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Mesačná splátka s dobou splácania
Výška pôžičky

5 rokov

10 rokov

15 rokov

20 rokov

50 000 Sk

1 160 Sk

720 Sk

580 Sk

100 000 Sk

2 210 Sk

1 370 Sk

1 110 Sk

990 Sk

300 000 Sk

6 510 Sk

4 010 Sk

3 240 Sk

2 890 Sk

500 000 Sk

10 780 Sk

6 650 Sk

5 360 Sk

4 790 Sk

750 000 Sk

15 860 Sk

9 660 Sk

7 730 Sk

6 850 Sk

1 000 000 Sk

20 870 Sk

12 620 Sk

10 020 Sk

8 830 Sk

430 Sk

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

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

2

AKTUALITY

Na zhromaždenie prišli stovky Ružinovčanov
Ružinov treba zakonzervovať

13. marec 2008. Veľká zasadacia sála ružinovského miestneho úradu. Zaplnila sa obyvateľmi Pošne, Trávnikov a Prievozu, ktorí sem prišli na verejné zhromaždenie zvolané
starostom Ružinova Slavomírom Drozdom a poslancami miestneho zastupiteľstva.
„Pozemok medzi Ružinovskou a
Bajkalskou nech sa zastavia. Tam mi to
nevadí. Ale na Trávnikoch všetka doprava chodí cez Nevädzovú ulicu, mala
by sa urobiť nejaká dopravná štúdia,“
to sú slová obyvateľa Narcisovej ulice.
„Vlasy mi dupkom stoja z toho, ako
sa zastavuje v strede Nezábudkovej,“
pridáva obyvateľka tejto ulice.
„Ružinov ako zelená štvrť sa stratila. Toto územie by sa malo zakonzervovať. Keď sa prejdete večer po Ružinove, okná v nových domoch nesvietia.
Nikto tam nebýva,“ zvyšuje hlas obyvateľ Rezedovej ulice.
Ďalšia Ružinovčanka z ulice Andreja Mráza vyslovuje svoj názor na inú tému: „Na konci Bachovej ulice je herňa.

To je pliaga!“ Suseda z Pošne pridáva:
„Detské ihrisko na Čmelíkovej je vraj
predané.“ Obyvateľ Prievozu sa zasa
sťažuje na nekvalitnú protihlukovú
stenu pozdĺž diaľničného obchvatu.
To sú slová, ktoré charakterizujú
atmosféru trojhodinového verejného zhromaždenia obyvateľov Pošne,
Trávnikov a Prievozu. „Prioritne bolo
zamerané na pripravované urbanistické štúdie oblasti Štrkoveckého jazera
a lokality Ružinovská-Tomášikova,“ vysvetľuje starostov hovorca Maroš Smolec, ktorý viedol celé zhromaždenie.
Zároveň z neúčasti ospravedlnil starostu Slavomíra Drozda, ktorý podľa jeho
slov nemohol prísť pre neodkladné povinnosti. Prítomní Ružinovčania ocenili
plánovanú reguláciu výstavby, pričom
medzi ich najnaliehavejšie požiadavky
patrí ochrana zelene a vnútroblokov
pred ďalšou výstavbou. Zároveň vyzvali mestskú časť, aby zorganizovala
stretnutie s občanmi za účasti starostu
Slavomíra Drozda a primátora Bratislavy Andreja Ďurkovského.
M. Štrosová
Foto: M. Veselský

Rozpočet stiahnutý z rokovania
Na prvoaprílovom zasadnutí ružinovského miestneho
zastupiteľstva rozpočet Ružinova na rok 2008 schválený
nebol. Prednostka miestneho úradu Ingrid Ožvoldová
ho z rokovania stiahla po tom, ako Valentín Mikuš povedal, že poslanci za SDKÚ-DS návrh nepodporia.
Sporným bodom rozpočtu sa stalo
zapojenie desiatich miliónov z rezervného fondu na dokončenie zimného
štadióna Vladimíra Dzurillu. Podľa V. Mikuša treba peniaze na dokončenie hokejovej haly nájsť inde a nezapájať rezervný fond. Aj podľa zástupcu starostu
Dušana Pekára treba najprv doriešiť
to, že stavba haly nie je zatiaľ legálna.
Mestská časť Ružinov totiž požiadala o
zmenu stavby pred dokončením, pričom bez právoplatného stavebného
povolenia vybudovala navyše kanceláriu a vlastník pozemku (Fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava) s tým

nesúhlasil. Podľa starostu Slavomíra
Drozda prebehnú rokovania so zástupcami poslaneckých klubov, aký bude
ďalší postup so zimným štadiónom a
pripomienkami k rozpočtu. V. Mikuš a
D. Pekár rozpočtu vyčítali aj to, že oproti roku 2007 sa majú navýšiť výdavky na
mzdy zamestnancov miestneho úradu
o 5 miliónov korún a súčasne majú klesnúť povinné odvody za zamestnancov,
čo je matematický nedostatok. Pozmenený rozpočet má prednostka miestneho úradu predložiť na ďalšie rokovanie
miestneho zastupiteľstva 29. apríla.
Úspešnejšie si na zastupiteľstve po-

Po vstupe do EÚ sa Slovensko prostredníctvom Štatistického úradu SR
zapojilo do realizácie Zisťovania o príjmoch a životných podmienkach domácností (EU SILC) ako projektu európskych štatistických zisťovaní. Štatistika bude novým zdrojom údajov o príjmoch, úrovni a štruktúre chudoby a sociálneho vylúčenia v krajinách EÚ. Bude predstavovať významný zdroj údajov
pre medzinárodné porovnávanie Slovenska v rámci EÚ a na analýzy životnej
úrovne domácností na Slovensku.
Na Slovensku bolo do zisťovania pre rok 2008 vybraných viac ako 300 obcí,
medzi nimi aj mestská časť Ružinov. Do zisťovania je zaradených takmer 6000
domácností.
Zisťovanie sa uskutoční od 1. apríla do 30. apríla 2008.
V tomto období vybrané domácnosti v Ružinove navštívi pracovník poverený funkciou opytovatel‘a. Je povinný preukázať sa osobitným poverením.
Všetky informácie a názory, ktoré v rámci zisťovania domácnosti poskytnú, budú anonymné a použité výlučne na štatistické účely. Ochranu dôverných údajov upravuje zákon 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike. Za ochranu dôverných
údajov zodpovedá Štatistický úrad Slovenskej republiky.

čínal Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Ružinova v rokoch 20082013. Napriek viacerým nedostatkom ho
poslanci schválili s podmienkou, že doň
treba zapracovať niektoré zmeny. Schválenie dokumentu je totiž veľmi potrebné
kvôli uchádzaniu sa o peniaze z Európskej únie. Program je otvoreným dokumentom a dá sa doň kedykoľvek vstupovať s tým, že spoločnosť EuroActivity ako
spracovateľ pripomienky doň zapracuje.
Prekvapením rokovania miestneho
zastupiteľstva bol návrh poslanca Valentína Mikuša na zvýšenie platu starostu a výzva, aby sa na ďalšom zasadnutí
schválili sobášiaci poslanci. Starosta
Slavomír Drozd doteraz sobáši sám. Starostov plat bude spätne od 1.1.2008 vo
výške 85 tisíc korún. Súčasne poslanci
schválili aj návrh V. Mikuša na zvýšenie
platu hlavného ružinovského kontrolóra na 55 tisíc korún.
M. Štrosová

V marci sa v Prievoze našiel
fotoaparát. Kto ho stratil, nech sa
ohlási na t.č. 43 41 41 21.

Blahoželáme
V apríli 2008 si životné jubileum pripomínajú:
Justína Borotová
75 rokov
Eleonóra Brhlíková
75 rokov
Ondrej Farkaš
87 rokov
František Fúra
88 rokov
Vladimír Gubín
55 rokov
Július Horniak
84 rokov
JUDr. Jozef Mikloško
81 rokov
František Rajec
96 rokov
Magdaléna Rizmanová
82 rokov
Arch. Martin Smetana
89 rokov
Slovenský zväz protifašistických
bojovníkov Bratislava II

Poslanecké stredy
Ak sa chcete stretnúť s ružinovskými poslancami a prediskutovať s nimi svoje
problémy a podnety týkajúce sa života v Ružinove, využite tzv. poslanecké stredy.
Miesto: Miestny úrad Ružinov, Mierová 21, zasadačka B 2 na prízemí
Čas:
streda 15.30-16.30
16. apríl
PaedDr. Zuzana Kurucová
23. apríl
Ing. Ján Junas
30. apríl
Ing. Peter Ilčík
7. máj
RNDr. Štefan Leitmann
14. máj
Ján Laca

Všetky termíny sú zverejnené na www.ruzinov.sk
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AKTUALITY

V Ružinove budú nové ihriská
Dočká sa aj Trnávka

Návštevníkov detských ihrísk čaká v najbližších mesiacoch niekoľko dobrých správ.
Doplnia sa chýbajúce prvky, opravia poškodené časti, od apríla sa postupne začne vymieňať piesok a dokonca pribudne viacero ihrísk.
Na rade je Prievoz

Nové detské ihrisko dostanú obyvatelia Prievozu. Vznikne na mieste
súčasného na Kaštieľskej ulici vedľa
spoločenského domu Prievoz. „Chceli
by sme s tým začať v priebehu apríla,
mája, po schválení rozpočtu. V týchto
dňoch nám už dodávateľ robí cenovú
ponuku,“ vraví Adriana Rafayová z referátu životného prostredia a verejnoprospešných služieb miestneho úradu
v Ružinove. Po demontovaní pôvodných preliezačiek tu nainštalujú úplne
nové detské atrakcie najmä v podobe
zostavy zloženej z viacerých hracích
prvkov. O nové ihrisko už žiadali obyvatelia Prievozu petíciami. V tejto časti
Ružinova, kde prevažujú rodinné domy, sa deti nemajú kde hrať. „Jediné
miesto je na Starých záhradách, kde
sme demontovali domček so šmykľavkou, lebo bol úplne zničený, ale nová
šmykľavka tu opäť pribudne,“ hovorí
Rafayová.

