredky, Trnávka, Prievoz, Vlčie hrdlo

		dňa 20.10.2012 – sobota
		
od 9.00 do 17.00 hod.

Elektroodpad musí byť vyložený vo vchode bytového domu
alebo za bránou rodinného domu v deň zberu od 9:00 hod.
Zároveň je potrebné, aby ste v priebehu dňa umožnili vstup
do týchto priestorov. Elektroodpad nevykladajte na ulicu!

STARÝ RUŽINOV - Bajzova ul. pred č.1-3

Z časových a logistických dôvodov nevynášame elektroodpad z bytov, pivníc a povál.

RUŽOVÁ DOLINA - parkovisko pred kúpaliskom Delfín
NIVY

- pri Zdravotnom stredisku na ul. Kvačalova

Odvezieme vám veľké spotrebiče (chladničky, pračky, TV,
umývačky...) aj malé spotrebiče (vysávače, žehličky, kávovary,
fény, mikrovlnky, rádiá,...), ktoré taktiež nepatria do bežného
kontajnera.
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Bývalý ObNV Ružinov

Budova Obvodného národného výboru Bratislava – Ružinov na Tomášikovej ulici postavili
v roku 1971 ako jednu z prvých budov kultúrno-spoločenského centra mestského obvodu
Ružinov. Autori umiestnili objekt v susedstve novo založeného parku, ktorý vhodne dotvoril
prostredie správnej budovy. Dnes sa na tomto mieste nachádza budova Paneurópskej
vysokej školy, ktorá v sebe nesie iba torzo pôvodného diela.

2.

1.

Malá veľká budova
Projektovanie budovy národného výboru,
dnes by sme povedali miestneho úradu,
je významnou a pomerne zriedkavou architektonickou úlohou. Architekti Tibor
Gebauer a Ľubomír Titl sa jej ujali mimoriadne invenčne a citlivo. Investor zadal
jednoduchý program: kancelárske priestory
pre oddelenia úradu, zasadacia miestnosť,
sobášna sála a pobočka banky, od ktorej
sa však upustilo. Autori navrhli neveľkú,
jednoduchú budovu s jasnou a prehľadnou dispozíciou. Vstupom z južnej strany
sa vchádzalo do haly, na ktorú nadväzovala
malá rokovacia sála pre cca 150 ľudí. V ľavej
časti budovy bola sobášna sieň s osobitným
vchodom zo západu a vestibulom, riešená
ako amfiteáter s kapacitou 80 miest. Sieni
dominoval obradný kamenný pult, v priečelí za dekoratívnou stenou bol umiestnený
organ. Nad sobášnou sieňou bola zasadacia
sála s 300 sedadlami, osvetlená zhora svetlíkom v tvare trojuholníka, uloženého na
streche budovy. Kancelárie boli umiestnené v trakte pozdĺž severnej steny na oboch
podlažiach budovy. Vstupná hala mala podľa pôvodnej koncepcie slúžiť ako „hovorňa“,
kde by občania mohli v otvorenej hale pri
pultoch vybavovať svoje úradné záležitosti.
Táto myšlienka sa však neuskutočnila.

Štíhle moderné línie
Budova mala obdĺžnikový pôdorys, tvoril ju

železobetónový skelet s modulom 6x6 metrov, ktorý mal v priečnom smere štyri polia a v pozdĺžnom pätnásť. Bola nevysoká, 1.
s dvoma nadzemnými a jedným podzemným podlažím. Prízemie budovy bolo mierne odsadené od terénu, ku vstupu viedla
lávka prekrytá markízou. Južné priečelie
bolo celé presklené, osadené v ráme obvodových stien a stropných konštrukcií, čo dávalo budove transparentný, subtílny výraz.
Kompozičný akcent vytvárala šikmá, trojuholníkovo stvárnená hmota prekrytia zasadacej sály, uložená na streche. Toto výnimočné a výtvarne pôsobivé architektonické
riešenie ocenil aj recenzent Anton Rokošný
v odbornom periodiku: „Jednoduché geometrické formy stavby, účelné a estetické
architektonické prostriedky, súlad interiéru
a exteriéru i použité materiály dôstojne reprezentujú spoločensky významný objekt.“
Vnútorné priestory budovy dotvárali viaceré umelecké diela.

Stratený šperk
Osobitý architektonický výraz budovy
bývalého ObNV spolu s jej parkovo upraveným okolím určeným pre pohyb peších
vyvoláva podobnosť s dobovými pavilónmi svetových výstav, kde krajiny prostredníctvom špičkových diel prezentujú svoju
kultúru. Tento objekt miestnej „radnice“
mal v sebe potenciál byť takouto „výkladnou skriňou“. V rokoch 2005 – 2006 prešla
budova komplexnou prestavbou pre účely
Paneurópskej vysokej školy, čím vo svojej

3.
1. Budova ObNV krátko po otvorení
Autor fotografie: Rajmund Müller
Zdroj: archív Ľubomíra Titla
2. Predsálie a vstup do sobášnej siene
Autor fotografie: Rajmund Müller
Zdroj: archív Ľubomíra Titla
3.Na mieste bývalého ObNV dnes stojí Paneurópska vysoká
škola. Budova získala Cenu primátora Bratislavy v súťaži
Stavba roka 2007.

