
Zoberte si HypoPôžičku  

50 000 Sk až 1 000 000 Sk

>> úrok od 6,9 % p.a.

 >> splátka od 430 Sk / mesačne

 >> doba splácania až 20 rokov

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

 50 000 Sk

 100 000 Sk

 300 000 Sk

 500 000 Sk

 750 000 Sk

 1 000 000 Sk

5 rokov

1 160 Sk

2 210 Sk

6 510 Sk

10 780 Sk

15 860 Sk

20 870 Sk

10 rokov

720 Sk

1 370 Sk

4 010 Sk

6 650 Sk

9 660 Sk

12 620 Sk

15 rokov

580 Sk

1 110 Sk

3 240 Sk

5 360 Sk

7 730 Sk

10 020 Sk

20 rokov

430 Sk

990 Sk

2 890 Sk

4 790 Sk

6 850 Sk

8 830 Sk

Mesačná splátka s dobou splácania

Výška pôžičky

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

Muškáty
zadarmo

Fontána
lásky ožila

Detské leto 
v Umagu



AKTUALITY 2

Blahoželáme 
V máji 2008 si životné jubileum 

pripomínajú: 
Anna Čabradská 95 rokov
MUDr. Vlasta Čunderlíková  85 rokov
Milan Filadelfi 86 rokov
Mária Hrvolová 79 rokov
Drahomíra Charvátová 80 rokov
Ing. Pavel Janiš 81 rokov
RSDr. Martin Kuček 75 rokov
Anna Míňová 82 rokov 
Mária Pokorná  88 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 

14. máj     Ján Laca 
21. máj  Mgr. Ľubica Karelová 
28. máj  Bc. Valentín Mikuš  
4. jún  Ľudmila Svitková 
11. jún  MVDr. Vladimír Morgoš 

Všetky termíny sú zverejnené na www.ruzinov.sk 

Obyvateľov Trnávky trápi mnoho 
problémov každodenného života. 
Až tak výrazne medzi nimi nedomi-
nuje bujnejúca výstavba ako v ostat-
ných častiach Ružinova, aj keď, sa-
mozrejme, ľuďom z Trnávky prekáža 
aj zahusťovanie bytovými domami v 
rámci rodinnej zástavby. Aspoň tak 
to ukázalo verejné zhromaždene, 
ktoré bolo 15. apríla v budove ruži-
novského miestneho úradu. 

„Keď sa pozriete na Trnávku, vyrást-
li tu stovky bytov. Kam budú rodičia vo-
diť deti do školy?“ vyjadril jeden z oby-
vateľov Trnávky obavy z toho, že táto 
časť Ružinova má len jednu základnú 
školu. „Na ako dlho sa môžem spoľah-
núť, že park na Vietnamskej a Vrútockej 
zostane parkom?“ pýta sa mladá žena. 
Ako matku malého dieťaťa ju trápi aj to, 
že všade na chodníkoch parkujú autá a 
s kočíkom prejsť po uliciach je takmer 
nemožné. Leda ak po ceste. Mladý muž 
pridáva inú otázku: „Vie mi niekto pove-
dať, v akom štádiu je výstavba železni-

ce? Že či budem mať vlak nie 23 met-
rov, ale len 19 metrov od hlavy...“ 

Staršiu pani zasa trápi komplikova-
né prechádzanie cez Bulharskú ulicu: 
„Privítala by som, keby bol v poriadku 

priechod pre chodcov, trvá mi niekedy 
desať minút, kým prejdem na druhú 
stranu, „zebry“ sú tu vydraté.“ Inej star-
šej dáme zasa nie je ľahostajná opuste-
ná budova na Pavlovičovej ulici, kam 

podľa nej chodia drogovať chlapci. Ta-
kisto jej veľmi chýbajú obchody, ktoré 
sú relatívne ďaleko - až v nákupnom 
centre Avion. Mladí ľudia by zasa priví-
tali detské ihrisko, starší sa ale obávajú, 
že keď mestská časť vybuduje sľúbené 
ihrisko v parčíku na Vietnamskej ulici, 
tak prídu o zeleň. Ako odznelo na ve-
rejnom zhromaždení z radov vedenia 
mestskej časti, pri budovaní ihriska sa 
neplánuje žiadny výrub stromov. Takis-
to parčíky na Vrútockej a Vietnamskej 
sú v územnom pláne definované ako
zeleň. 

Na sieť obchodov samospráva ne-
má žiaden dosah, určuje ju trh. Možno 
však dúfať, že výstavba bytov na Trnáv-
ke sem pritiahne aj obchodníkov. Viac 
ľudí, viac peňazí. Deficit v kapacite zá-
kladnej školy zatiaľ Trnávka až tak ne-
pociťuje. Horšie je to s kapacitou ma-
terských škôl. Ružinov však rezervu má. 
Mestská časť tu vlastní budovu, ktorú 
teraz nevyužíva a v budúcnosti by sa 
opätovne dala využiť na účely mater-
skej školy. 

(mš)
Foto: M. Veselský 

Problémov na Trnávke je dosť 

Poslanci zdvihli cenu pozemku 
Päťdesiatdva štvorcových metrov na Teslovej ulici ru-

žinovskí poslanci predali za viac ako trojnásobok ceny sta-
novenej na základe znaleckého posudku. Na pozemku už 
stojí trafostanica a spoločnosť NOVA REAL ho potrebuje na 
jej skolaudovanie. Trafostanica patrí k polyfunkčnému sú-

boru na Trnavskej ceste, ktorý je momentálne vo výstavbe. 
Znalecký posudok pôvodne určil hodnotu pozemku na pri-
bližne 4000 korún za m2. Predaj sa presúval zo zastupiteľ-
stva na zastupiteľstvo a 29. apríla bol schválený. Poslankyňa 
Lucia Virsíková najprv navrhla cenu 7000/m2, poslanci však 
napokon zahlasovali za návrh Valentína Mikuša, teda cenu               
15 000 korún za štvorcový meter.          (mš)

Máte 
spotrebiteľský 
problém? 

Miestny úrad Bratislava-Ruži-
nov spolupracuje so Združením 
občianskej sebaobrany (ZOS) v po-
skytovaní poradenstva občanom 
Ružinova v oblasti spotrebiteľ-
ských problémov.

Už 29. mája 2008 v čase od 
14.00 do 16.00 hodiny v Dome kul-
túry Ružinov na Ružinovskej ulici 
(1. poschodie, rokovacia miestnosť 
číslo 214) sa budú môcť občania 
prísť poradiť so svojimi spotrebi-
teľskými problémami do SPOT-
REBITEĽSKEJ PORADNE. V nej 
odborníci bezplatne poradia, ako 
postupovať pri reklamácii chyb-
ného výrobku alebo nekvalitnej 
služby. 

Na mesiac jún pripravujeme 
prvú SPOTREBITEĽSKÚ TRIBÚNU, 
v ktorej bude prednáška a diskusia 
o právach spotrebiteľa. Jej súčas-
ťou bude aj Euro tribúna, ktorá 
bude dopĺňať informácie z médií o 
prechode na euro menu. 

Tí, ktorí majú záujem zapojiť sa 
do spotrebiteľského monitoringu 
cien (ide o kontrolu cien tovarov a 
služieb, ktorá sa začne od l. 8. 2008) 
môžu svoje prihlášky posielať elek-
tronickou poštou na e-mailovú 
adresu: zos@zoznam.sk. S prihlá-
senými záujemcami budú o pod-
mienkach monitoringu hovoriť zá-
stupcovia Združenia slovenských 
spotrebiteľov, ktorí ho organizujú 
na Slovensku.

Z Poslaneckého klubu SDKÚ-DS v 
ružinovskom miestnom zastupiteľstve 
vystúpili šiesti členovia. Na riadnom za-
sadnutí dňa 29. apríla to oznámil staros-
ta Ružinova Slavomír Drozd. Poslanci  tak 
zareagovali na situáciu v strane a založili 
nový klub s podobným názvom – Posla-
necký klub politickej strany SDKÚ-DS. 
Jeho členmi sú Viktória Jančošeková, 
Anna Reinerová, Ľudmila Bílá, Danka He-
vierová, Ján Junas a Martin Barkol. Podľa 
Viktórie Jančošekovej už nevidia dôvod, 
ani politickú a ľudskú vôľu zotrvať v klu-
be pod vedením Valentína Mikuša, vylú-
čeného zo strany SDKÚ-DS. „Ja by som 
sa zatiaľ k tejto veci nevyjadroval, čas 
ukáže, či to rozhodnutie bolo dobré ale-

bo zlé,“ reagoval Martin Barkol z nového 
klubu. Podľa slov Valentína Mikuša sa 
odchod tzv. čistých poslancov z SDKÚ-
-DS dal očakávať a kopíruje zakladanie 
nových klubov aj na vyšších úrovniach 
samosprávy. Valentín Mikuš  naďalej pô-
sobí ako nezávislý poslanec vo funkcii 
predsedu Poslaneckého klubu SDKÚ-DS, 
keďže jeho členovia mu prejavili dôveru. 
„Je to politický život. Majú dostatočný 
počet členov, aby si založili svoj klub, 
treba to brať ako realitu života,“ povedal 
po skončení zasadnutia zastupiteľstva 
Miloslav Hrádek z klubu pod vedením 
Valentína Mikuša. Zároveň dodal, že mať 
rozdielny politický názor neznamená, že 
sa nevedia porozprávať. 