Konečne Trnávka

„Určite by sme chceli vybudovať aj
ihrisko na Vietnamskej ulici na Trnávke,
kde je zo strany obyvateľov veľký dopyt
po novom ihrisku,“ pokračuje Adriana
Rafayová. Umiestnené má byť na zele-

nej ploche ešte pred vstupom do areálu, kde sídli polícia.
Okrem toho na Doležalovej ulici takisto na Trnávke má súkromný investor,
ktorý tu realizuje nadstavbu, odovzdať v
najbližších týždňoch malé detské ihrisko.

Pri fontáne

Adriana Rafayová ďalej hovorí:
„Upraviť by sme chceli aj ihrisko vo
vnútrobloku na Kupeckého ulici, kde
zrekonštruovali Fontánu pre Zuzanu.
Obyvatelia o to žiadali už minulý rok.“
Vymeniť by sa mali staré hracie prvky
za nové, trochu sa zmenší pieskovisko
a upraví sa jeho zničená betónová obruba.
Všetky spomenuté ihriská by pracovníci referátu životného prostredia
chceli zrealizovať do leta. Čakajú už len
na schválenie ružinovského rozpočtu,
v ktorom sú okrem bežných výdavkov
na údržbu navrhnuté aj extra peniaze
práve na väčšie investície do vybudovania ihrísk.

Parkovisko namiesto
pieskoviska

Súčasné ihrisko na Kaštieľskej ulici

„Na základe požiadaviek obyvateľov by sme tento rok chceli zrušiť
niektoré pieskoviská a nahradiť ich parkovacími miestami,“ vysvetľuje Rafayová. Takúto požiadavku miestny úrad
dostal napríklad zo Svidníckej ulice,
Komárnickej, Medzilaboreckej a Trebišovskej ulice. Maličké pieskovisko na
Jelačičovej, ktoré mestská časť ani neevidovala medzi pieskoviskami, bude
zatrávnené.

Na Budovateľskej rekonštruujú detské ihrisko

Parník strážia SBS-kári

Začiatkom marca si spoločnosť HB Reavis Group prevzala priestor starého
detského ihriska na Budovateľskej ulici na sídlisku 500 bytov. Za chrbtom novostavby City Business Centra a pred obytným domom vybuduje úplne nové
ihrisko.
K tejto vynútenej investícii vo výške približne 2,3 milióna korún sa ﬁrma voči Ružinovu zaviazala v súvislosti s jej plánovaným projektom výstavby veľkej
štvrte Twin City, ktorá bude z veľkej časti na území lokality Nivy.
Pomerne veľké betónové ihrisko so starými preliezačkami, pieskoviskom
a hojdačkami je v žalostnom stave. Na jeho ploche zároveň parkuje množstvo
áut. Výstavba nového moderného ihriska má tento stav zvrátiť. HB Reavis tu
vytvorí plochy na hranie i športovanie pre menšie i väčšie deti. Rozdelené bude na tri časti svojím vybavením zodpovedajúce rôznym vekovým kategóriám.
Budú tu rôzne detské atrakcie i basketbalové koše. Povrch ihriska určeného
pre menšie deti bude bezpečnostný. Nové ihrisko bude oplotené a parkovanie
vozidiel sa tu tým pádom skončí.
Otvorenie ihriska je plánované najneskôr na medzinárodný deň detí 1. júna.

Otvorenie veľkého diskoklubu Dopler na Prievozskej ulici prinieslo svoju
daň. Výtržníkom zrejme nestačí realizovať sa na tanečnom parkete, a tak si v
ostatnej dobe vzali na mušku najnovšie ružinovské detské ihrisko na Martinčekovej ulici. „Parník“ počas víkendových nocí čelil nájazdom sprejerov, vandalov
a „odhadzovačom“ odpadkov. Keďže mestská polícia nedokázala zabezpečiť
stálu hliadku, mestská časť Ružinov preto na stráženie ihriska najala bezpečnostnú službu. Tá od polovice marca začala na ihrisko dohliadať počas víkendových nocí prostredníctvom dvojčlenných hliadok. Starosta Slavomír Drozd
s SBS-kou podpísal zmluvu na pol roka. Dvanásťhodinová ochrana od ôsmej
večer do ôsmej ráno vyjde na 4750 korún.
Podľa Adriany Rafayovej z referátu životného prostredia a verejnoprospešných služieb miestneho úradu v Ružinove sa počarbané hracie prvky nanovo
prestriekajú a obnoví sa na nich náter.

Stranu pripravila M. Štrosová, Foto: M. Veselský

4

ŠKOLY

Škola na Kulíškovej: Konečne!
Kompletná oprava strechy

Základná škola Kulíškova sa po takmer šesťdesiatich rokoch dočkala svojej rekonštrukcie. Súčasná strecha pretekala, boli v nej veľké diery. Do strechy sa nasťahovali holuby
a v podkroví boli splodiny všetkého možného. Žiaci mali popraskané a zatečené triedy,
čo doviedlo učiteľov až k tomu, že sa v niektorých triedach prestalo vyučovať.
Twin City prinesie novú strechu
Riaditeľka školy Antónia Snehotová
tvrdí, že takýto havarijný stav trval už
niekoľko desaťročí. Za takmer 12 rokov
svojho „riaditeľovania“ žiadala o opravu strechy už niekoľkokrát. Peniaze sa
konečne našli. „Som šťastná, že miestny úrad ako zriaďovateľ našiel takého
sponzora, ktorý chce v Ružinove investovať práve do školy.“
„Sponzorom, ktorý opravu strechy
zaplatí, je spoločnosť HB Reavis Group.
V lokalite Nív chce stavať megaprojekt
Twin City. Musí však zároveň inak prispieť k zlepšeniu prostredia ružinovských obyvateľov a to rekonštrukciou
strechy Základnej školy Kulíškova. Vzájomne sa na tom dohodli s mestskou
časťou Ružinov v zastúpení starostu Slavomíra Drozda.
Odovzdanie staveniska
Začiatkom marca sa stretli zástupcovia všetkých zmluvných strán, aby
podpísali zmluvu, ktorá odštartovala
samotnú opravu. „Rekonštrukcia začala dnes, dodávatelia zosumarizujú do-

kumentáciu po legislatívnej stránke,
oznámia úradu všetky náležitosti s nakladaním s odpadom a od pondelka sa
môže začať s rekonštrukciou,“ povedal
Jaroslav Nikodém-Makovický z HB Reavisu siedmeho marca počas oﬁciálneho
odovzdania „staveniska“. Investor sa v
tento deň zaviazal, že strechu opraví za
pár týždňov. My sme sa preto rozhodli
urobiť menšiu kontrolu a pozreli sme sa
do školy opäť.
27. marca boli práce na samotnej
streche v plnom prúde. Robotníci mali za sebou prípravné práce a začínali s
demontážou eternitovej krytiny. Keďže
obsahuje azbest, uskladňovali ju v špeciálnych kontajneroch, ktoré odvážali
do Stupavy. Tam škodlivý materiál zlikvidujú. Po tejto činnosti ich čakajú práce
s pokrývaním novej krytiny v podobe
pálenej škridle. „Máme to rozdelené na
štyri etapy. Odkrývame to po štvrtinách.
Robí sa aj nová časť, demontuje sa stará
časť a vyzerá to tak, že to ukončíme do
1. júna,“ vraví Róbert Varga z dodávateľskej ﬁrmy, ktorá zabezpečuje samotné
stavebné práce. Jedinou prekážkou by

Vďaka podpore nadačného fondu Tesco STORES SR, a.s. v grantovom programe
Tesco pre zdravšie mestá administrovanom Nadáciou Pontis a za podpory rodičovského združenia pri našej materskej škole, materského centra, chránených
dielní „Lepší svet“, našich učiteľov a rodičov a pána starostu mestskej časti Ružinov sa podarilo našej materskej škole na Palkovičovej rozšíriť aktivity o projekt:

„OLYMPIÁDA ZDRAVIA“
Olympiáda zdravia sa bude konať každý druhý piatok v areáli našej materskej
školy na Palkovičovej ulici 11 v Bratislave–Ružinove. Týmto srdečne pozývame
všetkých rodičov a priateľov našej materskej školy so svojimi predškolákmi alebo budúcimi predškolákmi.
Témy programu:
Piatok, 18. apríla 2008 so začiatkom o 15:00 hod.
1. olympijský deň - Slávnostné otvorenie „Olympiády zdravia“;
Divadlo na Hambálku, súťažné družstvá, športové aktivity.
Piatok, 2. mája 2008, so začiatkom o 15:00 hod.
2. olympijský deň – My sme malí tanečníci.
Piatok, 16. mája 2008, so začiatkom o 15.00 hod.
3. olympijský deň – Zahrajme sa na Tarzana.
Piatok, 30. Mája 2008, so začiatkom o 15.00 hodine.
4. olympijský deň – Slávnostné ukončenie Olympiády zdravia.
Viac informácií Vám poskytne Mgr. Iveta Brodzianska, štatutárna zástupkyňa riaditeľky, brodzianska@zoznam.sk, tel.: +421 2 5542 2534.
Tešíme sa na Vašu účasť.