architektonickej a umeleckej podstate zanikla. Ale aspoň z fotografií môžeme ešte
stále obdivovať tento stratený šperk našej
modernej architektúry.
Katarína Andrášiová
Článok vznikol v rámci projektu
č. APVV-0375-10, podporeného Agentúrou
na podporu výskumu a vývoja

Pri príprave článku bola
použitá literatúra:
GEBAUER, Tibor – ROKOŠNÝ,
Anton – TITL, Ľubomír: ObNV Ružinov.
Projekt 15, 1973, č. 2, s. 18 – 21.
KUSÝ, Martin: Architektúra na
Slovensku 1945 - 1975. Bratislava, Pallas
1976. 288 s., tu s. 196, 202.
DULLA, Matúš – MORAVČÍKOVÁ,
Henrieta: Architektúra Slovenska v 20.
storočí. Bratislava, Slovart 2002. 512 s.,
tu s. 228, 435.
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Marián Tibenský: Po Slovane sme s Petržalkou
druhé až tretie družstvo v Bratislave

Seniorské družstvo LP Domino z ružinovskej Trnávky skončilo minulý rok v 4. lige na treťom
mieste. Keďže ani Jablonec ani Plavecký Štvrtok nemali záujem postúpiť o súťaž vyššie, do
tretej ligy postúpilo Domino.

bratislavská. Majstrovstvá regiónu Bratislavy sú bezkontaktnejšie,“ povedal tréner Domina.

Hráčska reforma

Seniori “A” LP Domino Bratislava 2012/2013

Zatiaľ čo v minulej sezóne hrali z Bratislavy tretiu ligu len juniori Slovana, tento rok v nej
okrem nich a Domina pôsobí aj Petržalka, ktorá minulý rok vypadla z druhej ligy. „My sme
to chceli zobrať, keďže v Bratislave je momentálne problém s futbalom. A dovolím si tvrdiť, že
po Slovane, ktorý hrá prvú ligu, sme spolu s Petržalkou druhé až tretie družstvo v Bratislave,“
vyhlásil Marián Tibenský, tréner seniorov LP Domino.

Bratislava nie je to isté ako Západ
Na prvý pohľad sa to nemusí zdať, no rozdiel medzi štvrtou a treťou ligou je značný. Štvrtá
liga sú totiž iba majstrovstvá regiónov, v tomto prípade bratislavského. Tretia liga sa už delí
iba na západ a východ. Logicky z toho vyplýva, že konkurencia je významne vyššia. „Chalani zo západu sú takí, nehovorím, že futbalovejší, ale agresívnejší a o to viacej „šliapu“. A to je
naučené zo západoslovenskej štvrtej ligy, ktorá je, dovolím si tvrdiť, omnoho kvalitnejšia ako

Kvôli týmto rozdielom bolo potrebné prebudovať hráčsky káder. Počas letnej prestávky sa
v tíme „premlelo“ približne 50 hráčov. Tréneri mali neľahkú úlohu, keďže na jednej strane
potrebovali mužstvo posilniť a na strane druhej chceli zachovať jadro hráčov, ktorí sa o postup do vyššej súťaže pričinili. Výsledkom teda bolo, že v kádri zostalo 12 hráčov z minulého
roka a doplnilo ich približne osem nových tvárí. „Myšlienka je taká, aby tu boli chalani, ktorí sú
z Bratislavy a blízkeho okolia, alebo študenti, ktorí by tu mali tých päť rokov študovať,“ povedal
Tibenský a vzápätí doplnil mená hráčov, ktorí do Domina cez leto prišli: „Z juniorky Slovana
prišli Uhlík, Kapišovský a Keszegh, prišiel Kondač z Nitry, Župa, ktorý hral vo Štvrtku na Ostrove,
ale je príjemným prekvapením. Do brány prišiel Jano Slovenčiak, ďalej Hall, ktorý sa ale v treťom
kole zranil, Ondrejka z Dolnej Ždane a Dulovič z Michaloviec, ktorý tiež zostáva.“