Ružinovské miestne zastupiteľstvo 
má teraz štyri poslanecké kluby: Posla-
necký klub SDKÚ-DS (11 členov), Posla-
necký klub KDH (8 členov), Poslanecký 
klub politickej strany SDKÚ-DS (6 členov) 
a Poslanecký klub Smer-SD (5 členov). 
Poslanec Patrik Guldan ako nezávislý 
poslanec nie je členom žiadneho posla-
neckého klubu. Strana Smer-SD oznámi-
la opätovný vznik svojho poslaneckého 
klubu v apríli. Jeho predsedom je Ivan 
Boháč, ostatnými členmi Peter Hrapko, 
Svetlana Gavorová (všetci Smer-SD), Du-
šan Hruška (Strana zelených) a Darina 
Franková ĽS-HZDS). Svoj klub si založili 
po tom, ako poslanci znovu schválili, že 
minimálny počet členov poslaneckého 
klubu je päť. Minulý rok prijatým uzne-
sením bol tento počet stanovený na se-
dem.           (mš)

SDKÚ-DS má dva poslanecké kluby 



Muškáty zadarmo pre Ružinovčanov !!! 
Miestny úrad Ružinov opäť 

pripravil Muškátové leto. Oby-
vatelia Ružinova si môžu prísť 
vyzdvihnúť sadenice mušká-
tov, ktoré dostanú zadarmo. 
Stačí prísť s občianskym preu-
kazom. Pozor však na zmenu 
miesta odovzdávania mušká-
tov!  Akcia sa už nekoná v zá-
hradnom centre na Trnavskej 
ceste, ale priamo pri budove 
miestneho úradu Ružinov na 
Mierovej 21.

AKTUALITY3

V nedeľu 27. apríla bolo na Kupec-
kého ulici rušno. Obyvatelia bytových 
domov mali dobrý výhľad - na sláv-
nostný akt spustenia Fontány lásky. 
Oživiť ju prišli aj hlavní protagonisti 
filmu Fontána pre Zuzanu, ktorý sa tu
nakrúcal v roku 1985. „My sme týmto 
zlatým ľuďom, čo sú teraz okolo na 
balkónoch a tu dole, a ja aj spozná-
vam ich tváre, robili dosť zle asi mesiac 
a pol. Túrovali sme tu motorky po ne-
skorých nociach a vy ste mali s nami 
obrovskú trpezlivosť, takže berte túto 
fontánu ako určitú satisfakciu za to, že 
sme vás vtedy tak trápili. Dnes tu máte 
niečo naozaj krásne a ja vám to zo srd-
ca prajem,“ prihovoril sa obyvateľom 
Kupeckého ulice režisér Dušan Ra-
poš. Svoje pridáva aj herečka Eva Vej-
mělková, filmová Zuzana a manželka
Dušana Rapoša: „Vďaka tejto fontáne, 
ktorá bola aj pre mňa fontánou lásky, 
som tu naozaj svoju lásku spoznala a 
trvá 23 rokov.“ Oživená fontána je pre 

Vaša Patejdla, autora hudby k filmu,
doslova novinkou. „Ja som tu nikdy 
predtým nebol,“ povedal s úsmevom 
počas slávnosti spustenia fontány. 
Svoje čaro ale mal jeho hit Ak nie si 
moja, ktorý zaspieval na slnkom zalia-

tom dvore Kupeckého ulice. Živé spo-
mienky na fontánu má Mária Brisudo-
vá, obyvateľka Kupeckého ulice: „Sme 
veľmi radi, fontánu sme zažili, keď ju 
stavali len ako atrapu a stále sme dú-
fali, že sa s ňou niečo urobí.“ U pani 
Brisudovej v byte na prvom poschodí 
filmári dokonca nakrúcali mnohé scé-
ny: „Zažili sme ich po príjemnej i hor-
šej stránke, ale boli výborní a na pána 
Rapoša mám veľmi dobrú spomienku, 
pretože prvé, čo urobil, keď prišiel (a 
na to vždy spomínam), tak povedal 

– páni, vyzúvame sa. A to na mňa uro-
bilo taký dobrý dojem... lebo naraz sa 
vám do bytu nahrnie toľko ľudí... ale 
bolo to fajn.“ 

S myšlienkou obnoviť fontánu pri-
šiel Bratislavčan a fanúšik fontán Peter 
Havaši, ktorý je aj priateľom režiséra 
Dušana Rapoša. Spojil sa s Pamingom, 
pridali sa ďalší sponzori, ktorí venovali 
peniaze na rekonštrukciu fontány. Ce-
lá, okrem stredového piliera, je vybu-
dovaná nanovo, keďže to bolo naje-
konomickejšie riešenie. „Na zemi pri 
fontáne pribudla aj „hollywoodská“ 
hviezda, ktorá pripomína architekta 
fontány Miloša Kalinu. 

M. Štrosová
Foto: autorka

Fontána konečne ožila 
Hasičské cisterny už netreba

5, 4, 3, 2, 1, teraz! Diaľkovým ovládačom spustila fontánu vo vnútrobloku Kupeckého 
ulice v Ružinove herečka Eva Vejmělková. Fontána lásky bola vyše 20 rokov nefunkč-
ná, keďže v skutočnosti nebola fontánou, ale kulisou k filmu režiséra Dušana Rapoša
Fontána pre Zuzanu. Vodu striekala len počas nakrúcania filmu s pomocou hasičských
áut. Mestská organizácia Paming a dvanásti sponzori investovali 4,2 milióna korún a 
fontána je naozaj fontánou.

V Ružinove pribudne cyklotrasa
V Ružinove vznikne nový cyklistický chodník. Napojí sa na tzv. Ružinov-

skú radiálu a cyklistov viac priblíži k centru mesta. 

Nový cyklochodník majú začať budovať už v priebehu mája. Ide o asi kilomet-
rový úsek na Trenčianskej ulici. Povedie v zelenom páse v prostriedku tejto komu-
nikácie a na Ružinovskú radiálu sa napojí na Bajkalskej ulici. Cyklista prejde krížom 
cez Bajkalskú cez priechody pre chodcov a napojí sa na začiatok cyklochodníka na 
úrovni čerpacej stanice Shell. Nový úsek bude križovať ulice Priemyselná, Ružová do-
lina a Miletičova. Chodník zatiaľ skončí na úrovni Dulovho námestia a hotela Apollo 
(bývalý hotel Dukla). „Je to dosť problematický úsek, ale iná možnosť nebola, keď-
že priestorové možnosti neumožňujú, aby sme budovali samostatný pás po ľavej 
aj pravej strane Trenčianskej. Bude to riešené dopravným a orientačným značením, 
spomaľovačmi a na niektorom mieste bude musieť cyklista zosadnúť z bicykla, ísť 
križovatkou pre peších a pokračovať ďalej,“ vysvetľuje Katarína Szabová z mestskej 
organizácie STaRZ, ktorá je správcom bratislavských cyklotrás a zabezpečuje aj vý-
stavbu chodníka na Trenčianskej. Príkladom, kde bude musieť cyklista prechádzať 
cez križovatku spolu s chodcami, je križovanie Trenčianskej s Miletičovou. 

Cyklotrasa v prostriedku Trenčianskej ulice zároveň ukončí „divoké“ parkovanie 
v súčasnom „zelenom“ páse na úrovni polyfunkčného súboru Rozadol. O riešenie 
tohto problému už dlhšie žiadali obyvatelia Ružinova. Ako zábrany na prípadné za-
parkovanie na cyklistickej ceste, poslúžia stĺpiky vysoké 1,1 metra, ktoré trasu v tých-
to miestach ohradia. 

„V budúcnosti plánujeme prepojiť celé centrum s Ružinovom, ale nemohli sme 
zatiaľ pokračovať v tejto myšlienke, keďže nie sú vyjasnené zámery jednotlivých in-
vestorov v okolí Páričkovej ulice. Máme však vydané územné rozhodnutie a v budúc-
nosti budeme komunikovať s investormi o dobudovaní cyklotrasy až po Karadžičo-
vu,“ pokračuje Katarína Szabová. Páričkova ulica sa totiž napája na Dulovo námestie 
a čakajú ju výrazné zmeny vzhľadom na plánovanú prestavbu areálu „cvernovky“ 
(Sekyra Group) a autobusovej stanice Mlynské Nivy (HB Reavis Group). 

M. Štrosová

14. - 16. mája 2008 od 13.00 do 17.00
17. mája 2008 od 10.00 do vyčerpania zásob

Miestny úrad Bratislava - Ružinov
Dodávateľ: PD Flóra
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Mestská časť Ružinov organizuje pre ružinovské deti

DETSKÝ LETNÝ POBYT PRI MORI
V PRÍMORSKOM LETOVISKU KATORO, 

APARTMÁNY SOL POLYNESIA, 
UMAG, CHORVÁTSKO

UMAG patrí k miestam s neobyčajne dobrými klimatickými podmienkami stvo-
renými pre rekreáciu, šport a relaxačné pobyty. Pláže a pešie zóny pri pobreží sú 
upravené, more a čistý vzduch bez škodlivých alergénov a smogu.

Ubytovanie je zabezpečené v letovisku Katoro, asi 3 km od centra mesta 
Umag, v moderne vybavených 3- až 5-lôžkových apartmánoch Sol Polynesia so 
sociálnym zariadením. Apartmány sú umiestnené v príjemnom prostredí bo-
rovicového hája popri morskom pobreží vo vzdialenosti cca 300 m od mora. 
Strava je formou plnej penzie 3 x denne s celodenným pitným režimom. 

Morské pláže sú čiastočne kamenisté s upravenými betónovými plochami na 
slnenie. K dispozícii je otvorený bazén so sladkou vodou. V komplexe sa nachádza 
reštaurácia, trh, ambulancia, supermarket, pizzeria, samoobslužná reštaurácia, bufet 
na pláži, stánky s rôznou ponukou a za poplatok tobogan. V bezprostrednej blízkosti 
je ihrisko na futbal, volejbal, plážový volejbal, trampolíny, minigolf.

Pobyt je určený pre 8- až 15-ročné deti s trvalým bydliskom v Ružinove. Pod-
mienkou je vedieť plávať. Program je zameraný na oddych, relaxáciu a pobyt pri mo-
ri spojený s plávaním pod odborným dozorom.

Účastnícky poplatok: 5 500 Sk
Ďalšie náklady pobytu (6 000 Sk) hradí mestská časť Ružinov

V cene pobytu je zahrnuté: ubytovanie, strava 3x denne, doprava, pitný režim, 
komplexné cestovné poistenie, odborný dozor.