Personál materskej školy
na Palkovičovej ulici 11/A

mohli byť výkyvy počasia. Kvôli ním sa
už stavebné práce posunuli o dva-tri
dni. Stavitelia sa však zaviazali, že spomínaný termín dodržia.
Nebezpečné nápady
Počas výmeny strechy bude v školách prebiehať klasické vyučovanie. Ak

by však práce ohrozovali vyučovací proces či zdravie žiakov, škola sa postará o
to, aby sa vyučovanie uskutočnilo v čo
najlepších podmienkach.
Aj keď rekonštrukcia nie je ešte ani v
polovici, riaditeľka školy Antónia Snehotová má už teraz plány ako zlepšiť „imidž
školy“. „Plánujeme využiť záhradu ako
ďalší priestor na školské športoviská, využiť školský areál, vybudovať nové športoviská, prerobiť parkovú úpravu. Mám
taký nebezpečný nápad, že v prípade, že
by strecha bola dobrá, tak jej podkrovie
je dosť vysoké na to, aby sa dalo využiť
možno aj na nejaké kabinety, triedy, byty pre učiteľov. Takže ja mám dosť nápadov, ktoré by boli v prospech školy,“
dodáva riaditeľka.
Viktória Lancošová
Foto: M. Veselský

Najúspešnejších deviatakov má škola na Mierovej
Vo februári sa uskutočnilo celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníkov základných škôl z dvoch predmetov – matematiky a slovenčiny. Predtým sa testovanie volalo Monitor 9.
Celoslovenské výsledky ukázali, že testy dopadli horšie ako minulý rok. V Ružinove z hľadiska percenta úspešnosti vyriešenia testov zožala prvenstvo v oboch predmetoch ZŠ na Mierovej ulici. Viacero škôl sa dostalo pod celoslovenský priemer.
základná škola
ZŠ Mierová
ZŠ Drieňová
ZŠ Ostredková
ZŠ Nevädzová
ZŠ Medzilaborecká
ZŠ Ružová dolina
ZŠ Kulíškova
ZŠ Vrútocká
ZŠ Borodáčova

% úspešnosti
priemer SR: 56,3
68,4
67,7
66,6
64,5
56,9
51,8
51
50,8

Matematika

najlepší
žiaci dosiahli/počet
100% / 3
100 % / 1
95 % / 1
100% / 3
95 % / 1
95 % / 2
90% / 1
95% / 1

49,2

95 % / 1

Slovenský jazyk

% úspešnosti
priemer SR: 58,1

najlepší
žiaci dosiahli/počet

ZŠ Mierová
ZŠ Drieňová
ZŠ Nevädzová
ZŠ Medzilaborecká
ZŠ Ostredková
ZŠ Kulíškova
ZŠ Borodáčova
ZŠ Vrútocká

75
66,9
63,7
61,4
59,5
56,9
51
55

100% / 3
100 % / 1
100% / 2
85% / 4
85% / 4
95% / 1
90% / 3
85% / 1

ZŠ Ružová dolina

51,1

95% / 1

základná škola
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ŠKOLY

Krúžok povolaní spája nepočujúce deti so zdravými
Krúžok povolaní. Že neviete, čo to je? Na Strednom odbornom učilišti pre nepočujúcu mládež na Koceľovej ulici v Ružinove to vedia veľmi presne. Medzi nepočujúcich
mladých ľudí prichádzajú zdravé deti a spoločne tvoria,
zoznamujú sa. Kde? Predsa na krúžku povolaní.
Na SOU pre nepočujúcu mládež
na Koceľovej ulici začali s krúžkom povolaní v novembri minulého roka. „Pri
jeho vzniku nás inšpirovala zaujímavá
a úspešná Detská univerzita. Na škole
máme učebné a študijné odbory z rôznych oblastí, ako sú kaderník, čalúnnik,
knihár, elektromechanik, strojný mechanik, zlatník či záhradník Tak sme to
využili a oslovili sme riaditeľov základných škôl. Odvtedy sem prichádzajú
žiaci vyšších ročníkov a približne päť
popoludní pracujú v jednej dielni pod
vedením žiakov učilišťa a majstrov. Za
ten čas si urobia nejaký výrobok, napríklad škatuľku alebo zápisník u knihárov, vankúšik u čalúnnikov, veniec
u záhradníkov. Materiál na výrobky je
ﬁnancovaný sponzormi. Výsledky svojej práce si žiaci zoberú domov a môžu
sa pochváliť rodičom a súrodencom,“
hovorí riaditeľka SOU Eva Kršková.

Krúžok povolaní si tu vymysleli z
viacerých dôvodov. Nepočujúci žiaci
učilišťa na Koceľovej získavajú možnosť viac komunikovať s počujúcimi
rovesníkmi, krúžok zvyšuje ich pocit
sebarealizácie pri odovzdávaní získaných vedomostí a motivuje ich to k
získavaniu ďalších vedomostí.
„Naši sluchovo postihnutí žiaci
majú istotu, že budú u nás dobre pochopení, že porozumejú učivu, že sa
majú s kým „porozprávať“. Ak sa však
stretávajú s mladšími počujúcimi žiakmi a dokonca ich učia, viac si dôverujú
nielen pri používaní hovoreného jazyka, ale aj v tom, čo sa počas štúdia

naučili. Aj vďaka
tomu
prijímajú
ďalšie informácie,“
vysvetľuje význam
krúžku povolaní
Eva Kršková.
Naopak, žiaci
základných škôl,
ktorí na krúžok
povolaní prichádzajú, viac uvažujú o svojom budúcom povolaní,
majú lepší prehľad o učebných
odboroch, zmysluplne využívajú
voľné popoludnia
a v neposlednom
rade prichádzajú
do bližšieho kontaktu s nepočujúcimi.

SOU Koceľovej ulici je internátna stredná škola pre sluchovo postihnutú mládež v Bratislave. Je jednou z troch na Slovensku a jedinou v západoslovenskom regióne. Vznikla po
niekoľkoročnom úsilí Spolku starostlivosti o hluchonemých v roku 1947.
www.souspmba.edu.sk

Ocenení učitelia
Šestnásť učiteľov z ružinovských materských a základných škôl
v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Ružinov si od starostu
Slavomíra Drozda prevzalo ocenenia za svoju prácu. Návrhy na vybraných pedagógov dali riaditelia jednotlivých škôl a škôlok. Odmena nebola len symbolická, ale aj ﬁnančná – každý z ocenených získal
od mestskej časti 5000 korún. Slávnosť sa konala v Dome kultúry
Ružinov pri príležitosti medzinárodného dňa učiteľov.

Výzva zriaďovateľa
na delegovanie zástupcov do rady školy
pri základných a materských školách
v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava – Ružinov :
ZŠ Borodáčova 2
ZŠ Drieňová 16
ZŠ Kulíškova 8
ZŠ Medzilaborecká 11
ZŠ Mierová 46
ZŠ Nevädzová 2
ZŠ Ostredková 14
ZŠ Vrútocká 58

MŠ Bancíkovej 2
MŠ Miletičova 37
MŠ Piesočná 2
MŠ Prešovská 28
MŠ Pivonková 9
MŠ Stálicová 2
MŠ Velehradská 24

Rada školy je iniciatívny a poradný samosprávny orgán, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných
zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania.
V zmysle § 1 ods. 3) vyhlášky MŠ SR č. 291/2004 ktorou sa určujú podrobnosti o
spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom
a ﬁnančnom zabezpečení zriaďovateľ školy - mestská časť Bratislava – Ružinov

vyzýva
právnické alebo fyzické osoby, ktoré sa podieľajú na výchove a vzdelávaní
v príslušných školách, aby delegovali svojho zástupcu do rady školy pri vyššie
uvedených základných a materských školách.
Výzvy pre jednotlivé školy nájdete na vývesnej tabuli MÚ m.č. Bratislava-Ružinov, Mierová 21, Bratislava a zverejnené v školách

Foto: M. Štrosová

Písomné žiadosti posielajte na adresu:
Miestny úrad mestskej časti Bratislava–Ružinov
referát metodiky škôl, školských zariadení, kultúry a športu
Mierová 21
821 05 Bratislava

SENIORI
Seniorské centrum ponúka veľa možností
Na návšteve na Zimnej

Hoci má Seniorské informačné centrum na Zimnej ulici v názve zdanlivo moderné slovo
„informácia“, netreba sa zľaknúť, že vstup sem majú len tí, ktorí nejakú informáciu zháňajú. Práve naopak, bývalý klub dôchodcov je klubom aj naďalej. A nie len to.

Knižky a počítače

Seniorské informačné centrum na
Zimnej ulici na Ostredkoch je hneď
oproti vchodu do soľnej jaskyne. Ľuďom v dôchodkovom veku poskytuje
viacero možností trávenia voľného času, stretnutia so známymi, poradenstvo
a dá sa tu aj naobedovať.
Na Zimnej sídli pobočka Knižnice
Ružinov, ktorá od začiatku roka celý ob-

jekt spravuje. Knižnica tu ponúka svoje
služby nie len seniorom, ale práve im
poskytuje viacero výhod. Zapísaní čitatelia (seniori ročne zaplatia zľavnené
zápisné 80 Sk) si môžu knihy požičiavať
domov a výhodou je možnosť prečítania dennej tlače a časopisov v príjemnom prostredí. Seniori, ktorým podáva
ruky počítač, tu majú k dispozícii internetovú študovňu. Všetci dôchodcovia,

ktorí sú v ružinovskej knižnici zapísaní
ako čitatelia, môžu na internet chodiť
bezplatne, a to od pondelka do piatku
od 8. do 18. hodiny (s prestávkou medzi 12:00-12:30). Seniori z Ružinova,
ktorí nemajú čitateľský preukaz, zaplatia za minútu internetu 50 halierov.
Všetkých ostatných vyjde posedenie za
internetom 1 Sk za minútu. Ružinovskí
dôchodcovia však majú ešte ďalšiu výhodu – raz do mesiaca pre nich knižnica
pripravuje bezplatné počítačové kurzy.
Najbližší bude od 21. apríla. Je však o
ne taký záujem, že na kurz sa v tomto
roku dostanú doteraz neprihlásení len
v prípade, že niekto ochorie alebo sa z
kurzu odhlási.

Rehabilitačné centrum

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

V budove na Zimnej má svoje
priestory aj rehabilitačné centrum,
ktoré prevádzkuje ružinovská základná organizácia telesne postihnutých.
Bezplatne sa tu dá využívať stacionárny bicykel, ﬁtlopta aj posilňovací stroj.
Za poplatok tu ponúkajú rehabilitačné
masáže, vákuové masáže (tzv. bankovanie), individuálne cvičenie, rašelinové obklady, biotron lampu s liečivým
svetlom). Každú stredu (13:00-16:00
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vozia z Ružinovského domova seniorov
na Sklenárovej ulici, tu sa zohrejú. Výhodou je výber zo stravy racionálnej
(menej solenej a korenenej) a diétnej
(žlčníkovej a diabetickej). Kto si chce
vziať obed domov, stačí si priniesť obedár. Na obedové lístky pre dôchodcov
z Ružinova ﬁnančne prispieva ružinovský miestny úrad (príspevok na jeden
lístok je 15-30 Sk v závislosti od výšky
dôchodku).