Tréner je zatiaľ spokojný
Už po úvodných zápasoch sezóny sa ukazuje, že mužstvo z Trnávky na tretiu ligu určite má. Dokázalo zdolať rezervy prvoligistov a prehraté zápasy boli väčšinou iba o gól. Spokojný je zatiaľ
aj tréner - „Bodovo som zatiaľ spokojný, nemôžem vyčítať chlapcom nasadenie, alebo že by nechceli. Bojovnosť je úplne v poriadku, len sme museli odstrániť na začiatok určité individuálne chyby.“
Mužstvo okolo trénera Tibenského by sa na konci sezóny určite rado videlo s medailami na krku.
Domino však zostáva nohami pri zemi a svoje ciele a očakávania umne prispôsobuje možnostiam klubu. „Chceli by sme hrať nejaký pokojný stred tabuľky a hlavne hrať pekný futbal. Aby sme
neboli odovzdaným obetným baránkom , ako si pamätám Iskru takých päť rokov dozadu. Keď si
budeme hrať svoju hru, tak sa to určite podarí,“ dodal tréner.
Daniel Súkup
Foto: J. Vrábel
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Riskol som to a neľutujem
V uplynulých mesiacoch urobil skvelé meno slovenskému triatlonu. Účasť na tohtoročnej letnej
olympiáde nedávno okorenil striebornou medailou na Majstrovstvách Európy. Po dvoch rokoch sa
predstavil aj v Ružinove, na Triatlone pre všetkých nenašiel vo svojej kategórii premožiteľa. Mladý,
zábavný, sympatický, ambiciózny Richard Varga (23) si postupne podmaňuje triatlonový svet.
to aj taká „pohodička“. Môžem ísť s kamarátmi, dlhé hodiny
bicyklovať a rozprávať sa s nimi, zastaviť sa na kofolu alebo
na pivo. To napríklad pri plávaní nejde, vo vode ste sám,
sústredíte sa len na seba. Ale na druhej strane, aj to je pre
mňa určitý relax.

Vďaka tebe Slováci bližšie spoznávajú šport triatlonu. Ako si sa dostal práve k tomuto určite nie jednoduchému športu?
Moja mama bola učiteľkou plávania, čiže nejako automaticky som začal práve s týmto športom asi keď som mal tri
roky. Plával aj môj brat, vlastne všetci sme boli taká plavecká rodina. Brat Michal neskôr skúšal aj iné športy a dostal
sa aj k triatlonu. A keďže je to môj starší brat, tak som sa
od neho snažil veľa vecí „odkukať“. A tak som sa dostal
k triatlonu. Keď som mal trinásť rokov, absolvoval som svoj
prvý triatlonový pretek.

Tvoj život sa teda točí hlavne okolo športu a každodenných tréningov. Máš vôbec čas aj na niečo iné. Čo
tvoj osobný život?
Mám veľmi rád spánok, dobré jedlo a hudbu. Kedysi som
rád chodieval s kamarátmi von, takzvane sa spoločensky
vyžiť, hrával som na gitare, chodieval som na rôzne koncerty. Ale všetko to muselo ísť stranou, teraz mám iný život.
Zabávam sa iba športom. Na jednej strane je to dobré, ale,
samozrejme, má to aj svoje negatíva. Preto sa snažím to
nejako vyvažovať. Keď mi to čas dovolí, tak sa rád sa venujem aj iným veciam, ako je šport. Nemôžete totiž prekročiť
tú pomyselnú hranicu, lebo ľahko sa potom môže stať, že
vás to prestane baviť. Každý šport treba robiť tak, aby vás
stále bavil a motivoval, za každú cenu to netreba preháňať.

Čiže už v trinástich rokoch bolo asi rozhodnuté, akému športu sa chceš venovať...
Áno, presne tak. Triatlon je úžasný hlavne v tom, že keď ho
robíte, tak sami na sebe vidíte tú pravú športovú únavu.
Odjakživa som obdivoval ľudí, ktorí sa rozhodli pre tento
náročný šport. Vždy som si tak hovoril, že či by som to aj ja
dokázal, takto sa doslova športovo zničiť. Tak som to postupne skúšal, skúšal a nakoniec to vyšlo.
Vyšlo to na výbornú, keďže si pri tomto športe ostal.
Nie je to ale asi jednoduché, treba mať okolo seba
ľudí, ktorí ťa podporujú. Ako to berie tvoja rodina?
Vyzerá to, že tvoj starší brat ti veľa pomáha.
Moja rodina ma veľmi podporuje, bez nej by to určite nešlo.
Veľkú oporu mám práve v mojom staršom bratovi Michalovi. Vybavuje, pomáha s tréningami, vozí ma na preteky.
Pred olympiádou v Londýne mi pomohol vybaviť veľmi
veľa vecí. Bolo to tak od malička, celá rodina mi pomáhala.
Kedysi som okrem plávania hrával ešte aj futbal, vždy keď
som potreboval napríklad nové plavecké okuliare alebo
futbalovú loptu, tak si odobrali oni a dali mne, aby som
mohol trénovať. Za to som im vďačný.
Aj keď je triatlon momentálne asi tvoja najväčšia
životná láska, nájde sa predsa len niečo také, čo na
ňom nemáš rád? Mávaš dni, kedy by si najradšej ostal ležať v posteli?
Ani nie. Mám rád všetko, čo sa týka triatlonu. Nielen plávanie, beh, či cyklistiku, ale aj iné veci, ktoré k tomu patria.
Milujem cestovanie, spoznávanie nových krajín a ľudí. Aj
keď uznávam, triatlon je časovo veľmi náročný. Treba trénovať, trénovať, trénovať. Týždenne zhruba tých jedenásť
hodín musím trénovať plávanie, taký istý čas mi zaberie
beh. Najviac času treba venovať bicyklu, lebo keď chcete
byť naozaj dobrý, tak dvadsať - tridsať hodín týždenne na
bicykli jednoducho musíte stráviť. Ale na druhú stranu, je