TERMÍNY:
Odchod autobusu             Pobyt Príchod na Slovensko
1. turnus 27. 6. 2008 28. 6. - 5. 7. 2008 6. 7. 2008
2. turnus 4. 7. 2008  5. 7. - 12. 7. 2008 13. 7.2008
3. turnus 11. 7. 2008 12. 7. - 19. 7. 2008 20. 7. 2008
4. turnus 18. 7. 2008 19. 7. - 26. 7. 2008 27. 7. 2008

Prihlášky sú k dispozícii na: 
-  www.ruzinovskysportovyklub.sk 
-  vo vestibule miestneho úradu Ružinov na Mierovej 21, 
-  v kancelárii Ružinovského športového klubu, 2. poschodie,  č. dv. 205 (v budove 

miestneho úradu  Ružinov), 
-  v Areáli netradičných športov na Pivonkovej ulici a v Areáli hier Radosť Štrkovec. 
Vyplnené prihlášky môžete odovzdať osobne do 11. 6. 2008 v kancelárii Ruži-

novského športového klubu v budove miestneho úradu Ružinov (v pondelok 9:00-
12:00 a 13:00-18:00 hod. a v stredu 7:30-12:00 a 13:00-16:30 hod.) alebo zaslať poštou 
do 16. 6. 2008 na adresu: Ružinovský športový klub, Mierová 21, 827 05 Bratislava.

Po ukončení registrácie prihlášok (16. 6. 2008), RŠK odošle zákonnému zástup-
covi oznámenie o výbere dieťaťa do letného pobytu spolu s ďalšími pokynmi a tlači-
vami potrebnými pre prihlásenie dieťaťa. Zoznam detí bude od 12. 6. 2008 na www.
ruzinovskysportovyklub.sk a na oznamovacej tabuli vo vestibule miestneho úradu. 

Kritériá pre zaradenie dieťaťa do pobytu: 
- vek od 8 do 15 rokov
- plavec
- trvalý pobyt v Ružinove
- platný cestovný pas 
- potvrdenie lekára o zdravotnom stave
- uhradenie poplatku poštovým peňažným poukazom alebo prevo-

dom na účet RŠK (č.ú. 2665704028/1100). 

Informácie o pobyte a prihlasovaní na tel. č. 02/48 28 45 03

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA – RUŽINOV / RUŽINOVSKÝ ŠPORTOVÝ KLUB

PRIHLÁŠKA NA DETSKÝ LETNÝ POBYT V LETOVISKU KATORO – APP. SOL POLYNESIA
UMAG – CHORVÁTSKO 2008



Meno a priezvisko dieťaťa: ...................................................................................................... 

Dátum narodenia: .......................................................................................................................

Adresa: ............................................................................................................................................

Číslo cestovného pasu dieťaťa: ............................................

Prihlasujem svoje dieťa do turnusu č.: .............. od ..................... do ................... 2008

Meno a priezvisko zákonného zástupcu: ...........................................................................

Kontaktná adresa zákonného zástupcu: ........................................................................... 

tel. č. ................................................................................................................................................

Dieťa sa zúčastnilo predchádzajúcich letných pobytov organizovaných RŠK:
(zodpovedajúce zaškrtnúť )
   Áno (v roku:  2005   2006   2007)           Nie

Plavec:
   Áno      Nie

Čestné prehlásenie: „Podpísaním prihlášky súhlasí zákonný zástupca s tým, aby 
organizátor spracoval osobné údaje za účelom ponuky služieb v súlade so záko-
nom č. 428/2002 Z. z. O ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.“
Vyhlasujem, že všetky uvedené údaje sú pravdivé.

V Bratislave dňa .................. 2008          ........................................................
             Podpis zákonného zástupcu

Prevzal (zodpovedný pracovník):            Dňa:
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V pondelok 21. apríla sa už o piatej 
ráno prišli niektorí ružinovskí seniori po-
staviť pred budovu miestneho úradu na 
Mierovej ulici. Chceli byť prví, ktorí sa 
prihlásia na týždenný rehabilitačný po-
byt v Sklených Tepliciach, ktorý pre nich 
zorganizovala mestská časť Ružinov. Ce-
lé dopoludnie sa na chodbe miestneho 
úradu „hadil“ rad dôchodcov s chuťou 
cestovať. Ochotní boli čakať aj dve a pol 
hodiny. Počas prvého prihlasovacieho 
dňa odovzdalo prihlášky takmer tristo 
seniorov. Na májovom dvojturnusovom 
zájazde sa ich zúčastní ale len 80. 

„S priateľkou sme sa prišli prihlásiť. 
Ak sa bude dať, budeme rady,“ prezradi-
la nám pani vypĺňajúca prihlášku. Pred 
ňou ju už stihla odovzdať aspoň stovka 
seniorov. „No tak je malá nádej, ale skú-
šam,“ usmieva sa pani stojaca na konci 
dlhého radu. „Som úplne prekvapená, 
čakala som, že tu bude veľa ľudí, ale že 
až tak veľa, to som nečakala,“ pridáva sa 
dáma stojaca pred ňou. 

Najväčšiu šancu zúčastniť sa na po-

byte mali tí seniori, ktorí prišli medzi 
prvými a na zájazde, organizovanom 
mestskou časťou Ružinov, ešte neboli. 

M. Štrosová
Foto: autorka 

Vás srdečne pozýva na

BEZPLATNÝ 
Intenzívny podporno-edukačný program

pre príbuzných a opatrovateľov, 
ktorí sa starajú o chorého člena na Alzheimerovu chorobu.

Psychická alebo fyzická záťaž je súčasťou starostlivosti o takto postihnutého 
človeka. Z tohto dôvodu sme vytvorili priestor na hlbšie poznanie Alzhei-
merovej choroby, na možnosť hovoriť o vlastných problémoch spojených so 
starostlivosťou, na poskytnutie rady a podpory zo strany ostatných príbuz-
ných, ktorých tento problém spája. Zároveň budeme mať možnosť trénovať 
komunikáciu s chorým v situácii, keď je dezorientovaný, porozumieť jeho 
stavu a správaniu. Program sa začal 30. 4. 2008, stretnutia budú vždy od 
16.30 – 17.30 hod. 

Termíny ďalších stretnutí:
14. 5. 2008 - streda
28. 5. 2008 - streda
11. 6. 2008 - streda
25. 6. 2008 - streda

 1. 10. 2008 - streda
15. 10. 2008 - streda
29. 10. 2008 - streda
12. 11. 2008 - streda
26. 11. 2008 - streda

Stretnutia sa konajú na Mlynarovičovej 21 v budove Centra MEMORY v Pe-
tržalke. 

Viac informácií na tel. č. 02/ 62 41 41 43.

Ružinovskí seniori pôjdu opäť do Umagu 
Tí, ktorí sa nedostali na rekreáciu do Sklených Teplíc, môžu vyskú-

šať Umag. Mestská časť Ružinov opäť pripravuje pre nepracujúcich dô-
chodcov z Ružinova zájazd k moru. 

Desaťdenný klimaticko-ozdravovací pobyt pre seniorov z Ružinova sa 
uskutoční v septembri, keď už pri mori nie je tak horúco. Na zájazd bude 
môcť ísť v dvoch turnusoch 152 dôchodcov. Miestom pobytu bude turistické 
stredisko Punta, vzdialené asi kilometer od centra mesta Umag. Ubytovanie 
seniori nájdu v depandansoch hotela Sol Umag. Účastník zájazdu zaplatí len 
5 500 korún, zvyšok ceny uhradí mestská časť Ružinov (viac ako polovicu ce-
ny pobytu). V cene zájazdu je doprava klimatizovaným autobusom, ubyto-
vanie s plnou penziou a poistenie. A kedy si treba rezervovať miesto v diári 
na septembrovú seniorskú dovolenku? Prvý turnus (dva autobusy) odíde 12. 
septembra a vráti sa 21. septembra. Druhý turnus (dva autobusy) bude mať 
odchod 19. septembra s návratom do Bratislavy 28. septembra. 

Pozor! Na rekreáciu sa ešte neprihlasujte, o termínoch prihlasova-
nia vás budeme včas informovať. Zatiaľ si len nerobte na september iný 
program . 

Nával do Sklených Teplíc
Had na chodbe úradu 

Pozvánka
Obvodná organizácia 

Jednoty dôchodcov 
Slovenska v Ružinove 

Knižnica Ružinov
Dom kultúry 

CULTUS Ružinov
 Základné organizácie 

JDS v Ružinove

Vás pozývajú 

na výstavu 
ručných prác  

pod záštitou starostu 
mestskej časti Ružinov 

Slavomíra Drozda

dňa 28. mája 2008 od 
10.00 do 17.00 hod.

v Dome kultúry Ružinov, 
Ružinovská 28.

PONUKA PRÁCE
Ružinovský domov seniorov na Sklenárovej ulici 

prijme do pracovného pomeru s nástupom ihneď, resp. podľa dohody

OPATROVATEĽKU – SANITÁRKU
Informácie na tel. č.: 53 41 32 89, 0903 455 370

VYUČENÚ/ZAUČENÚ KUCHÁRKU
POMOCNÚ SILU DO KUCHYNE

Informácie na tel. č.: 53 41 44 54, 0910 967 955

ÚDRŽBÁRA-VODIČA
Informácie na tel. č.: 53 41 10 66, 0903 455 371

Oprava
V Ružinovskom ECHU 4/2008 sme nesprávne uviedli, že v Klube dôchodcov 

na Zimnej ulici sa neplatí členské. Členovia  Klubu dôchodcov tu platia 30 Sk me-
sačne ako členský príspevok. 
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 S témou „Ceny tepla“ sa často stretávame v rôznych denníkoch a týždenní-
koch a bohužiaľ nie vždy v pozitívnom duchu.

Preto Bratislavská teplárenská, a.s. pokladá za povinnosť ozrejmiť svojim 
klientom princípy a zásady jej tvorby. 

Cena tepla je regulovaná v  zmysle platnej legislatívy  a platí ju v plnej výške 
spotrebiteľ. Aby mal štát kontrolu nad touto cenou, vydal súbor legislatívnych 
opatrení, ktoré upravujú podmienky jej tvorby. Spôsob určenia ceny tepla vy-
chádza zo stanovenia nákladov na výrobu a distribúciu tepla. Ďalším činiteľom 
určujúcim výšku ceny je množstvo spotrebovaného tepla, ktoré vyplýva zo sa-
mostatného merania.