Pre členov
Jednoty dôchodcov

Ružinovská organizácia Jednoty
dôchodcov Slovenska pripravuje pre
svojich členov viacero aktivít. Všetky
podrobnosti sa vždy dozviete v Seniorskom informačnom centre, kde má
Jednota vyhradené stránkové hodiny
každý utorok od 9. do 12. hodiny. Spomenúť však možno bezplatnú právnu
poradňu, ktorú vedie A. Hromníková.
Funguje vždy druhý utorok v mesiaci. Okrem toho Jednota dôchodcov
pod vedením M. Čermákovej organizuje turistické vychádzky, prednášky,
spoločné návštevy predpremiérových
predstavení v Slovenskom národnom
divadle (za zvýhodnené vstupné). V
máji chystajú v Dome kultúry Ružinov
výstavu ručných prác a v druhom polroku chcú robiť semináre o prechode
na euro.

Klub dôchodcov

V Seniorskom informačnom centre
pôsobí aj Klub dôchodcov, na ktorý prispieva mestská časť Ružinov. Na rozdiel

REKREÁCIA – Sklené Teplice
I. turnus: 11.5. 2008 – 18.5. 2008
II. turnus: 18.5. 2008 – 25.5. 2008
Účastník rekreácie zaplatí 3.000,- Sk do 30. apríla 2008
na miestnom úrade Ružinov, Mierová 21.
Odchod autobusu je z parkoviska pred miestnym úradom Ružinov na
Mierovej 21:
I. turnus: odchod 11.5.2008 o 11.00 hod.
II. turnus: odchod 18.5.2008 o 11.00 hod.
Pobyt začína večerou, v ďalších dňoch je zabezpečená plná penzia.
Pobyt končí obedom, odchod autobusu bude asi o 15.00 hod. zo Sklených Teplíc.
Účastník zájazdu musí mať pri nástupe na pobyt kartičku zdravotného poistenia. V cene zájazdu sú aj procedúry, ktoré odporučí lekár pri nástupe, a kúpeľný poplatok.
Prihlasovanie
od 21. 4. 2008 v úradných hodinách na miestnom úrade Ružinov na
Mierovej 21, na referáte sociálnej politiky, na prízemí, číslo dverí A6. Pri
prihlasovaní je potrebné predložiť občiansky preukaz a potvrdenie o dôchodku.
Úradné hodiny na miestnom úrade:
Pondelok 8.00-12.00 13.00-17.00
Streda 8.30-12.00 13.00-16.30

O pobyte a prihlasovaní sa môžete informovať
na tel. č. 02/48 28 42 85

hod.) sú na programe rôzne prednášky
a od apríla aj spoločenské posedenia.
Informačné hodiny tu majú v pondelok od 15. do 17. hodiny, na cvičenia sú
vyhradené utorky a štvrtky medzi 13. a
17. hodinou (najlepšie je objednať sa).
Piatok je zvyčajne voľný deň.

Podáva sa obed

Cez pracovný týždeň tu do 14. hodiny podávajú obed. Jedáleň je zariadená novým nábytkom, nové vybavenie má aj kuchyňa. Obedy sa na Zimnú

od Jednoty dôchodcov sa tu neplatí
členské. Klub pripravuje pre ružinovských seniorov rôzne príležitostné posedenia – ku dňu matiek, pri príležitosti
mesiaca úcty k starším, vianočné posedenie. Takisto sa chystajú na návštevu
do iných klubov dôchodcov, záujem je
aj o spoločnú návštevu múzea. Do klubu sa dá prísť od pondelka do štvrtku
zvyčajne medzi 11. a 16. hodinou. Kontaktnou osobou je Kristína Tumová.
Miroslava Štrosová
Foto: M. Veselský
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Optimálna dodávka tepla k spokojnosti zákazníka
Väčšina bytových domov v
mestskej časti Ružinov je zásobovaná teplom zo sústavy centralizovaného zásobovania teplom (CZT)
spoločnosti Bratislavská teplárenská, a.s. (BAT), ktorá je najväčším
dodávateľom tepla na území Bratislavy.
Teplo je distribuované vo forme
horúcej vody sústavou potrubí do
odovzdávacích staníc tepla (OST),
tzv. „výmeníčiek” a odtiaľ je dodávané čerpadlami cez sekundárne
rozvody priamo do radiátorov konečných spotrebiteľov tepla. V OST
sa zároveň pripravuje teplá úžitková
voda (TÚV). V Ružinove BAT, a.s.
predáva teplo dvoma spôsobmi:
1. na výstupe z OST správcovi sekundárnych rozvodov, ktorý je
priamym zmluvným partnerom pre
konečných spotrebiteľov. Spotrebiteľov zvyčajne zastupuje správca domu
alebo spoločenstvo vlastníkov.
2. BAT, a.s. je priamo dodávateľom tepla konečnému spotrebiteľovi v tarife na výstupe z primárnych
rozvodov, resp. na výstupe z OST.
V problematike zásobovania
teplom najviac rezonuje téma vysokých nákladov na teplo a spôsoby
ich znižovania. Vyrobiť teplo nie je
lacná záležitosť, nech ho vyrábate
akokoľvek. Ceny energií v poslednom období enormne narastajú a
najviac to pociťujeme práve na teple. Je to preto, že tepla potrebujeme
najviac pre dosiahnutie komfortu a
pohody doma, na pracovisku, či v
škole. Zvyšovanie cien tepla nie je
spôsobované zvyšovaním zisku teplárenských spoločností, ako by sa
mohlo niekomu zdať, ale nárastom
cien primárnych vstupov - najmä
paliva. Bratislava je zásobovaná tep-

lom, ktoré je takmer na 100% vyrábané na báze zemného plynu. Je to
fakt, ktorý sa v najbližšom období
nezmení. Bohužiaľ nie sú tu vytvorené podmienky na dodávky odpadového tepla z jadrovej elektrárne,
ako je tomu v Trnave. Ani nemáme
v blízkosti geotermálne pramene,
ktoré by sa dali využiť, tak ako v Galante alebo v Košiciach. Spaľovanie
zemného plynu je pre Bratislavu, pre
jej veľkosť a charakter jedinou relevantnou možnosťou.
To, že náklady na teplo sú veľkou položkou rodinného rozpočtu
si uvedomujeme aj my. Je prirodzené, že spoločenstvá vlastníkov
riešia problém ako znížiť náklady a
sú ochotné na to vynaložiť nemalé
ﬁnančné prostriedky.
Existuje mýtus, že dodávatelia
tepla majú záujem „natlačiť“ do domácností čo najviac tepla. Nie je to
tak. Chceme byť nápomocní pri realizácii úsporných opatrení v šetrení
teplom.
V prvom rade je potrebné poznať skutočný technický stav domu,
jeho merné spotreby a slabé miesta. Preto je vhodné dať si spracovať
energetický audit, ktorý navrhne postupnosť a priority, odhadne možné
prínosy opatrení.
Postupnosť úsporných opatrení
pre znižovanie spotreby tepla v bytových domoch by mala byť nasledovná:
1. Hydraulické vyregulovanie
vnútorných rozvodov s osadením
termostatických ventilov pred vy-

kurovacími telesami. Toto opatrenie
je dobré vykonať ako prvé z dôvodu
najpriaznivejšieho pomeru vynaložených nákladov k získanému zníženiu spotreby tepla. Termostatické
ventily sú najlepším nástrojom na
aktívne regulovanie spotrebiteľom
tepla podľa jeho požiadaviek na tepelnú pohodu v byte.
2. Osadenie pomerových meračov tepla. Významne ovplyvňuje
spotrebiteľské správanie obyvateľov
a motivuje ich viac šetriť.
3. Výmena okien, resp. ich zatesnenie.
4. Zateplenie. Je to ﬁnančne
najnáročnejšie opatrenie. Realizovať
ho treba až po realizácii predchádzajúcich opatrení.
5. Výmena rozvodov TÚV,
resp. ich zaizolovanie. V rozvodoch
TÚV necirkuluje upravená voda, tak
ako je tomu pri ÚK. Preto sa časom
zanášajú, znižuje sa prietok a zvyšuje
vychladenie, čo má za následok väčšiu spotrebu. V mnohých domoch
sú rozvody TÚV (ale aj ÚK) slabo,
resp. nie sú vôbec zaizolované, čo
zvyšuje tepelné straty a znižuje hospodárnosť prípravy TÚV.
Súborom týchto opatrení môže spoločenstvo vlastníkov a teda
aj jednotlivá domácnosť dosiahnuť
zníženie spotreby tepla až o 60 %.
Výška úspor závisí aj od pôvodného
stavu domu pred zavádzaním racionalizačných opatrení a spotrebiteľského správania obyvateľov domu.
Toto boli opatrenia na strane
spotreby. Spoločnosť BAT aktívne

Záhradnícku čoskoro rozkopú
Blížiaca sa rekonštrukcia Záhradníckej ulice
vyrieši jej súčasný stav od križovatky s Miletičovou ulicou až po električkovú zastávku v križovatke s Mraziarenskou ulicou. Celý úsek je dlhý
780 metrov.
Stavebné úpravy vytvoria štvorprúdovú komunikáciu s električkovou traťou uprostred, čo prispeje
k väčšej plynulosti premávky v tomto úseku. V súčasnosti sa tu v smere jazdy do mesta dva pruhy zužujú
do jedného, pričom vodiči križujú električkové koľaje. Táto kapacita cesty je už nedostačujúca a ešte
viac by sa jej nevyhovujúce riešenie prejavilo po dokončení výstavby obytných komplexov na Jégého
ulici, ktorá ústi do Záhradníckej.
Práce na rozširovaní Záhradníckej by sa mali
začať už v máji a ich ukončenie je plánované až na
december 2009, čo potvrdzuje náročnosť úprav.

pracuje na zvyšovaní efektívnosti na
strane výroby a rozvodu tepla. Hľadáme spôsoby ako efektívnejšie vyrábať energiu, zvyšovať podiel vyrobenej elektrickej energie, nakupovať
teplo z iných zdrojov. Tieto opatrenia, na rozdiel od decentrálnej výroby tepla, je možné využiť v sústavách
CZT na zníženie konečnej ceny tepla. Vynakladáme nemalé prostriedky
na obnovu rozvodov tepla s cieľom
znížiť tepelné straty, ale aj zabezpečiť spoľahlivosť a plynulosť dodávok
tepla. Každoročne vymieňame pôvodné technológie OST za nové na
báze doskových výmenníkov tepla,
nasadzujeme moderné systémy merania a regulácie, pripájame OST na
teplárenský dispečing, čím zabezpečuje kontinuálne sledovanie kvality
dodávok tepla a správnej činnosti
OST. Máme 24 hodinovú poruchovú službu.
Sme presvedčení o budúcnosti
CZT v Bratislave, tak ako je tomu
aj vo svete. Veľké mestá severnej a
západnej Európy, kde myšlienka
CZT vznikla, sú zásobované teplom
rovnako. Taktiež budúci vývoj cien
palív podporí veľkých odberateľov
zväčšovaním cenových rozdielov
oproti malým odberateľom. O budúcnosti CZT v Bratislave svedčí
aj veľa novovybudovaných moderných bytových, polyfunkčných,
administratívnych a obchodných
objektov pripojených na CZT. V
neposlednom rade je tu aj spoločenský prínos CZT vo forme šetrnejšieho pôsobenia na životné
prostredie. Spoločnosť BAT zabezpečuje všetky činnosti pre spoľahlivú a pre odberateľa bezproblémovú
a pohodlnú dodávku tepla.