Kto je Richard Varga?
Richard Varga sa narodil 28. januára 1989 v Bratislave.
Je úspešným slovenským triatlonovým reprezentantom. Na LOH v Londýne obsadil 22. miesto a v súťaži
seriálu Majstrovstiev sveta v šprinte v Štokholme
tesne po londýnskej olympiáde skončil na 9. priečke.
Zároveň je čerstvým držiteľom striebornej medaily
na majstrovstvách Európy pretekárov do 23 rokov.
Svoju skvelú formu potvrdil aj na Triatlone pre všetkých v Ružinove, kde s prehľadom vyhral super šprint
mužov.
Týmto svojím prístupom si to dotiahol až na tohtoročnú letnú olympiádu v Londýne, čo je pre mnohých športovcov snom a vrcholom kariéry. Napriek
tomu si mladý, máš len dvadsaťtri rokov, dá sa to
teda považovať už za vrchol tvojej kariéry?
Všetky ciele prichádzajú postupne. Mojím hlavným cieľom vždy bolo dostať sa na olympiádu, všetko ostatné
som bral ako bonus. A to sa mi splnilo už teraz. Preto je
to pre mňa veľká motivácia do budúcnosti, lebo dokážem
stále napredovať. Pre každého športovca je vrcholom
olympijská medaila, tak budem robiť všetko pre to, aby
sa mi to raz splnilo.
Tak isto si čerstvým držiteľom striebornej medaily
na Majstrovstvách Európy do 23 rokov. Dá sa porov-

nať tento tvoj medailový úspech s olympiádou?
Úprimne, účasť na olympiáde a celkové dvadsiate druhé
miesto ma asi potešili viac. Ak by som sa totiž nekvalifikoval na olympiádu, ale získal medailu na majstrovstvách, tak
by ma to mrzelo, že som sa nedostal na olympiádu. Ale ak
by som teraz nezískal medailu, tak viem, že ju stále môžem
raz získať. Predsa je to asi jednoduchšie, ako dostať sa na
olympiádu. Bola to pre mňa naozaj veľká udalosť. Priamo
do Londýna ma prišla podporiť moja rodina, aj kamaráti,
asi štyridsať-päťdesiat ľudí, paráda. Boli tam tisíce ľudí,
ktorí vás podporovali a fandili, ale predsa, keď som zbadal
a počul tú svoju skupinku, mal som husiu kožu a úžasne ma
to namotivovalo.
Štartoval si na Triatlone pre všetkých na Štrkovci.
Malo to zvláštnu príchuť aj preto, že organizátorom
bol tvoj brat Michal?
Na Slovensku som za poslednú dobu absolvoval viaceré
preteky ako akvatlon či duatlon, no tento triatlon bol prvý
za posledné dva roky. Bolo to hlavne zaujímavé. Keďže som
absolvoval a štartoval na rôznych svetových pretekoch, kde
bolo všetko perfektne zorganizované, popravde, nevedel
som, čo môžem očakávať. Ale bol som milo prekvapený,
ako a kam sa triatlon na Slovensku posunul. Myslím, že to
ide dobrým smerom. Verím, že o chvíľu tu budeme mať podobné triatlonové akcie, aké sa organizujú vo Francúzsku,
Nemecku, Španielsku či Anglicku.
Na Štrkovci si ale potvrdil, že v súčasnosti nemáš na
Slovensku v tomto športe konkurenciu. Dokonca si
porazil aj českého olympionika Přemysla Švarca.
Švarca poznám veľmi dobre. Pretekali sme spolu na
viacerých veľkých závodoch. Ešte pred rokom bol lepší
a ja som sa musel uspokojiť s miestom za ním. Ale tento
rok to bolo iné. Konečne sa mi podarilo ho predbehnúť.
Na dvojkilometrovom behu som mal lepší čas o dvadsať sekúnd ako on. Je to skvelý pocit a nová skúsenosť.
Dva-tri roky som tohto pretekára videl pred sebou a zrazu
stál na stupni víťazov podo mnou. Sníval som o tom, že raz
ho porazím.
Triatlon je šport, ktorý sa do povedomia Slovákov
dostáva určite ťažšie ako hokej či futbal. Aj vďaka
tebe a tvojim úspechom ale stále viac ľudí prichádza
tomuto športu na chuť. Ako vidíš ty budúcnosť triatlonu na Slovensku?
Máme pár šikovných mladých triatlonistov, predstavili sa
aj na Štrkovci. Keď na sebe budú pracovať, tak verím, že sa
dostavia aj výsledky. Ale, samozrejme, je to aj o tom, kto
im pomôže. Ako každý šport, aj triatlon je o sponzoroch,
pomoci rodiny a najbližších ľudí. Môžete byť akokoľvek
dobrý, ale pomoc jednoducho potrebujete. Aj v mojej kariére to bolo kľúčové. No a čo je asi najdôležitejšie, treba
chcieť. Musia vedieť, či to chcú risknúť. Lebo veľa ľudí je
takých, že len o tom rozprávajú, čo by chceli dosiahnuť
a vyhrať. Ale rozprávať o tom nestačí. Musia to jednoducho risknúť, vykašľať sa na všetko a sústrediť sa len na
svoj cieľ. Až tak zistia, či na to majú alebo nie. Ja som to
riskol a neľutujem.
Katarína Kostková
Foto: M. Štrosová, archív R. V.
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Akadémia tretieho veku
4. ročník
Mám 65 + a teší ma, že žijem zdravo
Miesto: Dom kultúry Ružinov, Ružinovská 28, prízemie
Čas: 14:30 – 16:00 hod.
17.10. 2012 	Psychické problémy u seniorov
		