Cenu podľa súčasnej legislatívy určuje Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 
ako nezávislý regulačný orgán. Určuje rozsah nákladových položiek,  ktoré je 
možné do ceny zakalkulovať.

Tento spôsob, pri ktorom je cena rozdelená na platbu za fixnú zložku podľa
dohodnutého odberu a variabilnú zložku podľa nameraného množstva, presnej-
šie zohľadňuje odlišné potreby jednotlivých zákazníkov a umožňuje im ovplyv-
ňovať výšku nákladov za teplo.

Dvojzložková cena oddeľuje 2 druhy nákladov. Fixné náklady - súvisia s vý-
robnou kapacitou a rozvodnými  sieťami. Zákazník vo fixnej zložke platí za pri-
pojenie k tepelnej sústave a za pripravenosť dodávateľa kedykoľvek dodať teplo 
v potrebnom množstve a kvalite.

Variabilná zložka závisí od ceny za palivo použitého pri výrobe tepla a re-
flektuje tak skutočné množstvo tepla odobratého zákazníkom.

Práve táto zložka v súčasnosti zvyšuje cenu za teplo a to v závislosti od zvy-
šovania cien za dodávky zemného plynu. 

Ako bude vyzerať vývoj skutočných cien tepla v roku 2008?
Skutočný vývoj cien tepla v roku 2008 bude odrážať reálny vývoj cien zem-

ného plynu, ktorý závisí od vývoja ceny ropy na svetových trhoch, kurzu dolára 
a v konečnom dôsledku aj na klimatických podmienkach. 

Ceny tepla v roku 2008 Cena v Sk/GJ

Oblasť BA - východ

variabilná 
zložka

bez DPH

fixná
zložka

bez DPH

cena 
spolu

s DPH
výstup zo zdroja 262,90 182,70 530,30
výstup z primárnej siete 285,70 209,20 588,90
výstup z OST 300,90 235,40 638,20

výstup zo sekundárnej siete 320,10 256,10 685,70

Ceny tepla platné od 01.03.2008

V zmysle §4 ods. 1 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samosprá-
ve a o zmene a doplnení niektorých  zákonov o výberovom konaní na vymenovanie riaditeľa školy 
alebo riaditeľa  školského zariadenia Mestská časť Bratislava-Ružinov vyhlasuje :

výberové konanie
NA OBSADENIE FUNKCIE RIADITEĽA ZÁKLADNEJ ŠKOLY

Ružová dolina 29, 821 09 Bratislava s predpokladaným nástupom od 1.9.2008

Kvalifikačné predpoklady:
- vysokoškolské vzdelanie príslušného študijného odboru podľa Vyhlášky MŠ SR č. 41/1996 Z. z. o od-

bornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických zamestnancov v znení neskorších predpisov
- najmenej 5 rokov pedagogickej praxe
- absolvovanie I. kvalifikačnej skúšky alebo jej náhrady podľa vyhlášky MŠ SR č. 41/1996 Z. z. o odbor-

nej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických zamestnancov v znení neskorších predpisov
- spôsobilosť používať slovenský jazyk v úradnom styku
- znalosť legislatívy zariadenia s právnou subjektivitou
- osobnostné a morálne predpoklady podľa § 3 ods. 3 a 4 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo 

verejnom záujme
- preukázateľné dobré výsledky v odbornej a metodickej práci

Doklady k prihláške do výberového konania:
- doklad o vzdelaní
- doklad o absolvovaní I. kvalifikačnej skúšky alebo jej náhrady
- profesijný životopis
- vlastný projekt koncepcie riadenia ZŠ (max. 2 strany)
- aktuálny odpis z registra trestov

Prihlášky žiadame zaslať do 30. 5.  2008 na adresu:    
Mestská časť Bratislava – Ružinov, Mierová 21, 827 05 Bratislava

Miesto a termín výberového konania:
Výberové konanie sa uskutoční v budove Základnej školy, Ružová dolina 29, 821 09 Bratisla-

va. Termín a miesto výberového konania bude uchádzačom oznámené písomne.

Neúplné prihlášky nebudú akceptované.

Neviete vyriešiť konflikt?
Pomôcť môže mediátor

Rozvádzate sa? Máte nezhody na pracovisku, v rodine 
alebo vám robí prieky sused? Dlžia vám peniaze? Trápi vás 
iný konflikt? Deň mediácie, ktorý sa uskutoční v sobotu 17.
mája v Malej sále Domu kultúry Ružinov od 10. do 18. hod., 
vám umožní dozvedieť sa o alternatíve riešenia sporov aj 
inou cestou, ako je súdne konanie. 

Profesionálni mediátori budú počas Dňa mediácie nie len 
informovať o možnostiach mediácie, ale v prípade záujmu po-
skytnú prvú bezplatnú konzultáciu. A to aj v prípade, že máte 
nezhody, ktoré vôbec nemienite riešiť súdnou cestou, ale dlho-
dobo negatívne ovplyvňujú vzťahy s vašimi blízkymi. 

Mediácia je spôsob riešenia konfliktov mimo súdu prostred-
níctvom mediátora. Je dobrovoľná a ani jednu stranu sporu do 
nej nemožno nútiť. Mediácia je jednou z možností, ako vyriešiť 
napr. susedské konflikty, komunitné spory, spory týkajúce sa
nájmu bytu a nebytových priestorov, nevrátenia pôžičky, spot-
rebiteľské spory, ale aj rodinné konflikty, rozvodové spory tý-
kajúce sa majetku, výživného, vyrovnania BSM, vyrovnania po-
dielového spoluvlastníctva, tiež spory vzniknuté nezaplatením 
pohľadávok, spory zmlúv o dielo, spory o náhradu škody, spory 
medzi zamestnancom a zamestnávateľom.

Pre mediáciu sa možno rozhodnúť v ktoromkoľvek štá-
diu sporu. Samozrejme, najlepšie je vyhnúť sa súdu úplne, čo 
znamená ušetriť aj peniaze. Ak sa súdne konanie už začalo, ale 
účastníci ho skončia schválením súdneho zmieru, v závislosti od 
štádia sa im môže vrátiť 30 až 90% súdnych poplatkov. 

Mediáciu uskutočňuje profesionálny mediátor. Je to od-
borník registrovaný Ministerstvom spravodlivosti SR v Zozna-
me mediátorov. Tento zoznam nájdete na stránke ministerstva 
www.justice.gov.sk v sekcii Civilné právo.



Zoologická záhrada v Bratislave a spoločnosť OLO 
opäť pripravili pre deti materských a základných 

škôl zaujímavú akciu 

„Za separovaný odpad 
vstup do ZOO a DINO Parku zadarmo“.

Stačí, ak každé dieťa z materskej školy v sprievode pedagógov prinesie mini-
málne 10 prázdnych PET fliaš, obalov TETRA Pack /od mlieka, džúsov/ alebo ple-
choviek od nápojov. Pre žiakov základných škôl platí minimálny počet 15 prázd-
nych PET fliaš, obalov TETRA Pack alebo plechoviek od nápojov. Obaly môžu byť 
stlačené alebo zložené. Zoologická záhrada tak deťom a učiteľom odpustí plate-
nie vstupného (deti 80 Sk, dospelí 130 Sk). 

Pred vstupom do ZOO budú umiestnené kontajnery na vyzbieranie separo-
vaného odpadu, ktorý triedy prinesú. 

Akcia sa uskutoční od 12. mája do 30. mája 2008.

Ďalšie informácie na tel. č.: 02/50 11 01 02, 0918 110 102.

Školy a škôlky môžu vyhadzovať 
Blíži sa koniec školského roka a to je čas na upratovanie, výmenu starých 

stoličiek, lavíc, skriniek či elektroniky. Spoločnosť OLO preto poskytne bratislav-
ským materským a základným školám veľkokapacitné kontajnery, aby sa mohli 
bezplatne takéhoto odpadu zbaviť. Od mája do augusta 2008 OLO zadarmo 
pristaví ku školám takéto kontajnery. Stačí si ich objednať faxom na tel. č.: 02/50 
110 222 alebo e-mailom: zakazka@olo.sk či zatelefonovať na zákaznícke centrum 
spoločnosti OLO: 02/50 110 110 – 113. Dohodnúť si treba termín pristavenia veľ-
kokapacitného kontajnera, príp. odvoz už pripraveného objemného odpadu. 
Myšlienka je súčasťou projektu „S Olinkami likvidujeme a separujeme odpad“.

7 EKOLÓGIA

Zadarmo do ZOO

Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb a.s.
Mlynské luhy l9, 821 05 Bratislava

IČO: 35828064, IČ DPH: Sk 2020247328 

Ponúkame záujemcom na odpredaj prebytočný, 
zastaraný, značne opotrebovaný, vyradený majetok

za predajnú cenu určenú znaleckým posudkom.

1. Samozber DUNAJ
 zametacie zariadenie

2. Samozber ZV 131 UNICOM
 len nadstavba

3. Posýpacie zariadenie EPOKE
 prídavné zariadenie k traktoru

4. Posýpacie zariadenie EPOKE
 prídavné zariadenie k traktoru

5. AVIA Furgon

Kontaktná osoba: Ing. Oplt Bohumír
          tel.č: 0905/254 151

Žiadosti o odkúpenie posielajte na adresu: 
RP V-PS a.s., Mlynské luhy l9, 821 05 Bratislava

V prípade zvýšeného záujmu o ponúkaný majetok, inzerent si vyhradzuje 
právo na vykonanie dražby jednotlivých ponúkaných zariadení.

Deti sa naučia separovať 
Správne nakladať s odpadom sa treba učiť už od malička. Preto spoločnosť 

OLO realizuje projekt „S Olinkami  likvidujeme a separujeme odpad“.  Materským a 
základným školám bezplatne dodá nádoby na separovaný odpad. Treba len zvážiť, 
aký druh odpadu chcú deti i učitelia separovať, aby tak prispeli k ďalšiemu zhodno-
covaniu odpadu a tým k ochrane životného prostredia. Objednať sa dajú farebné 
kontajnery na papier, sklo, plasty a zmesový komunálny odpad. Stačí poslať objed-
návku na adresu spoločnosti OLO poštou,  faxom na tel. č.: 02/ 50 110 222 alebo 
e-mailom: zakazka@olo.sk.  K environmentálnej výchove detí a zodpovednejšiemu 
prístupu k separovaniu odpadu pripravuje OLO letáčiky (čo kde ÁNO – čo kde NIE), 
hry, školské pomôcky, ale aj akcie s tematikou separovania odpadu.