Časť električkovej trate sa presunie do prostriedku
Záhradníckej a Dopravný podnik mesta Bratislavy
nevyhnutnú výluku električiek na tomto úseku zároveň využije na rekonštrukciu trate od Miletičovej po
Trnavské mýto. Súčasťou prác bude aj rekonštrukcia
svetelnej signalizácie a úprava chodníkov. Rozširovanie vozovky si nevyžiada komplexnú uzávierku
komunikácie. „Všetko bude zabezpečené tak, aby
bola Záhradnícka prejazdná a aby aj chodci mohli
túto komunikáciu využívať,“ potvrdila hovorkyňa
magistrátu Bratislavy Eva Chudinová. Doplnila, že
rozširovanie Záhradníckej je jedným z prioritných
projektov mesta.
Projekt sa realizuje v súčinnosti s investormi,
ktorí stavajú byty na Jégého ulici, kde smerom na
Záhradnícku pribudne odbočovací jazdný pruh.
V súčasnosti na celé dielo prebieha medzinárodná verejná súťaž na jeho zhotoviteľa.
Martina Magicová
Foto: Michal Veselský
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Pilotná výzva na predkladanie žiadostí o NFP
Regenerácia sídiel
Regionálna a mestská hromadná doprava

Operačný program Bratislavský kraj
Opatrenie 1.1 Regenerácia sídiel
Opatrenie 1.2 Regionálna a mestská hromadná doprava
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Bratislavský kraj vyhlasuje pilotnú výzvu
na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Bratislavský kraj financovaného
z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu SR.
Prioritná os 1 Infraštruktúra, Opatrenie 1.1 Regenerácia sídiel
Kód výzvy: OPBK/2008/1.1/01, dátum vyhlásenia výzvy: 31. marca 2008, charakter výzvy: priebežná výzva
Prioritná os 1 Infraštruktúra, Opatrenie 1.2 Regionálna a mestská hromadná doprava
Kód výzvy: OPBK/2008/1.2/01, dátum vyhlásenia výzvy: 31. marca 2008, charakter výzvy: priebežná výzva
Podrobné informácie na www.build.gov.sk a www.opbk.sk.

O P B K

operačný
program
bratislavský
kraj

Investícia do vašej budúcnosti
Tento projekt je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
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VÝSTAVBA

Pozemky čakajú na výstavbu

K výstavbe sa schyľuje na pozemku medzi Mierovou, Kaštieľskou a Gagarinovou. Drobné obchodíky a obchodný dom má nahradiť Perla Ružinova. Polyfunkčný komplex s dvojpodlažnou obchodnou galériou, z ktorej vyrastajú štyri obytné a jedna kancelárska veža. Už
v lete by mal investor s portugalským majetkovým pozadím začať stavať prvý 12-podlažný
bytový dom na rohu Kaštieľskej a Mierovej, a 16-podlažnú kancelársku vežu na najrušnejšom nároží pri Gagarinovej. Prvá etapa by tak mala byť dokončená do októbra 2010 a celý
komplex v roku 2011. Perla Ružinova = 314 bytov a asi 500 parkovacích miest v podzemí. Na
prvú etapu bolo vydané územné rozhodnutie.

Pozemok medzi Plynárenskou a Jarabinkovou ulicou sa už pripravuje na výstavbu luxusného výškového obytného komplexu 3nity. Dokončuje sa tu asanácia areálu Vzduchotechnických montáži a pomerne nových administratívnych budov. 3nity, to budú tri vežiaky
– 23-, 24- a 27-podlažný – umiestnené nad trojpodlažným parterom s obchodnými a administratívnymi priestormi. Súčasťou 3nity bude wellness s bazénom a podzemné parkovanie
pre takmer 900 áut. Kapitál izraelský, bytov 384, dokončenie v roku 2011. Na 3nity už bolo
vydané územné rozhodnutie.

Ďalšie zo slovenskej siete nákupno-spoločenských centier MAX sa chystá na Prievozskú
ulicu. Trnavský investor ho plánuje na pozemkoch v susedstve Centra pre liečbu drogových
závislostí približne až po úroveň výjazdu z vnútrobloku Rumančekovej ulice. Koncept nepočíta len s nákupným centrom, ale aj bytmi, hotelom a kancelárskymi priestormi. Dominantou
má byť 22-podlažná budova. Ako dopravné riešenie investor navrhuje mimoúrovňovú križovatku cez Prievozskú ulicu. Projekt je zatiaľ bez povolení.

Pozemok sa nachádza na konci ulice Na križovatkách za posledným rodinným domom
a oproti obytnému súboru Slnečný dvor. Pozemok je zatrávnený a za jeho chrbtom je športovisko. Stáť tu bude šesťpodlažný bytový dom s 32 bytmi. Na prízemí budú obchodné priestory a v suteréne 32 parkovacích miest. Parkovať sa bude aj priamo pred objektom. Dom už
má územné rozhodnutie.

Kúsok od 3nity budú mať svoje miesto Jarabiny. Na pozemku na rohu ulíc Jarabinková
a Mlynské Nivy stál predtým areál Kovošrotu. Jarabiny tvorí šesť budov s 323 bytmi, kanceláriami a obchodmi. Dominantou bude 17-podlažný dom stojaci najbližšie k ulici Mlynské
Nivy. Ostatné bloky budú mať od ôsmich do desiatich podlaží. Podzemné parkovisko bude
mať vyše 500 státí. Dokončenie výstavby je plánované na prelom rokov 2010 a 2011. Projekt
už má stavebné povolenie.

Na prestavbu čaká aj obchodné stredisko Helios na Herlianskej ulici. Jeho majiteľ by chcel
na pôvodnom pôdoryse objektu vybudovať bytový dom s dvoma blokmi vyrastajúcimi z trojpodlažného parteru. V rámci neho majú byť obchody a kancelárie. Plánovaných je 70 bytov a
v podzemí vyše 200 parkovacích miest. Zatiaľ nebolo vydané ani územné rozhodnutie.

M. Štrosová
Foto: autorka, M. Veselský
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ROZHOVOR

Človek sa po rokoch „vystrieľa“
Poslucháči Slovenského rozhlasu, predtým Československého rozhlasu na Slovensku,
si isto pamätajú meno Tibor Hrozáni (1930). Veď v tomto médiu strávil vyše 33 rokov.
Svoj talent pre vnímanie okolitého diania a pretransformovanie dôležitých informácií
do éteru zužitkoval v najpočúvanejších reláciách, akými boli Konečne sobota!, Popoludnie s rozhlasom, no najmä nedeľná Zákruta.
Vyštudovali ste slovenčinu v
kombinácii s ﬁlozoﬁou na Filozoﬁckej fakulte Univerzity Komenského. Čo bolo podnetom prihlásiť
sa do rozhlasu?
Vždy som túžil po herectve. Tri
roky som ako stredoškolák hrával
ochotnícky u saleziánov v rodnej Trnave. Istý čas aj „profesionálne“ v tamojšom Umeleckom štúdiu, až kým
ho po februári 1948 nezakázali. Pred
maturitou sme však robili testy a tie
ukázali, že by som namiesto herectva
mal ísť na ﬁlozoﬁu. Stalo sa.
Kumšt vám však nedal pokoja…
Tak je. Po absolvovaní vysokej
školy som sa uchádzal o miesto v
Literárnej redakcii rozhlasu. Prijali
ma možno aj preto, že som mal už
dovtedy uverejnených niekoľko väčších prác v najčítanejšom denníku
Smena. Svoju prvú reláciu som vysielal o necelé dva týždne po nástupe. Onedlho ma preradili do novovzniknutej Redakcie humoru a satiry,
a tak som spolu s Julkou Kurilovou
začal pripravovať veľký silvestrovský
program. Šlo o prvý program tohto
druhu po roku 1948 vôbec. Dnes to
znie ako samozrejmosť, no v roku
1953 to bolo čosi výnimočné. Vládla
tvrdá cenzúra. Z dvanásťhodinového
materiálu, ktorý sme nahrali za účasti publika, sme zostrihali štyri hodiny
hlavného programu. Z tzv. odpadových príspevkov vzniklo ešte zopár
relácií. Onedlho som už mal vlastné
okienko a každú nedeľu som odvysielal hodinový program.
Takže hneď od skončenia školy
ste robili prácu, ktorá vás bavila?
Áno, pretože už v roku 1956 som
založil estrádne oddelenie a nahrával
som estrády v rôznych slovenských
mestách (Žilina, Banská Bystrica a i.).
Jednu sme spolu s nebohým Ľudom
Zeljenkom-Detvanom nahrávali bez
scenára v bojnických kúpeľoch, dokonca sme ju pod názvom Tri kvapky
humoru museli na žiadosť poslucháčov niekoľkokrát reprízovať. Pod Zeljenkovým a mojím vedením, možno
povedať réžiou, vystupovali aj kúpeľní hostia. Na prípravu a nahrávanie

sme mali jeden deň. A hoci ani táto
relácia nemala politické podfarbenie,
prešla.
Veľmi ma táto práca bavila, veď
nemala ďaleko od divadla. Za mimoriadne úspešné považujem obdobie,
keď som dostal voľnú ruku pri prípra-