prednáša doc. MUDr. Alojz Rakús, CSc.,
		
prednosta Psychiatrickej kliniky SZU FNsP
		
Ružinov a prodekan SZU Bratislava
7.11. 2012	Seniori očami lekárnika
		
doc. RNDr. Magdaléna Fulmeková, CSc.,
		
prednostka Univerzitnej lekárne
		
Farmaceutickej fakulty UK v Bratislave
5.12. 2012	Nové trendy starostlivosti
		
o onkologického pacienta
		prof. MUDr. Eva Siracká, DrSc.,
		
prezidentka Ligy proti rakovine
Organizátori:
Okresná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska Bratislava II
Regionálny úrad verejného zdravotníctva
Dom kultúry Ružinov
Záštitu nad podujatím prevzal starosta Ružinova Dušan Pekár

Mestská časť Bratislava-Ružinov
v spolupráci s Úradom vlády SR a o.z. C.A.R.D.O.
organizujú stretnutie seniorov
na tému

„Nie sme tak starí,
aby sme sa nemohli stať dobrovoľníkmi“
24. októbra 2012 o 14:00 hod.
vo veľkej zasadacej sále
Miestneho úradu Bratislava-Ružinov na Mierovej 21
Budeme spolu hľadať odpovede na otázky:
Môžeme byť seniormi dobrovoľníkmi?
Chceme byť užitoční?
Chceme mať dobrý pocit z nezištnej pomoci druhým?
Pripojte sa k nám aj VY!

Po absolvovaní všetkých prednášok účastníci získajú certifikát
o absolvovaní cyklu.

Vzdelávanie spotrebiteľov
4. spotrebiteľská tribúna - 3. 10. 2012
Veľká zasadačka, MiÚ Ružinov, Mierová 21
PREVENTÍVNE VYŠETRENIE SIETNICE
15.00 - 16.00 hod.
RIEŠENIE SPOROV V BYTOVÝCH DOMOCH MEDIÁCIOU
16:00 – 17.30 hod.
- Vyšetrenie sietnice odborníkmi – oftalmológmi
- Mediácia ako forma riešenia sporu (charakteristika, jej
možnosti, opodstatnenie a prínos pre obe strany sporu),
- Použitie mediácie v sporoch medzi vlastníkmi bytov
navzájom a v sporoch so správcovskou spoločnosťou
Informovať bude:
prof. PhDr. Vladimír Labáth, PhD.
Súčasťou tribúny bude aj ukážka riešenia sporu medzi
vlastníkmi bytov a správcovskou spoločnosťou mediáciou.
Tlačová konferencia – 11. 10. 2012 o 13:30 hod.
KTO JE ZODPOVEDNÝ A V ČOM SÚ PRÍČINY NESPOKOJNOSTI SO SPRAVOVANÍM BYTOVÝCH DOMOV?
Zverejnenie výsledkov ankety Spravovanie bytových
domov a zaujatie stanovísk k nim odborníkmi
Výhercovia z RE 9/2012:
Správne riešenie krížovky z RE 9/2012: Odolám všetkému okrem pokušenia. Knižku
Zóna nadšenia z vydavateľstva IKAR vyhráva Viera Horváthová z ulice Planét.
Ďalšiu krížovku vám prinesieme v RE 11/2012.
Poukaz v hodnote 150 eur na kurz anglického jazyka v jazykovej škole S.M.A.R.T. vyhráva
Barbora Kubenová z Medzilaboreckej ulice.

Mestská časť Bratislava– Ružinov pod záštitou starostu Dušana Pekára
Knižnica Ružinov
Okresná organizácia Jednoty dôchodcov Bratislava II
Dom kultúry Ružinov
organizujú
2. ročník súťaže

Najlepšia stará mama Ružinova
Prihlásiť sa môžu staré mamy, ktoré bývajú v Ružinove a majú aspoň jedno vnúča.
Prihlásiť sa môžu v pobočkách Knižnice Ružinov a v organizáciách
Jednoty dôchodcov

do 15. októbra 2012
Cieľom súťaže je dokázať, že ružinovské staré mamy sú i napriek
seniorskému veku stále mimoriadne aktívne, flexibilné a okrem venovaniu sa
svojim deťom a vnúčatám si nájdu čas aj na svoje koníčky, záujmy, vzdelávanie
a sebarealizáciu, čo potvrdili aj vlaňajšie účastníčky súťaže.
Súťažné úlohy:
Predstavenie seba, svojej rodiny, svojich záľub
Čo pre Vás babičkovanie znamená
Ako by ste odpovedali na detské otázky
Prezentácia svojich zručností (ručné práce, cukrárske výtvory, hudba, spev,
literatúra, zberateľská vášeň...)