INZERCIA
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Hlavnou témou druhej časti pro-
jektu je parkovanie áut na verejnej ze-
leni. Problém, bežný nie len v Ružino-
ve. Deti zisťujú lokality, ktoré sú týmto 
spôsobom najviac poškodzované, 
formou dotazníka zisťujú vzťah oby-
vateľov k  zeleni. Sledujú, či sú to au-
tá patriace firmám alebo obyvateľom
bytových domov. Pracovník mestskej 
polície zasa žiakom vysvetlil proble-
matiku z pohľadu polície. Žiaci sa tiež 

zúčastnili na besede s pracovníkmi 
miestneho úradu, ktorí majú na sta-
rosti životné prostredie v Ružinove. 

V súčasnosti deti spracovávajú 
výsledky svojich zistení, pripravujú 
odporúčania na zlepšenie súčasné-
ho stavu a tieto plánujú prezentovať 
pred poslancami komisie životného 
prostredia.  Aj to je spôsob, ako u detí 
vyvolať záujem o prostredie, v ktorom 
žijú. 

Deň Zeme v Ružinove 

Deti ružinovských škôl sa zapojili aj do osláv Dňa Zeme 
(22. apríla). Ľuďom rozdávali pohľadnice, ktoré vznikli 
na základe ich výtvarných návrhov.  Bola by škoda, keby 
ich nevideli aj čitatelia Ružinovského ECHA.

Pri Miestnom úrade Ružinov pracuje Stredisko environ-
mentálnej výchovy. Nosnou témou na rok 2008 je ochra-
na verejnej zelene, ktorú  žiaci ružinovských  základných 
škôl spracúvajú v projekte Mestská zeleň. V prvej časti 
deti zhmotnili svoje predstavy o ideálnom mestskom 
parku vo forme makiet, ktoré boli vystavené vo vestibu-
le miestneho úradu (Ružinovské ECHO 12/2007). 

Deň Zeme bol príležitosťou aj na strávenie sobotňajšieho popolud-
nia pri Štrkoveckom jazere. Jednoznačne lepšie, ako tie na ulici, vyzerali 
plastové kontajnery na separovaný zber po tom, ako ich deti pomaľovali. 
Možno sa nápad ujme a časom sa objavia také na sídliskách. Možno by 
tak ľudia s väčším nadšením separovali odpad a prispeli tak k jeho re-
cyklácii a menšiemu zaťaženiu životného prostredia. Súčasťou podujatia 
bolo aj divadelné predstavenie, vystúpenie detského folklórneho súbo-
ru Trávniček, lezenie po nafukovacom kaktuse i tvorivé dielne – deti si 
mohli vyskúšať výrobu sviečok liatych z včelieho vosku i tkanie na kros-
nách. Deň Zeme spoločne pripravili Cultus a Ružinovský športový klub. 

ZŠ Medzilaborecká

ZŠ Mierová

ZŠ Vrútocká
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Škola na Borodáčovej oslavuje štyridsiatku 

Medzinárodná dedina na ZŠ Drieňová
Hravá matematika

V rámci projektu Socrates–Comenius Základná škola Pavla Marcely-
ho na Drieňovej ulici už druhý rok spolupracuje so školami z Nemecka 
(Neumarkt), Rakúska (Mistelbach)  a dvoma školami z Nórska (Fauske a 
Straumen). Vedúcimi školami projektu je Straumen Skole spolu s Erik-
stadt Skole z Nórska. 

Prechádzka dedinou 
V minulom školskom roku sa stretli riaditelia škôl v Neumarkte, aby sta-

novili cieľ projektu, pripravili podklady, postup realizácie projektu. Jeho zá-
merom je priblížiť matematiku žiakom na 2. stupni hravým spôsobom, aby 
si matematiku ako predmet obľúbili, vnímali ju v okolitom prostredí, zlepšilo 
sa ich matematické myslenie a riešenie matematických problémov vedeli vy-
užiť v praktickom živote.

  Žiaci zúčastnených krajín vytvoria vlastný matematický model exis-
tujúcej dedinky, ktorá sa nachádza v ich okolí. Model musí byť konkrétny so 
skutočnými domami, cestami, infraštruktúrou, kde sa spoja matematické 
úlohy, merania, porozumenie  podstaty, potrieb dediny, jej histórie. Naši žiaci 
si vybrali Rusovce. V anglickom jazyku budú žiaci projekt na záver prezento-
vať a všetky dedinky budú spojené do VEĽKEJ MEDZINÁRODNEJ DEDINY. 

Záverečnou úlohou riaditeľov a učiteľov je vniesť nové dimenzie do vy-
učovania matematiky a ich aplikácie, vytvoriť metodickú príručku s CD, aby 
aj iní učitelia využili skúsenosti v uvádzaní nových didaktických prístupov v 
matematike, správnych spôsobov riešenia matematických úloh pre žiakov v 
konkrétnom prostredí reálneho života v škole i mimo školy a osvojili si naj-
lepšie metódy vo vyučovaní. 

Vzájomné návštevy 
Na jeseň tohto školského roku sa riaditelia, učitelia matematiky a ang-

ličtiny zúčastnili na rokovaní v Nórsku, v mestách Fauske a Straumen  a vo 
februári v Mistelbachu, kde dohodli všetky podrobnosti ako pracovať s deť-
mi. Každý riaditeľ prezentoval svoju školu stručným popisom, vymieňali si aj 
s učiteľmi skúsenosti  z výchovno-vzdelávacieho procesu, prezentovali práce 
žiakov, dokumentáciu z matematiky – výpočty, podklady z rysovania, vytvo-
rené domy, históriu mesta a erb v anglickom jazyku. Nakoniec sa všetci pe-
dagógovia s riaditeľmi  zúčastnili  aj na vyučovaní v daných školách v rôznych 
triedach, na rôznych predmetoch. 

Koncom februára tohto roka sa celý pedagogický kolektív zoznámil s 
priestormi našej základnej školy, s jej históriou, dokumentáciou, učebnico-
vým fondom a učebnými plánmi. I keď boli prázdniny, naši vedúci záujmo-
vej činnosti z Festum Aeternum pripravili kultúrny program pre zahraničnú 
návštevu. 

Komunikácia, rady a porovnávanie prác zatiaľ  prebieha prostredníctvom 
internetového Fronteru, ktorý je špeciálne vytvorený k danému projektu.  

PaedDr. Beáta Valkovičová
Riaditeľka Základnej školy Pavla Marcelyho, Drieňová 16 

Domka na Trnávke v spolupráci so 
Saleziánmi don Bosca a približne 60-ti-
mi mladými dobrovoľníkmi tu pre deti 
a  mladých každý týždeň pripraví vyše 
40 stretnutí a krúžkov. Deti v nich roz-
víjajú svoje športové či umelecké ta-
lenty, nachádzajú si nových priateľov, 
posilňujú komunikačné schopnosti a 
tímového ducha. 

Domka tiež organizuje množstvo 
podujatí počas prázdnin a víkendov 
– letné detské pobytové a denné tá-
bory, rôzne výlety, súťaže a turnaje, 
akadémie, Šarkaniádu, Mikuláša, kar-
neval, oslavy dňa detí, Katarínsku zá-
bavu a mnohé ďalšie. V roku 2007 sa 
jej podarilo zorganizovať viac ako 90 
podujatí rôzneho zamerania. 

„Som tu pre Teba!“ je jednoduché 
heslo, ktoré si Domka na Trnávke zvo-

lila. Vyjadruje ním svoju otvorenosť a 
záujem o druhých, ktorí do strediska 
prichádzajú. Domka je tu pre každého, 
kto má záujem zapojiť sa a nechať sa 
ňou osloviť. 

Tohto roku si Domka na Trnávke 
pripomína 10. výročie. Osláviť sa ho 
chystá spolu s tými, na ktorých jej naj-
viac záleží – s deťmi a mladými. Pozý-
va preto všetkých  v nedeľu 1. júna o 
15.30 do svojho strediska na Trnávke. 
Pre deti budú pripravené netradičné 
hry a súťaže, pre ostatných iné atrak-
cie a chýbať nebude ani narodeninová 
torta. Oslava vyvrcholí o 18.45 koncer-
tom bratislavských rapperov 2ako1 a 
skupinou Timothy. Pozvaní sú všetci, 
ktorí sa chcú zabaviť, zahrať sa, spo-
znať nových priateľov a zažiť veľa ra-
dosti.

História základnej školy na Borodáčovej ulici na Pošni sa 
začala písať 1. septembra 1968. Škola vznikla súčasne s 
vyrastajúcimi bytovými domami v tejto lokalite. V histo-
ricky prvom školskom roku ju navštevovalo 772 žiakov. 
Dnes do nej chodí 412 detí. Najväčší „boom“ zaznamenala 
v 70. rokoch minulého storočia, kedy mala vyše 1000 žia-
kov. Počas štyridsiatich rokov svojej existencie mala len 
piatich riaditeľov: 

1968/69 - Pavel Petrík
1969-1984 - Jozef Cabinák
1984-1991 - Paulína Strišková
1991-2002 - Ján Oleksa
od 2002 - Ema Mílová

Školský život na Borodáčovej, to ale nie je ani zďaleka len 
učenie, veď posúďte sami...

Desať rokov s Domkou
Bude koncert aj torta 

Futbal, florbal, lezenie na umelej stene, tanečná, spevo-
kol, šikovné ruky, veľa smiechu, zábavy, rozhovorov a hier. 
K tomu asi 400 detí a mladých od škôlkarského veku až po 
vysokoškolákov – títo všetci sa každý týždeň premelú sa-
leziánskym strediskom na Okružnej ulici na Trnávke.

Dvojstranu pripravila M. Štrosová

Boli sme v Chorvátsku...