Po zmene som vždy túžil ja. Presvedčil som sa, že po piatich rokoch rovnakej práce sa človek nielen obšúcha, ale aj vystrieľa a že už nič nové
nevymyslí. Preto som ak nie aj redakcie, aspoň relácie striedal. Výnimku
som urobil iba v prípade relácie Ko-

som to vzal. Spolu s Ernestom Stredňanským (ja dramaturg, on režisér)
sme vysielali priamy prenos z cirkusu
Moskva ako prvý v strednej Európe
a možno aj na svete. Pretože rozhlas
nemal peniaze na moje zvýšenie platu a život bol vždy drahý, šiel som na
konkurz do Novinárskeho študijného
ústavu, kde som zostal tri roky. Mojím odborom bol jazyk a štýl slovenského novinárstva. V roku 1961 ma
však „zlanárili“ do zakladajúceho sa
Vysielania pre Západoslovenský kraj
v rozhlase. Takže: televízia – to bol
záskok, Novinársky študijný ústav z
núdze cnosť.
V súčasnosti ste už na zaslúženom odpočinku. Dokáže rozhlasák
žiť bez rozhlasu?
Musí. Poznal som ľudí, ktorých
odchod do dôchodku zlomil. Dokonca aj fyzicky. Ja som ešte nejaký krátky čas mal vlastnú hodinovú
nedeľnú reláciu v Rádiu RMC. Rádio
však zaniklo (dúfam, že nie mojou
vinou). Po odchode do dôchodku v
roku 1986 som začal robiť traﬁkanta
priamo „cez ulicu“. Robilo mi radosť,
že ma ľudia poznajú a z novinového
stánku sa neraz utvorilo doslova spoločenské stredisko. Po nežnej revolúcii som dostal ponuku pracovať ako
jazykový a štylistický redaktor pre vydavateľstvo Archa, s pokračovateľom
ktorého (dnes je to Kalligram) spolupracujem až doteraz. Okrem toho
prekladám z nemeckého jazyka. Vari
také najvýraznejšie moje prekladové
dielo je literatúra faktu – Kniha Hitler.
Ale spod mojich rúk vyšli aj iné literárne preklady, ba aj Filozoﬁa práva.

ve zábavných programov pre vznikajúci Rozhlas po drôte. Bez režisérov
som odvysielal 23 pokračovaní Dobrého vojaka Švejka i ďalšie vzácne
diela našej i svetovej literatúry. Ani
po rokoch nemôžem zabudnúť, ako
som „režíroval“ Andreja Bagara. Načítal hodinový text Saltykova-Ščedrina: Ako jeden sedliak dvoch generálov uživil. Táto relácia šla do hlavného
programu a podľa ohlasov poslucháčov bola veľmi úspešná.
V priebehu troch desaťročí dochádzalo k zmenám personálnym,
štrukturálnym a iným. Dokázali ste
sa bez problémov aklimatizovať?
Paradoxne to bolo práve naopak.

nečne sobota!, ktorú som autorsky
pripravoval a vysielal od roku 1965
až do roku 1970. Trvala tri a pol hodiny (od pol piatej do ôsmej ráno) a
mohli sa do nej zapájať aj poslucháči. Práve vtedy som si vytvoril „teóriu
piatich rokov“. Takže som prešiel do
redakcie spravodajstva priamo k príprave správ.
Jeden rok ste pracovali v televízii a neskôr v Novinárskom študijnom ústave. Vrátili ste sa však
do rozhlasu. Čo Vás ťahalo späť?
V televízii som bol iba na záskok.
Vznikla tam Redakcia humoru, neskôr sa premenovala na Redakciu
zábavy, a chýbal im dramaturg. Tak

Bývate na Astrovej ulici, ktorá
aj s okolitými kvetinovými ulicami
patrí k najatraktívnejším v Ružinove. Je aj pre vás akousi životnou
oázou?
Veľmi dlho oázou bola. Potom
došli rôzne „nadstavby“ a „prístavby“,
s nimi nákladné autá s prašným materiálom, nastal hluk, začali sa ozývať
kadejaké vulgarizmy z úst „stavbárov“. No a všetky tieto i ďalšie sprievodné okolnosti nám pocit oázy zobrali. Dúfajme, že to dlho nepotrvá
a naša Astrová bude opäť Astrovou.
Aj keď nezdravo zahustenou. Veď za
tých 45 rokov, čo tu s manželkou bývame, sa sem natislo množstvo predtým neplánovaných stavieb.
Anna Sláviková
Foto: archív T. Hrozániho
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Program podujatí CULTUS
DOM KULTÚRY RUŽINOV
Ružinovská 28, Bratislava, tel.: 43 33 05 23
12.–13. 4. sobota - nedeľa 9. 00 h
DNI ZDRAVIA - festival zdravia, duševnej hygieny a umenie
15. 4. utorok 18. 00 h
PREDSTAVUJÚ SA... - koncert žiakov
ZUŠ Exnárova – 35. výročie založenia
školy
16. 4. streda 14. 00 h
DETI A FILM - ﬁlmové predstavenie pre
žiakov ZŠ
17. 4. štvrtok 17. 00 h
RUŽINOVSKÁ TANČIAREŇ - zábavné
tanečné stretnutie staršej a strednej generácie, VS
18. 4. piatok 19. 00 h
LUCIE BÍLÁ - koncert českej speváčky,
Štadión PASIENKY
19.–20. 4. sobota - nedeľa 9. 00 h
BRATISLAVSKÉ MINERALOGICKÉ DNI
- medzinárodná výstava minerálov, drahých kameňov a fosílií
20. 4.nedeľa 10. 30 h
NEDEĽNÉ ROZPRÁVKOVÉ DOPOLUDNIE - HRAČKY, Divadlo LUDUS
20. 4. nedeľa 19. 00 h
„ZLODEJ„ - predstavenie tanečného divadla ATAK
23. 4. streda 9. 00 h
VEĽTRH ŠTUDENTSKÝCH SPOLOČNOSTÍ - v spolupráci s JUNIOR ACHIEVEMENT
24. 4. štvrtok 18. 00 h
PREDSTAVUJÚ SA... - koncert žiakov ZŠ
Borodáčova
25. 4. piatok 17. 00 h
RUŽINOVSKÁ TANČIAREŇ - zábavné
tanečné stretnutie staršej a strednej generácie, VS
26. 4. sobota 14. 00 h
DEŇ ZEME - environmentálne podujatie venované Svetovému dňu ZEME,
Areál ŠTRKOVEC
27. 4. nedeľa 10. 30 h
NEDEĽNÉ ROZPRÁVKOVÉ DOPOLUDNIE - KAMOŠ OBOR, Divadlo PIKI
30. 4. streda 13. 00 h
DIALÓGY - protidrogové fórum pre žiakov ZŠ

30. 4. streda 14. 00 h
DETI A FILM - ﬁlmové predstavenie pre
žiakov ZŠ
1. 5. štvrtok 18. 00 h
CANTUS - SCHLANDERS - koncert
speváckeho zboru Cantus s hosťom
Schlanders z Talianska
2. 5. piatok 17. 00 h
RUŽINOVSKÁ TANČIAREŇ - zábavné
tanečné stretnutie staršej a strednej generácie, VS
5. 5. nedeľa 10. 30 h
NEDEĽNÉ ROZPRÁVKOVÉ DOPOLUDNIE - VAREŠKA VAR, Divadlo DUNAJKA
10. 5. sobota 9. 00 h
NOŽE 2008 - medzinárodná výstava
nožov a chladných zbraní
11. 5. nedeľa 10. 30 h
NEDEĽNÉ ROZPRÁVKOVÉ DOPOLUDNIE - SEN O ZLATOM ŠŤASTÍ, Divadlo
MAŠKRTA
13. 5. utorok 10. 00 h
MOJA NAJDRAHŠIA ... - podujatie venované Medzinárodnému Dňu Matiek
SPOLOČENSKÝ DOM NIVY
Súťažná 18, Bratislava, tel.: 559 60 861
13. 4. nedeľa 19. 00 h
KONCERT ORCHESTRA BRATISLAVA
HOT SERENADERS – hudba v štýle 20.
a 30. rokov; veľká sála
15. 4. utorok 14. 00
UKRYTÉ TAJOMSTVÁ – prírodovedný
kvíz pre deti ZŠ pri príležitosti Dňa Zeme; uč.č.5
15. 4. utorok 15. 30 h
OBRÁZKY ZEME – tvorivé výtvarné popoludnie pre deti od 5 rokov; uč.č.5
17. 4. štvrtok 17. 00 h – 21. 00 h
ŠACHOVÉ KLUBOVÉ DNI – pravidelné
stretnutia členov Slovenského šachového zväzu ŠK SLOVAN; uč.č.16
22. 4. utorok 14. 00 h
CHRÁŇME NAŠE PROSTREDIE – komponovaný program s ekologickým zameraním pre deti ZŠ; malá sála
24. 4. štvrtok 17. 00 h – 21. 00 h
ŠACHOVÉ KLUBOVÉ DNI – pravidelné
stretnutia členov Slovenského šachového zväzu ŠK SLOVAN; uč.č.16
29. 4. utorok 14. 00 h
FILMOVÉ PREMIETANIE pre žiakov
školských družín; veľká sála
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TELEVÍZIA RUŽINOV