Súťaž sa uskutoční v Dome kultúry Ružinov
dňa 14. novembra 2012 o 15:00 hod.
Porota: Deti a dospelí
Tri najlepšie staré mamy získajú pekné ceny.
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Šansón zaplnil sálu do posledného miesta

Nová séria podujatí pre ružinovských seniorov odštartovala s veľkým úspechom. Francúzsky šansón v podaní
Andrey Zimányiovej prilákal toľko seniorov, že nestačila kapacita malej sály v Dome kultúry Ružinov.
Kultúrnu jeseň pre seniorov z Ružinova otvorila speváčka Andrea
Zimányiová koncertom francúzskych šansónov. Diváci si mohli
vypočuť známe i menej známe skladby a pripomenúť si tak napríklad legendárnu Edit Piaf alebo Jacquesa Brela. „Zahráme
notoricky známe skladby, ale aj také, ktoré môžu úplne prekvapiť.
Na tento koncert som si napríklad pripravila skladbu od Lary Fabian
- Je suis malade. Je to moja srdcová skladba, často ju nehrávame, no
pre Ružinovčanov spravíme výnimku,“ prezradila tesne pred koncertom Andrea Zimányiová. Vyše hodinový koncert s bezplatným

Na území Bratislavy vznikla nová Agentúra opatrovateľskej starostlivosti
(AOS) Simeon, ktorá ponúka terénne sociálne služby všetkým tým, ktorí potrebujú pomoc inej fyzickej osoby.
AOS vznikla pri Cirkevnom zbore ECAV Bratislava, Konventná 11. Ponúka sociálne služby pre každého bez rozdielu vierovyznania v snahe zabezpečiť solidaritu a empatiu
k slabším a chorým v zmysle lásky „Agapé“. Žiadosť o túto službu si môžete stiahnuť
z internetu na web stránke stránke ECAV, alebo vyzdvihnúť osobne na farskom úrade
Konventá 11 u E. Stohlovej.
Činnosť je zameraná na sebaobslužné úkony, stravovanie a dodržiavanie pitného režimu, úkony zamerané na telesnú činnosť a úkony starostlivosti o domácnosť.
Doplnkové služby: poradenstvo v sociálnej oblasti, advokácia, nadštandardné výkony.
Riaditeľka a odborný garant AOS Simeon: Bc. E. Bunčáková, 0907 472 221
Koordinátorka:
E. Stohlová 0911 274 057, 02/ 544 13 031
Úradné hodiny:
Pondelok : 9:00-12:00. 14:00-16:00
Streda : 9:00-12:00, 14:00-17:00
Poskytovaná starostlivosť sa vykonáva na základe rozhodnutia VÚC, sociálneho odboru v nadväznosti na štátny zákon č.448/2008 o sociálnej starostlivosti a zákona
č. 308/1991 o slobode náboženskej viery a náboženských spoločností.
Spolok sv. Vincenta, Dom nádeje, Tomášikova 8A ponúka na prenájom
priestory na prízemí – 130 m2. Priestory sú okamžite k dispozícii.
Kontakt: 0905 795 120

vstupom zožal veľký úspech. „Čo vám poviem, mám zimomriavky ešte teraz“, zdôverila sa
nám tesne po speváčkinom výkone dôchodkyňa Janka. „Som dojatá, chce sa mi plakať,“
doplnila ju Ružinovčanka Žofia.
Tento rok je Európskym rokom aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami. Preto
mestská časť Ružinov v snahe priniesť niečo nové ružinovskej staršej generácii pripravila Kultúrnu jeseň. Tá bude pokračovať 10. októbra 2012 Dňom seniorov v Dome kultúry
Ružinov.
Veronika Vasilková
Foto: R. Hoblík

Denný stacionár Sv. Vincenta
Zriaďovateľ zariadenia:
Občianske združenie, Spolok sv. Vincenta de Paul, Dom nádeje
Tomášikova 8A, 821 03 Bratislava
Čo je denný stacionár?
Je to zariadenie, v ktorom sa poskytuje sociálna služba dospelej fyzickej osobe
v dôchodku počas dňa, aby ich deti mohli v pokoji vykonávať svoje povolanie.
Starostlivosť o klientov sa plánuje od 1.9.2012 pre občanom mesta Bratislavy, najmä
Ružinova – bez rozdielu vierovyznania.
Aké sú podmienky?
Podmienkou poskytovania sociálnej služby v dennom stacionári je doklad
o odkázanosti na poskytovanie sociálnej služby vydané mestskou časťou Bratislavy
podľa bydliska.
V dennom stacionári sa poskytujú:
Odborné činnosti - pomoc pri odkázanosti na inú fyzickú osobu,
sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia
Obslužné činnosti – stravovanie, upratovanie
Ďalšie činnosti - pracovná terapia, záujmová činnosť, spirituálnu starostlivosť, iné
sociálne aktivity
Prevádzka denného zariadenia je od 7.30 do 16.30 hod. okrem soboty a nedele.
Poskytovanie sociálnej starostlivosti sa vykonáva na základe rozhodnutia VÚC,
sociálneho odboru v nadväznosti na štátny zákon 448/2008 o soc. starostlivosti
a zákona 308/1991 o slobode náboženskej viery a náboženských spoločností.