...na vianočných trhoch vo Viedni

...v Londýne

Mikulášske vystúpenie 
v nákupnom centre Avion

Foto: ZŠ Borodáčova Opekačka na dvore školy
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Prečo taký skok – od umenia a 
reportáže ku kulinárstvu?

Recepty na kapustnice som zbie-
ral už ako reportér. Teraz som dielo 
dokončil, v spolupráci azda s dvoma 
desiatkami etnografov, spisovate-
ľov, divadelníkov, publicistov, vý-
tvarníkov. Vznikla akási mapa tohto 
slovenského jedla, s dejinami, a aj 
tak trochu osudmi. Receptov je 270. 
Zdalo by sa, že toľko variácií neexis-
tuje. Existuje. A už mám ďalšie.

Vašou doménou bola reportáž 
a rozhovory s umelcami. Napĺňala 
vás táto práca? 

Vrchovato. Aj keď som tvoril v 
časoch, keď sa naplno povedať ne-
dalo celkom všetko. O to úžasnejšie 
bolo hovoriť v náznakoch, inotajoch, 
po kúskoch dobýjať územie. Tešilo 
to mňa aj tých, ktorým som kládol 
otázky.

Čo pokladáte za najväčšie 
úspechy? 

Možno reportáž o tragickej smrti 
horolezca Jozefa Psotku pod Mount 
Everestom. Ľudia si mysleli, že som 
horolezec. Nie som, ale dôkladne 
som sa pripravil. Hovoril som aj s tý-
mi, ktorí pri ďalšej výprave na Eve-
reste nechali životy. Alebo reportáže 
z Arménska. Ešte mi za pätami padali 
narušené domy. Všade spúšť, ruiny a 
rakvy. Tak hlboko k človeku som sa 
dostal len málokedy. 

A rozhovory? 
Bol som v Moskve doma u spiso-

vateľa a pesničkára Okudžavu, hovo-
ril som s Grahamom Greenom, s Ed 
McBainom, Vercorsom (viem, že nás 
vtedy v Devíne odpočúvala ŠtB), ale 
hádam najväčšiu radosť som mal, 
keď mi Dušan Dušek povedal, že lep-
ší rozhovor s ním nikto neurobil. Ale-
bo keď mi to povedala žena Mariána 
Vargu o rozhovore s jej mužom. 

Ako jeden z mála externistov 
ste pre rozhlas robili fíčre, umelec-
ko-dokumentárne pásma...

Vďaka Emilovi Benčíkovi, ktorý 
ma na ne nahovoril. Na Bielikovcov 

som sa nedal. Bolo to hotové dob-
rodružstvo – vyskúšať si zvuk. Mys-
lím, že to nebola márna práca. Hoci 
o tragických osudoch slovenských 
povstaleckých básnikov, o tragédii 
na Heysel štadióne v Bruseli, o ne-
utrónovej bombe...

Nechýba vám dnes v novinách 
reportáž?

Strašne. Presviedčajú nás, že to 
už nie je moderný žáner, ale prečí-
tajte si Petru Procházkovú alebo poľ-

ského reportéra Mariusza Szcygiela... 
Reportáž žije, aj keď dnes každý novi-
nár chce byť komentátor, alebo chce 
ako šašo behať s mikrofónom za poli-
tickými šašami, alebo snoriť, s kým sa 
vyspala populárna televízna mode-
rátorka. Na Slovensku sa deje toľko 
dramatického (a nielen požiare, vraž-
dy a dopravné nehody), že je hriech, 
ak slovenská žurnalistika pri tom nie 
je. Nezdá sa jej to atraktívne. Mne sa 

nezdá atraktívne, o čom píše. Zastav-
te sa pri novinách dlhšie ako na desať 
minút – unudíte sa na smrť. 

Pri svojej práci ste sa stretáva-
li s významnými umelcami – bás-
nikmi, spisovateľmi, maliarmi, 
sochármi, hudobníkmi, hercami, 
režisérmi. Darilo sa vám vždy vy-
dolovať zo spovedaného odpove-
de na všetky otázky? 

Aj áno, aj nie. Niekto si svoje vnút-
ro tajil, aj utajil. Spovedaní sa otvárali 

najmä vtedy, keď videli, že som do-
konale pripravený, že ich prácu po-
znám. Pavla Horova som spovedal 
v Štefánke, kde sa skryl pred istým 
českým novinárom, ktorého prvá 
otázka znela: Majstre, aké zbierky ste 
napísali? Ja som to vedel, aj som ich 
všetky čítal i citoval, a tak sme roz-
hovor robili dva dni – bez prestávky. 
Vodky bolo dosť a majster poslal sy-
na vybrať z vkladnej knižky... Pamä-

tám sa, ako som si dohodol rozhovor 
s Dušanom Hanákom, a on povedal 
– a teraz si pripravte otázky... Mám 
ich... Akože? Veď ste nevideli všetky 
moje filmy:... Videl... Ale veď sú v tre-
zore... Ale ja mám kamarátov, ktorí 
mi ich premietli... Neveril, overoval 
si ma napríklad u Dušana Dušeka, aj 
overil, ale nakoniec navrhol, aby sme 
rozhovor odložili na lepšie časy, lebo 
teraz by on nemohol na všetky otáz-
ky odpovedať tak, ako by chcel. Ale 
tuším tie lepšie časy neprišli. 

Recitovali ste a režírovali v 
slávnom Divadielku Za rampami, 
ktoré v rokoch 1959-1963 pôso-
bilo na Záhradníckej ulici, boli ste 
porotcom na Hviezdoslavovom 
Kubíne. Čo pre vás znamenala po-
ézia a prednes? 

Obrovské zážitky. Napríklad spo-
lupráca v divadielku s Gustávom Va-
lachom, umelcom par excellence, 
alebo réžia jedného z najslávnejších 
predstavení divadla poézie na Slo-
vensku – S hlavou v ohni. Úžasné 
zážitky z prednesu v Kubíne. Tvrdím, 
že amatérsky prednes bol progresív-
nejší ako profesionálny. Škoda, že sú 
to pominuteľné zážitky. Technika ne-
bola taká, aká dnes. Veľa sa stratilo, 
navždy, v nenávratne. 

Prezradíte nám aké máte roz-
pracované projekty? 

Vydal som niekoľko knižiek ci-
tátov – rád by som spravil celú sé-
riu, hľadám vydavateľa. Prekladám 
z angličtiny. A chcel by som vydať 
knižku – akýsi výber z tvorby. Boli by 
v nej napríklad stĺpčeky, ktorými bo-
la povestná Smena na nedeľu, ale aj 
reportáž o vražde Ľudky Cervanovej, 
o ktorej si myslím čosi iné, ako časť 
dnešných diskutérov. Ja som na tom 
procese bol...

Čo vám chýba v Ružinove?
Horár Gondáš, ten, čo v známej 

anekdote vyhnal z lesa partizánov aj 
Nemcov, lebo mu plašili zver. Tu by 
mohol vyhnať poslancov z miest-
neho zastupiteľstva, ľavicových aj 
pravicových, lebo nezmyselnými 
hádkami a pletkami plašia v Ružino-
ve obyvateľstvo. Zle sa tu žije, keď 
namiesto zelene stavajú dom za do-
mom a kvôli autám sa nedá prejsť už 
ani po chodníku... 

Anna Sláviková
Foto. archív J.K.

Od reportáže ku kapustnici 
Šustrova žena a kováčova kobyla chodia bosé – hovorí porekadlo. Tak je to aj s novinár-
mi: píšu o iných, no o nich sa médiá zmienia len zriedka. S jeho menom sa čitatelia stre-
távali na stránkach Večerníka, Smeny na nedeľu, SME, Playboya a Kultúrneho života, 
ktorému robil šéfredaktora. V rozhlase tvoril fíčre, vydal knihu reportáží o zemetrasení 
v Arménsku a knihu rozhovorov s umelcami – Ako kopú múzy. Najnovšie knihu Kapust-
nice. Publicista, reportér, prekladateľ JÁN KAMENISTÝ (1941).
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DOM KULTÚRY RUŽINOV 
Ružinovská 28, Bratislava, tel.: 43 33 05 23

10. 5. sobota 9.00 h
NOŽE 2008 - medzinárodná výstava no-
žov a chladných zbraní

11. 5. nedeľa 10.30 h
NEDEĽNÉ ROZPRÁVKOVÉ DOPOLUD-
NIE - SEN O ZLATOM ŠŤASTÍ, Divadlo 
MAŠKRTA 

13. 5. utorok 10.00 h
MOJA NAJDRAHŠIA ... - podujatie ve-
nované Medzinárodnému dňu matiek 
 
14. 5. streda 13.00 h
DIALÓGY - protidrogové fórum pre žia-
kov ZŠ

16. 5. piatok 17.00 h
RUŽINOVSKÁ TANČIAREŇ - zábavné 
tanečné stretnutie staršej a strednej ge-
nerácie
 
17. 5. sobota 10.00 h
DEŇ MEDIÁCIE - deň venovaný právnej 
pomoci

17. – 18. 5. sobota - nedeľa 10.00 h
TANEC MLADÝCH - tanečný workshop

18. 5. nedeľa 10.30 h 
NEDEĽNÉ ROZPRÁVKOVÉ DOPOLUD-
NIE - SEDMOKRÁSKA, Divadlo LUDUS 

23. 5. piatok 17.00 h
RUŽINOVSKÁ TANČIAREŇ - zábavné 
tanečné stretnutie staršej a strednej ge-
nerácie

24. 5. sobota 10.00 h
PREDSTAVUJÚ SA ...  - koncert žiakov 
ZUŠ Hálkova – 55. výročie založenia ško-
ly

25. 5. nedeľa 10.30 h
NEDEĽNÉ ROZPRÁVKOVÉ DOPO-
LUDNIE - PRINCEZNÁ ZAĽÚBENÁ DO 
STRAŠIDLA, Záhorácke divadlo 
 
28. 5. streda 10.30 h
KRÁSA, ČO RADOSŤ PRINÁŠA - výstava 
ručných prác seniorov 

28. 5. streda 13. 00 h
DIALÓGY - protidrogové fórum pre žia-
kov ZŠ

30. 5. piatok 17.00 h
RUŽINOVSKÁ TANČIAREŇ - zábavné 
tanečné stretnutie staršej a strednej ge-
nerácie