Televízny kurz angličtiny HI ENGLISH!
V marci môžete v Televízii Ružinov sledovať ďalšie lekcie konverzačného kurzu HI
ENGLISH! Prinášame vám k nim texty, aby ste sa mohli ľahšie učiť.
Lesson 31 - Easter
Lekcia 31 - Veľká noc
Slovaks celebrate Easter in a completely diﬀerent
way than Americans or British do. - Slováci oslavujú Veľkú noc úplne iným spôsobom ako Američania alebo Briti.
In America, Easter has lost much of its religious
signiﬁcance. There is something called an “Easter egg
hunt”. - V Amerike stratila Veľká noc veľa zo svojho náboženského významu. Existuje tam niečo, čo sa nazýva „Poľovačka na veľkonočné vajce“.
What is it about? - O čom to je?
Parents hide the Easter eggs all over the house
and when the kids ﬁnd them, they are rewarded with
chocolate bars or candies. - Rodičia schovajú veľkonočné vajíčka po celom dome a keď ich deti nájdu, sú odmenené čokoládovými tyčinkami alebo cukríkmi.
In Slovakia, boys chase girls and whip them with
the willow cane. They also splash girls with water from
a bucket or a bottle. Some of them use perfumes, too.
- Na Slovensku chlapci naháňajú dievčatá a šibú ich vŕbovým prútom. Tiež olievajú dievčatá s vodou z vedra lebo
fľaše. Niektorí používajú aj voňavku.
Why do they do it? - Prečo to robia?
It is believed that girls will be healthy and beautiful for the whole year. And boys get money or painted
eggs when they ﬁnish. - Verí sa, že dievčatá budú zdravé
a krásne po celý rok. A chlapci dostanú peniaze alebo maľované vajíčka, keď skončia.
I suppose that people go to the church for a special Easter service. - Predpokladám, že ľudia chodia do
kostola na špeciálnu veľkonočnú bohoslužbu.
You are correct. People cook traditional food, put
it in a basket and have it blessed by a priest. - Máš pravdu. Ľudia varia tradičné jedlo, vložia ho do košíka a dávajú
si ho posvätiť kňazom.
The Easter symbols in most countries are gosling,
chicken, lamb and rabbit. They symbolize a new beginning, life and coming of spring. - Veľkonočné symboly vo väčšine krajín sú húsatko, kuriatko, ovečka a zajac.
Symbolizujú nový začiatok, život a príchod jari.
VOCABULARY
to celebrate – oslavovať
religion – náboženstvo
religious – náboženský
signiﬁcance – význam, zmysel, dôležitosť
to hide – skryť, schovať
egg – vajce
to reward – odmeniť
chocolate bar – čokoládová tyčinka
candy – cukrík
to chase – naháňať
to whip – šibať, bičovať
willow – vŕba, vŕbový
cane – trstenica, prút
bucket – vedro
basket – košík
to bless – požehnať
priest – kňaz
gosling – húsa
lamb – jahňa
chicken – kura
rabbit – zajac
spring – jar

Lesson 32 – Crime
Lekcia 32 – Zločin
Have you heard about the man who was arrested
for bank robbery last night? - Počul si o tom mužovi,
ktorý bol zatknutý za bankovú lúpež minulú noc?
Yes. Until now he has broken the law several ti-

mes. In the past he was accused of smuggling and
arson, too. - Áno. Doteraz porušil zákon niekoľkokrát. V
minulosti bol tiež obvinený z pašovania a podpaľačstva.
Really? So he was found guilty at the previous
trials, wasn’t he? - Naozaj? Takže bol uznaný vinným v
predošlých procesoch, však?
Correct. The judge sent him to two years in prison.
- Správne. Sudca ho poslal na dva roky do väzenia.
I think that this time there will also be enough evidence to prove he is not innocent. - Myslím, že tento
krát bude tiež dosť dôkazov, aby dokázali, že nie je nevinný.
Probably, the prosecutor said that it would be difﬁcult for his lawyer to defend him. - Pravdepodobne,
žalobca povedal, že pre jeho právnika bude zložité ho
brániť.
I want to stay informed about this case because
I am curios what sentence he will get. - Chcem ostať
informovaná o tomto prípade, pretože som zvedavá, aký
trest dostane.
VOCABULARY
to arrest – zatknúť
to rob / robbery – lúpiť / lúpež (banky)
to break the law – porušiť zákon
to accuse someone of – obviniť niekoho z (zločinu)
to smuggle / smuggling – pašovať / pašovanie
arson – podpaľačstvo
to be found guilty – byť uznaný vinným
innocent – nevinný
prison – väzenie
judge – sudca
evidence – dôkazy
to prove – dokázať
prosecutor – žalobca
lawyer – právnik
to defend – brániť, hájiť
case – prípad
sentence – trest, rozsudok
punishment – trest

Lesson 33 – Newspapers
Lekcia 33 – Noviny
What papers do you take, Slavo? - Aké (ktoré) noviny odoberáš Slavo?
I haven’t subscribed to any dailies, weekly magazines or journals. I prefer buying them at the news-agent’s. - Nepredplatil som si žiadne denníky, týždenníky alebo časopisy. Uprednostňujem si ich kupovať v
novinovom stánku.
Do you? What do you glance at ﬁrst? - Áno? Čo si
prezeráš ako prvé?
Sports news and domestic and foreign news. I
enjoy reading the opinion section – editorials and
columns are my favourite, too. - Športové správy a domáce a zahraničné správy. Rád čítam názorovú rubriku
– úvodníky a stĺpčeky sú tiež moje obľúbené.
Because I am interested in culture, I always read
critic reviews of movies, plays or concerts. - Pretože sa
zaujímam o kultúru, vždy si prečítam recenzie ﬁlmov, hier
a koncertov.
I read only broadsheets. There is nothing for me
in the tabloids. - Čítam len mienkotvorné noviny. V bulvárnych plátkoch pre mňa nič nie je.
My friend is an editor of the papers with the circulation of about 150 thousand copies. - Môj priateľ je
vydavateľ novín s nákladom okolo 150 tisíc výtlačkov.
It must have much advertising which brings in
enough money. - Musia mať veľa inzercie (reklamy), ktorá im prináša dostatok peňazí.
The work of editors, reporters, critics and other
people working in an editor’s oﬃce must be very in-

teresting. - Práca vedúcich redaktorov, reportérov, kritikov a ďalších ľudí pracujúcich v redakcii musí byť veľmi
zaujímavá.
VOCABULARY
to subscribe / subscription – predplatiť si / predplatné
daily newspaper – denník
weekly magazine – týždenník
journal – časopis
news-agent’s – novinový stánok
to glance – zbežne prezrieť
domestic news – domáce správy (spravodajstvo)
foreign news – zahraničné správy
editorial – úvodník
column – stĺpček
critic review – recenzia
broadsheet – mienkotvorné noviny (veľký formát)
tabloid – bulvárne noviny (malý formát)
editor – vydavateľ, vedúci redaktor
editor’s oﬃce – redakcia
reporter – reportér, redaktor
circulation – náklad
advertising – reklama, inzercia
copy – výtlačok

Lesson 34 – Gardening
Lekcia 34 – Záhradkárčenie
Well, digging, raking, planting and pruning can
be fun. - Nuž, okopávanie, hrabanie, sadenie a orezávanie môže byť zábava.
I wouldn’t mow a lawn for worlds. - Nekosil by som
trávnik ani za ten svet.
I don’t doubt that. My mum has always been into
ﬂower, vegetable and fruit growing. - O tom nepochybujem. Moja mama bola vždy do (zaujímala sa o) pestovanie kvetov, zeleniny a ovocia.
I know what you mean. My grandmother studies
books on gardening, learns the best ways of manuring, watering, transplanting and so on. - Viem, čo myslíš. Moja stará mama študuje knihy o záhradkárčení, učí sa
najlepšie spôsoby hnojenia, polievania, presádzania atď.
I have always admired her lovely fruit-trees, especially when the apricots, cherries, peaches or pears
are ripe. - Vždy som obdivovala jej úžasne ovocné stromy, najmä keď marhule, čerešne, broskyne alebo hrušky
sú zrelé.
Do you remember when you were helping us in
our orchard? - Pamätáš si, keď si nám pomáhala v našom
ovocnom sade?
Sure. I was also picking grapes in the vineyard at
the vintage. That I liked the best. - Samozrejme. Tiež
som zbierala hrozno vo vinohrade pri vinobraní. To sa mi
páčilo najviac.
VOCABULARY
to be fond of – mať rád
to dig – kopať
to rake – hrabať
to plant – sadiť, pestovať
to prune – orezať (stromy)
to mow – kosiť, sekať (trávu)
lawn – trávnik
to grow – pestovať, rásť
to manure – hnojiť
to water – polievať, zavodňovať
to transplant – presadiť
fruit-tree – ovocný strom
apricot – marhuľa
cherry – čerešňa, višňa
peach – broskyňa
pear – hruška
ripe – zrelý
orchard – ovocný sad
vineyard – vinica
vintage – vinobranie
to pick – zbierať
grapes – hrozno
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TELEVÍZIA RUŽINOV

Tvoria Svet Ružinova
Vysielanie Televízie Ružinov sa na vaše obrazovky každý deň dostáva vďaka
tímu tvorivých i technických pracovníkov. Redaktori, moderátori, kameramani, strihači, režisér, zvukár, technik... Postupne vám predstavíme ľudí, ktorí
TVR tvoria, nazrieme do zákulisia prípravy vysielania, zájdeme sa pozrieť,
ako to vyzerá pri nakrúcaní.
Reportéri či redaktori Televízie Ružinov sú tí,
ktorí idú do terénu, kde s kameramanmi nakrúcajú
jednotlivé spravodajské a publicistické príspevky,
ktoré ďalej so strihačmi spracúvajú do výslednej
podoby. Každý deň pripravujú Ružinovský denník
a výsledok ich práce vidíte v jednej z najobľúbenejších a najdlhšie vysielaných relácii SVET RUŽINOVA, ktorá každý týždeň prináša reportáže o dianí
predovšetkým v Ružinove. Tu zvyčajne počujete
len ich hlasy, ale určite ich poznáte aj z iných relácií. O tom všetkom však inokedy.
LUCIA PALŠOVIČOVÁ – študuje vo 4. ročníku
masmediálnych štúdií na Fakulte masmediálnej komunikácie Univerzity Cyrila a Metoda v Trnave. Ak sa
vám zdá, že ju vídate v STV hovoriť o počasí, tak je
to naozaj tak.
VIKTÓRIA LANCOŠOVÁ - študuje vo 4. ročníku
masmediálnych štúdií na Fakulte masmediálnej komunikácie Univerzity Cyrila a Metoda v Trnave.

MARTINA MAGICOVÁ - je študentkou 4.
ročníka žurnalistiky na Filozoﬁckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.

MIROSLAVA ŠTROSOVÁ – vyštudovala žurnalistiku
a pedagogiku na Filozoﬁckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Z redaktorov pôsobí v Televízii Ružinov najdlhšie (už siedmy rok).

JARO KURPEL - vyštudoval manažment a podnikanie v oblasti elektrotechniky na Vyššej odbornej
škole pri Strednej priemyselnej škole elektrotechnickej v Bratislave.

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

<<

Televízny kurz angličtiny HI ENGLISH!