SPOLOČENSKÝ DOM NIVY

DOM KULTÚRY RUŽINOV

Súťažná 18, Bratislava, tel.: 559 60 861

16Ružinovská 28, Bratislava tel.: 43 33 05 23
5. 10.
piatok
17.00 h RUŽINOVSKÁ TANČIAREŇ
			Zábavné tanečné stretnutie staršej
			a strednej generácie		
7. 10.
nedeľa 10.30 h	NEDEĽNÉ ROZPRÁVKOVÉ DOPOLUDNIE
			KUK A CUK, Hrá Divadlo KORDAS z Brna
7. 10.
nedeľa 16.00 h	Mária PODHRADSKÁ a Richard ČANAKY
			Koncert pre deti organizuje MC Hojdana
9. 10.
utorok 19.00 h	NA VAŠE RIZIKO
			Divadlo UNGELT
10. 10.
streda
9.30 h	KONFERENCIA SENIOROV
			Odborné stretnutie so seniormi
10. 10.
streda
13.00 h	DIALÓGY
			Protidrogové fórum pre žiakov ZŠ
11. 10.
štvrtok 14.00 h	Z ÚCTY K VÁM
			Slávnostný program pri príležitosti Mesiaca
			úcty k starším
12. 10.
piatok
17.00 h RUŽINOVSKÁ TANČIAREŇ
			Zábavné tanečné stretnutie staršej
			a strednej generácie
14. 10.
nedeľa 10. 30 h	NEDEĽNÉ ROZPRÁVKOVÉ DOPOLUDNIE
			TRI PRASIATKA,
			
Divadlo RÁD ČERVENÝCH NOSOV
15. 10.

pondelok 17. 00 h	SÁRI BÍRO – ľudová veselohra
		JÓKAIHO DIVADLO z Komárna		
		
26.MESTSKÉ KULTÚRNE DNI

16. 10.
utorok 14.00 h	DIALÓGY D
			
Na otázky stredoškolákov odpovedajú
			komunálni politici
			Podujatie Knižnice Ružinov
17. 10.
streda
17.00 h	SLÁČIKOVÝ ORCHESTER HARMÓNIA
			Koncert pre seniorov
17. 10.
streda
14.30 h	AKADÉMIA TRETIEHO VEKU
			Psychické problémy u seniorov
			Doc.MUDr.A. Rakús, Csc.
19. 10.
piatok
17.00 h RUŽINOVSKÁ TANČIAREŇ
			Zábavné tanečné stretnutie staršej
			a strednej generácie
21. 10.
nedeľa 10 30 h	NEDEĽNÉ ROZPRÁVKOVÉ DOPOLUDNIE
			MEDOVNÍKOVÝ DOMČEK,
			
hrá Stražanovo bábkové divadlo
23.10.

utorok

10:00 h 	ANGLIČTINA V PESNIČKÁCH
		
Pre žiakov ZŠ

24. 10.
streda
19.00 h	STAND UP COMEDIE
			Humoristický večer
			
Mládežnícky klub Jozefa Attilu
25. 10.
štvrtok 16.00 h	ČOŽE JE TO ŠTYRIDSIATKA
			V retrokaviarni si na úspechy, straty i nálezy
			
spolu s jubilujúcou Knižnicou Ružinov
			
zaspomínajú mnohí jej hostia i priaznivci
25. 10.
štvrtok 17.00 h RUŽINOVSKÁ TANČIAREŇ
			Zábavné tanečné stretnutie staršej
			a strednej generácie
28. 10.
nedeľa 10 30 h	NEDEĽNÉ ROZPRÁVKOVÉ DOPOLUDNIE
			ROZPRÁVKA, hrá Divadlo PIKI

Materské centrum Hojdana
Haburská 2, Bratislava, 02/ 43 63 45 07
6.10.
10:00		
			

Koníkový deň - oslava narodenín
v záhrade MC Hojdana

7.10.
16:00		
			

Spievankovo v DK Ružinov
pri príležitosti narodenín Hojdany, VYPREDANÉ

16.10.