31. 5 – 1. 6. sobota - nedeľa 10.00 h
AKVARISTICKÉ LETO - výstava spojená s 
burzou akvarijných rybičiek

1. 6. nedeľa 14.00 h
DETSKÝ SVET - zábavný program veno-
vaný MDD, AREÁL ŠTRKOVEC

3. 6. utorok 18.00 h
TANEČNÉ MATINÉ - tanečné predstave-
nie ZUŠ Exnárová 

 6. 6. piatok 17.00 h
RUŽINOVSKÁ TANČIAREŇ 
- zábavné tanečné stretnutie staršej a 
strednej generácie, VS

7. 6. sobota 18.00 h
LEPŠÍ SVET - slávnostný večer pri príleži-
tosti 5. výročia PSC

8. 6. nedeľa 18.00 h
TANEČNÉ MATINÉ - tanečné predstave-
nie ZUŠ Sklenárova 

13. 6. piatok 17.00 h
RUŽINOVSKÁ TANČIAREŇ - zábavné 
tanečné stretnutie staršej a strednej ge-
nerácie, VS

14. 6. sobota 18.00 h
TANEČNÉ MATINÉ - tanečné predstave-
nie TŠ ATA 

15. 6. nedeľa 14.30 h
TANEC DETÍ - tanečné predstavenie sú-
boru TROPICAL

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

11. 5. nedeľa 19.00 h
KONCERT ORCHESTRA BRATISLAVA 
HOT SERENADERS - hudba v štýle 20. 
a 30. rokov

13. 5. utorok 15.00 h
MAMIČKÁM Z LÁSKY - program pri 
príležitosti Dňa matiek, vystúpi Det-
ský folklórny súbor PRVOSIENKA; 

15. 5., 22.5., 29.5. štvrtok 17.00 h – 21.00 h
ŠACHOVÉ KLUBOVÉ DNI - pravidelné 
stretnutia členov Slovenského šachové-
ho zväzu ŠK SLOVAN 

20. 5. utorok 14.00 h
PRÍRODA OKOLO NÁS - environmen-
tálny program spojený s besedou, kres-
lením a súťažami na tému: Živočíchy, 
vtáky, hmyz

27. 5. utorok 14.00 h
FILMOVÉ PREMIETANIE pre žiakov 
školských družín

29. 5. štvrtok 17.00 h – 21.00 h
ŠACHOVÉ KLUBOVÉ DNI – pravidelné 
stretnutia členov Slovenského šachové-
ho zväzu ŠK SLOVAN

Program podujatí CULTUS 

MDD na Štrkovci 
1. júna od 14.00 hod.
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Lesson 36 – In the Theatre
Lekcia 36 – V divadle 
Have you booked the theatre tickets, yet? - Objed-

nal si už lístky do kina? 
Yes, I have, but as the boxes and orchestra stalls 

were sold out, I have taken the dress circle. - Áno, ob-
jednal, ale keďže lóže a sedadlá pri orchestri boli vypreda-
né, vzal som prvý balkón. 

The first balcony is called the dress circle, isn´t it?
- Prvý balkón sa nazýva takzvane „šatový kruh“, však? 

Correct, many years ago the rich people were 
buying these seats and they were wearing beautiful 
evening dresses. - Správne, pred mnohými rokmi bohatí 
ľudia si kupovali tieto miesta a nosili krásne večerné šaty. 

When does the performance start? - Kedy sa začína 
predstavenie? 

At 7 o´clock. And I have already bought the 
programme for you. - O siedmej. A už som kúpil pre te-
ba program. 

Thank you. I´d like to know the plot of the play 
and the names of the director and the actors in the le-
ading parts. - Ďakujem. Rada by som vedela zápletku hry 
a mená režiséra a hercov v hlavných úlohách. 

My friend saw a dress rehearsal and the first and
said the actors were amazing. - Môj priateľ videl gene-
rálku a premiéru a povedal, že herci sú úžasní. 

Very well. And may I invite you for a glass of wine 
in the interval, please? - Veľmi dobre. A môžem ťa cez 
prestávku pozvať na pohár vína, prosím? 

Sure. - Samozrejme.

VOCABULARY
to book – objednať
box – lóža
stall - kreslo (v divadle, kostole)
dress circle = first balcony – prvý balkón
evening dress – večerné šaty, róba
plot – zápletka
director – režisér
actor – herec
actress – herečka
leading part – hlavná úloha
dress rehearsal – generálka
first night – premiéra
interval – prestávka (v divadle)

Lesson 37 – In the Kitchen 
Lekcia 37 – V kuchyni

I am moving to a new flat and have to furnish my
kitchen. - Sťahujem sa do nového bytu a musím si zaria-
diť kuchyňu. 

Do you need also furniture and appliances or just 
kitchen utensils? - Potrebuješ aj nábytok a prístroje ale-
bo len kuchynské potreby? 

I have already bought a kitchen table and chairs 
and some curtains and tablecloths. - Už som si kúpila 
kuchynský stôl a stoličky a nejaké záclony a obrusy. 

You will probably need some plates, bowls, pots 
and pans and cutlery with spoons, forks and knives, 
too. - Budeš pravdepodobne potrebovať nejaké taniere, 
misky, hrnce a panvice a tiež príbor s lyžicami, vidličkami 
a nožíkmi. 

Sure, I love cooking so I have to have everything. 
I can´t miss chopping board, peeler, sieve and grater. - 
Iste, milujem varenie, preto musím mať všetko. Nesmiem 
postrádať lopár, škrabku, sitko a strúhadlo. 

You know what, for the electric appliances like 
blender, kettle, coffee grinder, stove or refrigerator
I would try internet. They might be cheaper there. - 
Vieš čo, na elektrické prístroje ako sú mixér, varná kanvica, 

mlynček na kávu, sporák alebo chladnička by som skúsil 
internet. Mohli by tam byť lacnejšie. 

Thanks. Oh and I can’t forget about a tin-opener, a 
corkscrew, a funnel and a ladle. - Vďaka. Aha a nesmiem 
zabudnúť na otvárač konzerv, vývrtku, lievik a naberač-
ku. 

I think that should be enough. If you want me to 
do the shopping with you, I’ll be happy to help. - Mys-
lím, že to by malo stačiť. Ak chceš, aby som s tebou šiel 
nakupovať, rád ti pomôžem.

VOCABULARY
to furnish – vybaviť, zariadiť (nábytkom)
appliance – prístroj
kitchen utensils – kuchynské potreby, náradie
table – stôl
chair – stolička
curtain – záclona
tablecloth – obrus
cutlery - príbor
knife – nôž
spoon – lyžica
fork – vidlička
plate – tanier
bowl – miska
pot – hrniec
pan – panvica
chopping board – lopár
sieve – sitko
grater – strúhadlo
tin-opener – otvárač na konzervy
corkscrew – vývrtka
ladle – naberačka
funnel – lievik
kettle – varná kanvica
stove – sporák
refrigerator – chladnička
blender – mixér
coffee grinder – mlynček na kávu

Lesson 38 – Books
Lekcia 38 – Knihy

That new best-seller was out of print before I got 
to the bookseller´s. - Ten nový bestseller (najúspešnejšia 
kniha roku) bola rozobraná, kým som sa dostal do kníh-
kupectva. 

What a pity. I had to borrow it from my friend, too. 
Have you tried libraries? - Aká škoda. Tiež som si to mu-
sel požičať od kamaráta. Skúsila si knižnice? 

Their shelves are full of short stories, reference 
books, scientific works and poetry collections. - Ich 
police sú plné krátkych poviedok, príručiek, vedeckých 
prác a zbierok poézie. 

I like novels the most. And the book must have a 
complicated plot. What is your favourite author? - Naj-
radšej mám romány. A kniha musí mať komplikovanú zá-
pletku. Ktorý je tvoj obľúbený autor? 

I like Ernst Hemingway. But I enjoy some of the 
contemporary writers, too. - Mám rád Ernesta Hemin-
gwaya. Ale tiež obľubujem aj niektorých zo súčasných 
spisovateľov.

I can read a good book from cover to cover at one 
sitting. - Dobrú knihu prečítam od začiatku do konca na 
jedno posedenie. 

And I forgot, I have taken a fancy to poetry, espe-
cially Kipling´s verses. - A zabudol som, že som si obľúbil 
poéziu, najmä Kiplingove verše. 

I have to say I read a lot but I am still far from being 
well-read. - Musím povedať, že čítam veľa, ale stále mám 
ďaleko k tomu, aby som bola sčítaná.

VOCABULARY
best-seller – najobľúbenejšia kniha roka (bestseller)
bookseller’s – kníhkupectvo
library – knižnica
shelf – polica
short story – poviedka
reference book – príručka
scientific – vedecký
poetry – poézia
collection – zbierka
novel – román
plot – zápletka
author – autor
contemporary – súčasný, moderný
writer – spisovateľ
cover – obálka (knihy)
verse – verš
to take a fancy to something – obľúbiť si niečo
to be well-read – byť sčítaný

Lesson 39 – Computer
Lekcia 39 – Počítač

I want to buy a computer. Could you give me advi-
ce? What is for example a processor? - Chcem si kúpiť 
počítač. Mohol by si mi dať radu? Čo je, napríklad, pro-
cesor? 

It is the small part of the computer that runs the 
whole system. The speed of the processor is impor-
tant. - Je to malá časť počítača, ktorá riadi celý systém. 
Rýchlosť procesora je dôležitá. 

It´s also important to have a large hard disk space. 
- Je tiež dôležité mať veľa miesta na pevnom disku. 

Yes, hard disk stores information, such as 
programmes, documents and games. - Áno, pevný disk 
uskladňuje informácie, ako sú programy, dokumenty a 
hry. 

What about the computer´s memory which is 
used when a programme is open? - A čo pamäť počíta-
ča, ktorá sa používa, keď je program otvorený? 

It is called RAM. The more megabytes of RAM a 
computer has, the more files can be used at the same
time. - Volá sa RAM. Čím viac megabytov RAM pamäte 
počítač má, tým viac súborov možno používať zároveň. 

What can be the computer equipped with? - Čím 
môže byť počítaš vybavený? 