Lesson 35 – In a Car
Lekcia 35 – V aute
Did you pass your driving test? - Zložila si vodičskú
skúšku?
Yes, but I had some diﬃculties. I forgot to set up
the wing mirrors and rear-view mirror before I started
driving. - Áno, ale mala som pár ťažkostí. Zabudla som si
nastaviť bočné spätné zrkadlá a spätné zrkadlo v strede
predtým, ako som začala šoférovať.
Was there an instructor sitting at the passenger’s seat? - Bol tam inštruktor sediaci na sedadle spolujazdca?
Sure. He fastened his seat belt and reminded me
of where clutch, brake and accelerator are. - Iste. Pripevnil si bezpečnostný pás a pripomenul mi, kde je spojka, brzda a plyn.
You were nervous, weren’t you? When I was doing

the exam, I forgot to release the handbrake before
starting the engine. - Bola si nervózna, však? Keď som
ja robil skúšku, zabudol som uvoľniť ručnú brzdu pred naštartovaním.
I held the steering wheel tightly and checked a
speedometer and rev counter. - Držala som volant pevne a kontrolovala tachometer a otáčkomer.
And what type of car would you like to own? - A
aký druh auta by si chcela vlastniť?
Well, it should have low fuel consummation, a big
boot and a ﬁrm bumper. An automatic gear lever would be perfect. - Nuž, malo by mať nízku spotrebu paliva,
veľký kufor a pevný nárazník. Automatická prevodovka
by bola perfektná.
VOCABULARY
wing mirror – bočné spätné zrkadlo

rear-view mirror – stredové spätné zrkadlo
passenger’s seat – sedadlo spolujazdca
to fasten – pripevniť, pripútať
seat belt – bezpečnostný pás
clutch – spojka
brake – brzda
accelerator – plyn
to release – uvoľniť
handbrake – ručná brzda
start the engine – naštartovať motor
steering wheel – volant
speedometer – tachometer
rev counter – otáčkomer
fuel consummation – spotreba paliva
ﬁrm – pevný
bumper – nárazník
gear lever – rýchlostná páka, prevodovka
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REDAJŇA

YKLOV
KLOV
ORENÁ

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

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

Čo ponúkame naviac:
� testovacie jazdy vybraných modelov bicyklov
� rozvoz zakúpených bicyklov v rámci Bratislavy zadarmo
� prednostný servis pre netrpezlivých a zaneprázdnených
� ku každému z prvých 150 predaných bicyklov,
doplnky v hodnote 1.500,- SK zadarmo

www.greenbike.sk

inzercia green bike.indd 1

2/25/08 10:14:14 AM

H�adáme vhodných kandidátov na pozície:

Predava�/pokladník

Zástupca vedúceho predajne

novootváraná predaj�a BRATISLAVA Gagarinova

Váš profil:
• ukončené stredoškolské vzdelanie
• schopnosť prevziať zodpovednosť
• analytické a komunikačné schopnosti
• pozitívny postoj k obchodu
• schopnosť motivovať a viesť tím
• ochota k fyzickej práci
Príprava na budúce úlohy:
V rámci nášho niekoľkotýždenného
tréningového programu Vás pripravíme na Vaše budúce úlohy: metódou
„Learning-by-doing“ Vám poskytneme
dôkladné zapracovanie, pri ktorom
Vás individuálne povedie skúsený
kolega, ďalej sa zúčastníte našich
rozsiahlych interných školiacich programov.

Pracovná náplň:
• zastupovanie vedúceho predajne
v dobe jeho neprítomnosti
• vedenie a motivácia personálu
• administratívna činnosť súvisiaca
s prevádzkou predajne
• v prípade potreby práca na pokladni
a doplňovanie tovaru na predajnej
ploche
Čo ponúkame:
• od začiatku zaujímavý plat
• Prepracovaný systém zapracovania
• príjemná atmosféra v motivovanom
tíme
• isté zamestnanie v rýchle
sa rozvíjajúcej spoločnosti

Váš profil:
• základné vzdelanie / vyučenie /
SŠ vzdelanie
• skúsenosť z obchodu vítaná,
ale nie podmienkou
• ochota k fyzickej práci
Príprava na budúce úlohy:
V rámci nášho dvojtýždňového tréningového programu Vás pripravíme
na Vaše budúce úlohy a poskytneme
Vám dôkladné zapracovanie, ktoré
prebieha pod vedením skúseného kolegu – interného trénera.

Pracovná náplň:
• práca na pokladni
• doplňovanie tovaru na predajnú
plochu
Čo ponúkame:
• od začiatku zaujímavý plat
• prepracovaný systém zapracovania
• príjemná atmosféra
v motivovanom tíme
• isté zamestnanie v rýchle
sa rozvíjajúcej spoločnosti
• možnosť skráteného úväzku
• osemhodinové zmeny
• 2 dni v týždni voľné

Pokiaľ sme Vás zaujali, môžete nás kontaktovať:
• prostredníctvom nášho regionálneho vedúceho predaja: 0911101243
• na niektorej z našich predajní
• na adrese: LIDL Slovenská republika v.o.s., Púchovská 12, 914 41 Nemšová, job@lidl.sk, tel.: 326544101

www.lidl.sk
zast_prod_Blava205x134.indd 1

22.1.2008 10:12:17
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Pljuščenko na ružinovskom ľade
Milovník bratislavských dievčat

Olympijský víťaz, niekoľkonásobný majster sveta a Európy. To je stručná, ale zároveň
aj výstižná charakteristika doposiaľ neprekonateľného ruského krasokorčuliara. Po
dvoch rokoch odmlky si opäť obul korčule, aby svoje medailové konto ešte zvýšil. Nedávno zavítal aj do Bratislavy. Postretal sa s novinármi, aby sa dostala do povedomia
ľudí jeho aprílová šou. Avšak čo bolo najviac zaujímavé, Pljuščenko si z Ruska priniesol
aj svoje korčule a na zimnom štadióne Vladimíra Dzurillu v Ružinove predviedol okrem
krasokorčuliarskych prvkov aj hokejové.
Tento mladý 25-ročný talent prišiel na ružinovský zimný štadión na
pár minút. Obul si korčule, vyzval
deti, aby sa išli obuť do korčúľ tiež
a zahrali si s ním hokej. Celkom nevšedný postup, ale veľmi uvoľnený.

A tak si malí hokejisti zahrali proti
Pljuščenkovi, ktorí im ukázal, že
ľahké to s ním na ľade nie je. Jeho
rýchlosť a obratnosť deťom ledva
dovolili dostať sa k puku. Dokonca
ani rozdiel v korčuliach nebol viditeľný. Pljuščenkovi zúbky na krasokorčuliarskych korčuliach pri hokeji
neprekážali.
Po zaujímavom hokeji famózny krasokorčuliar ukázal aj niečo
zo svojho „fachu“. Skoky, piruety a

podobné kreácie robil s najväčšou
ľahkosťou. A čo jeho herecká tvár?
Pljuščenko je s exhibicionizmom zžitý na 100 %, čiže dojem z jeho „tanca“
na ľade je doslova unikátny. Svojou
pozitívnou energiou a zároveň dávkou drzosti dostal do varu každého.
Po týchto hokejovo-krasokorčuliarskych výkonoch sme si Pljuščenka odchytili na rozhovor. Zaujímalo ma, prečo sa nedal na hokej,
keď mu to tak dobre ide. „Pretože
mám radšej krasokorčuľovanie,
môžem pritom robiť viac: môžem
skákať a pri hokeji môžu skákať
iba takto...,“ venoval nám názornú
ukážku akýmsi ťarbavým poskočením Pljuščenko. 
Zrejme spravil viac než dobre,
pretože vo sfére krasokorčuliarskej
profesie je zatiaľ neprekonaným.
Pýši sa titulmi ako olympijský víťaz,
trojnásobný majster sveta a päťnásobný majster Európy. Pre mnohých
sa stal neprekonateľným a slovo fenomenálny mu zaručene patrí. Ciele
má však aj naďalej. „Chcel by som
vyhrať druhú zlatú olympijskú
medailu a tiež ďalšie svetové a
európske. To je moja motivácia,“
zahľadel sa do blízkej budúcnosti
Pljuščenko. Motiváciu aj po toľkých
vrcholových úspechoch teda stále
nestratil a možnosť dosiahnuť viac
víťazstiev ho poháňa stále v pred.
„Áno to je moja motivácia, po
dvoch rokoch som sa vrátil a mojou hlavnou myšlienkou je, že by
som chcel ísť na Olympijské hry
2010 do Vancouveru.“
V súčasnosti tvrdo trénuje. Vysvetlil nám, ako to vlastne je a ako
prebieha jeho príprava. Po vysmiatych minútach zvážnel a vysvetľoval:
„Existuje medzisezóna a sezóna.
V tej medzisezóne trénujem 5 až

6 hodín denne. A v tej prípravnej
fáze pred súťažou mi stačí hodina a pol denne.“
Krasokorčuľovanie si vyžaduje
nie len zvládnutie naučených technických prvkov, ale aj herecké výkony, exhibicionizmus a tiež správnu
dávku humoru. To Pljuščenko spĺňa s
prehľadom. Myslíte, že aj on podlieha niekedy tréme? „Som normálny
človek. Samozrejme, že mám stres,
ale športovci sú lepšie uspôsobení
na zvládanie tohto stresu, keďže
od detstva trénujú a sú na to zvyknutí. Čiže lepšie sa s tým vedia vysporiadať aj v živote aj počas toho
športu, lebo to je nevyhnutné,“

rozpráva svetový krasokorčuliar.
Veľa športovcov dodržiava isté sebe vlastné rituály. Najmä pred
zápasom alebo súťažou. Pljuščenko
však žiaden rituál nemá. „Nemám
špeciálny rituál, pre mňa je tu Boh
a to je pre mňa hlavné,“ chytil si retiazku s príveskom.
Do nášho hlavného mesta zavítal Pljuščenko po siedmich rokoch.
O tom, že sa mu u nás páči niet žiadnych pochýb. „Mám rád Bratislavu,
špeciálne dievčatá, nádherné dievčatá, nádherné ,“ rozplýval sa.
Na návštevu Bratislavy sa teší
opäť. 15. apríla sa uskutoční jeho
veľká ľadová šou na zimnom štadióne Ondreja Nepelu, ktorá je beznádejne vypredaná. Názov šou, kde
Pljuščenko predvedie svoje majstrovstvo a talent, je Pán ľadu. Nás
teší, že bol aspoň chvíľu pánom aj
toho ružinovského ľadu.
Lucia Palšovičová
Foto: autorka
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