Kurz efektívneho rodičovstva - 1.lekcia

18:00- 20:00

Môžete sa prihlásiť do Kurzu masáží dojčiat, Kurzu prípravy na pôrod, Jogy pre
dospelých, Večerné cvičenia pre maminy, do krúžkov Svetielka (cvičenie pre rodičov
s deťmi od 7 mesiacov do 3 rokov, skupinky sú delené podľa veku detí), Pastelka
s Renčou (výtvarné aktivity pre rodičov s deťmi od 1 do 3 rokov), Keramika pre deti
od 6 rokov , Cvičenia pre deti 3 – 6 ročné s fyzioterapeutkou.
Viac na www.hojdana.sk

7. 10.
nedeľa 9.30 	ČAS PRE BOŽIE SLOVO
			Stretnutie kresťanov otvorené pre všetkých
9. 10.
utorok 14.00 h	OBRÁZKY Z LÍSTIA
			Tvorivé výtvarné popoludnie pre deti
17. 10.
streda
14.15 h	AGRESIA A ŠIKANA
			Diskusia so žiakmi
21. 10.
nedeľa 19.00 h	KONCERT ORCHESTRA
			BRATISLAVA HOT SERENADERS
23. 10.
utorok 14.00 h	LIETAJÚCE ŠARKANY
			Tvorivé výtvarné popoludnie pre deti
25. 10.
štvrtok 17.00 h	PO STOPÁCH GAUDÍHO
			Cestopisné zážitky z Barcelony z prvej ruky
27. 10.
sobota 15.00 h	NIVY BAVIA SENIOROV
			Tanečno-súťažný večer v podaní seniorov z Ružinova
31. 10.
streda
14.15 h	DIVADELNÉ PREDSTAVENIE
		
pre žiakov školských klubov detí

FK NOSTALGIA SD Nivy, Súťažná 18

			
3.10.

streda

19:30 	NÁŠ VODCA / DIE WELLE, Nem.
Dennis Gansel, Nem., 2008
5.10.
piatok
19:30	ŽELEZNÁ LADY / THE IRON LADY, Brit./Fr.
			Phyllida Lloyd, 2011
10.10.
streda
19:30	V TME / W CIEMNOŚCI, Poľ./Nem
			
Agnieszka Holland, 2011
12.10.
piatok
19:30	TRAINSPOTTING, Brit.
			
Danny Boyle, 1995
17.10.
streda
19:30	BOHÉMSKY ŽIVOT / LA VIE DE BOHÉME, Fín./Fr.
			Aki Kaurismäki, 1992
19.10.
piatok
19:30	VOLÁM SA OLIVER TATE / SUBMARINE, Brit.
			
Richard Ayoade, 2011
24.10.
streda
19:30
CHLAPEC NA BICYKLI / LE GAMIN AU VÉLO, Fr./Belg.
			
Jean-Pierre Dardenne, Luc Dardenne, 2011
26.10.
piatok
19:30	ŽIVOT BRIANA (MONTY PYTHON‘S LIFE OF
			
BRIAN), Brit.Terry Jones, 1989
31.10.
streda
19:30	IRON SKY, Fín./Nem.
			Timo Vuorensola, 2012
Pokladňa je otvorená 30 minút pred predstavením.

SD PRIEVOZ

Kaštieľska 30, 02/43 63 02 30
streda
17:00 – 18:00 	Výtvarné dielne pre deti od 3 do 10 rokov
štvrtok
utorok 18:00 – 21:00	Orientálne tance
štvrtok 17:40 – 18:40
pondelok 19:30 – 20:30	Zdravé cvičenia na chrbticu
streda
18:00 – 19:00
19:30 – 20:00
štvrtok 19:30 – 20:30
piatok
17:30 – 19:00 	Joga
utorok 18:00 – 20:00	Mexické tance
štvrtok 14:45 – 16:20	Zdravotné cvičenie pre seniorov
utorok 19:00 – 20:30 	Krav Maga
štvrtok 19:00 – 20:30
utorok 9:00 – 18:00 	Pohybová terapia
			s Monikou Stehlíkovou-Leškovou
piatok
7:00 –21:00 	Šachový krúžok (p. Kuma)
FLOWIN – pondelok 19:00-19:45, streda 19:00-19:45
Cvičenie a posilňovanie s neuveriteľným výsledkom, cvičenie nahradí tradičné
cvičenie so závažím a aerobic vo fitnes, dá sa naplno cvičiť bez doskokov a zaťaženia kĺbov. Tréning je natoľko intenzívny, že kilogramy idú dole aj bez toho,
aby človek musel behať alebo skákať. Cvičenie od 18 rokov do 70 rokov.
streda- prvý týždeň
od 10:00 –18:00 Diagnostika očnej dúhovky
štvrtok v mesiaci		
od _8:00 –16:00
Angličtina pre dospelých a seniorov v dopoludňajších hodinách, doučovanie
žiakov základných škôl II. stupňa a stredných škôl, príprava na maturity. Výučba
v malých skupinkách, max. počet 6 ľudí, bližšie informácie t. č. 0905 922 816
Dámsky klub - záujemkyne sa môžu prihlásiť na t. č. 0905 835 407 - Gustafíková
Chránené dielne ponúkajú pre verejnosť kozmetickú masáž tváre, dekoltu,
formovanie a maľovanie obočia – t.č. 0905 857 372
Krajčírska chránená dielňa ponúka šitie bytového textilu, opravy a úpravy odevov, výrobu rôznorodých módnych doplnkov a darčekov. Bližšie informácie na
t. č. 0905 563 386.
Od 27.9. 2012 vždy vo štvrtok 18:00 h - 19:00 h – pravidelné cvičenie qigongu
Od 2.10. 2012 vždy v utorok Taijiguan (taichi) 18:00 h – 19:00 h