Usually there is a CD-ROM drive, speakers and a 
sound card which is a device inside the computer. - 
Zvyčajne je tam jednotka CD-ROM, reproduktory a zvu-
ková karta, čo je zariadenie vo vnútri počítača. 

And with a DVD-ROM I can watch movies, can´t I? 
- A s DVD-ROM môžem sledovať filmy, však?

True. But you must have the software installed. 
On the older computers there is also a floppy disk
drive. - Pravda. Ale musíš mať nainštalovaný software 
(programové vybavenie). Na starých počítačoch je aj dis-
ketová jednotka. 

I don´t use floppy disks. And I will probably buy a
printer and a scanner, too. - Nepoužívam diskety. A tiež 
si pravdepodobne kúpim tlačiareň a skener.

VOCABULARY
processor – procesor
to run – riadiť, spustiť (program)
hard disk – pevný  disk
space – miesto, priestor
to store – uskladniť
memory – pamäť
file – súbor
drive – jednotka (pamäte, pevného disku)
speaker – reproduktor
device – zariadenie
software – programové vybavenie
to install – inštalovať
floppy disk – disketa
printer – tlačiareň
scanner – skener

Televízny kurz angličtiny HI ENGLISH!
V máji a júni môžete v Televízii Ružinov sledovať ďalšie lekcie konverzačného kur-
zu HI ENGLISH!  Prinášame vám k nim texty, aby ste sa mohli ľahšie učiť. 
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!!! Kompletný program Televízie Ružinov nájdete v prehľade priamo vo vysielaní alebo na www.tvr.sk !!! 

Prosím vás, relácia Garde sa vysiela len 
raz do mesiaca? Kedy budete vysielať Svet 
Ružinova, ktorý ste o nás nakrúcali? Bude-
te reprízovať ten dokumentárny film, kto-
rý ste dávali v stredu?  Bežné otázky, ktoré 

sa pýtajú diváci, telefonujúci do redakcie 
Televízie Ružinov (TVR) i tí, o ktorých si di-
váci pozrú nakrútenú reportáž. 

Zorientovať sa v tom, čo všetko Te-
levízia Ružinov vysiela, vám pomôže jej 

internetová stránka www.tvr.sk. Ponúka 
prehľad všetkých relácií, ktoré ružinov-
ská televízia vysiela. Nájdete tu napríklad, 
akým témam sa v konkrétny týždeň re-
daktori venujú v relácii Svet Ružinova. 
Rovnako stránka informuje, o kom sa 
práve vysielajú Nevidené príbehy. V od-

kaze AKTUÁLNE sa dozviete aj to, ktoré 
filmy môžete v Televízii Ružinov sledovať 
a kedy sa vysiela záznam zo zasadnutia 
ružinovského miestneho zastupiteľstva. 

Zverejnené sú tu aj aktuálne texty k relácii 
Hi English!

Dôležitou súčasťou internetovej 
stránky www.tvr.sk je prehľad aktuálnych 
programov vysielaných počas týždňa. Ak 

nezastihnete programový prehľad priamo 
vo vysielaní televízie, tu nájdete informá-
ciu, čo sa vysiela napríklad v pondelok o 
19.00.  Odkaz ĽUDIA obsahuje zoznam re-
daktorov a moderátorov Televízie Ružinov. 

Mnohí diváci využívajú možnosť web 
stránky klásť otázky, týkajúce sa vysielania.  
Túto možnosť treba hľadať pod odkazom 
PÝTAJTE SA. Tu každý môže zverejniť aj tip 
na reportáž alebo poukázať na problém, 
ktorý by redaktori mohli zmapovať. 

Kto potrebuje do Televízie Ružinov 
zatelefonovať či poslať email, nájde tu 
všetky kontakty vrátane poštovej adresy, 

telefónnych čísel aj emailovej adresy. Pre 
klientov hľadajúcich možnosť inzerovať v 
Televízii Ružinov, je tu kontakt na marke-
tingové oddelenie TVR. 

Najnovšou kapitolou v menu inter-
netovej stránky www.tvr.sk je odkaz na 
mesačník Ružinovské ECHO. Informuje o 
tom, kedy noviny mestskej časti Ružinov 
vychádzajú a kedy sa distribuujú do schrá-
nok. Na lepšiu identifikáciu konkrétneho 
vydania novín slúži jeho zverejnená titul-
ná stránka. 

Ak ste ešte stránku Televízie Ružinov 
nenavštívili, kliknite na www.tvr.sk.

Televízia Ružinov na internete
Viac informácií o Televízii Ružinov ponúka jej internetová stránka. Je zdrojom kontak-
tov, ponúka prehľad relácií i aktuálny program. 

práve vysielajú Nevidené príbehy. V od- všetky kontakty vrátane poštovej adresy, 

www.tvr.sk
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G R E E N  B I K E  P O N U K A ! ! !

w w w. g r e e n b i ke . s k

Pripravte seba a svoj bicykel na začiatok cyklistickej sezóny.
Navštívte značkovú predajňu a autorizovaný servis
bicyklov GREEN BIKE.

Čo ponúkame naviac:
� prednostný servis pre všetky
 bicykle
� pri kúpe bicykla doplnky
 v hodnote  1.000,- Sk
 ZADARMO 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

e-mail: obchod@greenbike.sk

Akcia trvá do 30. júna 2008

inzercia green bike kellys.indd   1 4/22/08   3:28:31 PMŠportovci z „dopravnej“ 
Žiaci Združenej strednej školy dopravnej na Sklenárovej 9 do svojej školy 

nechodia iba za vedomosťami. Škola žije aj športom. Rôzne športové aktivity  
pod vedením p. Gamboša, učiteľa telesnej výchovy a trénera reprezentácie 
školy v športe,  ponúkajú žiakom možnosť aktívne a zaujímavo tráviť svoj voľ-
ný čas. Majú na výber z kolektívnych aj individuálnych športov. Hrá sa tu fut-
bal, volejbal, basketbal, hádzaná. Trénovať môžu stolný tenis, atletiku, letný 
biatlon, kondičnú kulturistiku. A že trénujú poctivo, ukázali pri reprezentácii 
školy na športovej súťaži v atletike „Zo školských lavíc do atletickej haly Elán“, 
kde vo februári v silnej konkurencii škôl z celého Bratislavského kraja získali v 
hodnotení súťaže družstiev v prvom kole 3. miesto. 

Reprezentanti školy priniesli trofej aj z krajského kola v hádzanej študen-
tov stredných škôl v Modre, kde v marci zabojovali a umiestnili sa na 3. mies-
te. 

Eva Poljaková
Združená stredná škola dopravná Sklenárova 9

Prijímačky do športovej triedy
Základná škola Kulíškova 8 oznamuje, že v školskom roku 2008/2009 pri-

jíma žiakov do 5. ročníka športovej triedy so zameraním na atletiku, pozemný 
hokej, tenis  a všeobecnú športovú prípravu. Žiaci budú testovaní v preukázaní 
spôsobilosti v rýchlosti, sile, obratnosti a vytrvalosti.

14.5. 2008 o 8.00 hod. v ZŠ Kulíškova 
- skúšky zo športovej prípravy (do 5. ročníka):

- 50 m beh  
 - hod medicimbalom
- skok z miesta
- člnkový beh (4 x 10m)

15.5. 2008 o 8.00 hod. v ZŠ Kulíškova   - vedo-
mostný test z matematiky a slovenského jazyka (učivo 
4. ročníka)

Žiaci do 6., 7., 8. ročníka športovej triedy sa môžu 
prihlásiť a budú prijatí podľa výchovno-vyučovacích 
výsledkov a vykonaní skúšky zo športovej prípravy.

Informácie na tel. č. – Marcela Berešová  0905 360 526

Ružinovský športový klub má nové internetové stránky! 
RŠK: www.ruzinovskysportovyklub.sk 

Areál hier Radosť: www.arealstrkoavec.sk 

Areál netradičných športov: www.arealans.sk 

Zimný štadión V. Dzurillu: www.zimnystadionruzinov.sk
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Netopiere tvrdšie ako hokejisti 
Správny chlap musí mať modriny

S pojmom LAKROS sa mnohí zrejme ešte nikdy nestretli, keďže tento šport u nás fungu-
je iba pár rokov, aj to len v podaní dvoch tímov – Bratislava Tricksters a Bratislava Bats. 
S jedným zo zakladateľov lakrosu na Slovensku, Martinom „Čulim“ Čulmanom, sme sa 
porozprávali pri príležitosti priateľského zápasu týchto dvoch tímov, ktorý sa hral v 
Areáli netradičných športov v Ružinove. 

Dnes sa pri lakrose 
neumiera

Lakros je stará indiánska hra, 
ktorá vznikla v Kanade. Pre indiánov 
znamenala určitú poctu pre bohov. 

V tej dobe to brali ako súboj a boj. 
Kanadskí indiáni väčšinou hrali až 
na smrť a mnohokrát sa stalo, že 
z 50-členného mužstva zostali len 
dvadsiati. Hrali tvrdo, bez výstroja  a 
s drevenými palicami, teda nie tak, 
ako to poznáme v dnešnej podo-
be. A možno práve drevené palice 
boli dôvodom, prečo sa pri tomto 
boji často umieralo. Rokmi sa hra 
vykryštalizovala do inej podoby a  
má punc známeho športu najmä na 
americkom kontinente. Dnes sa pri 
lakrose neumiera. 

„Dnešný lakros sa hrá s kovový-
mi palicami a umelými hlavami, kto-
ré pútajú na seba sieťku, do ktorej 
jednotliví hráči chytajú loptičku a 
nahrávajú si. Výnimočnou lakroskou 
je brankárska, ktorá má hlavu po-
znateľne väčšiu, aby mohol brankár 
kryť čo najväčšie územie v bráne,“  
vysvetľuje Martin „Čuli“ Čulman z 
lakrosového tímu Bratislava Bats. 

Výstroj je podobný hokejovému, aj 
keď „lakrosisti“ majú na sebe toho 
oveľa menej. „Nosíme hokejovú ves-
tu, lakte, chrániče obličiek, suspen-
zory, prilby a rukavice. Povinné sú 
ale iba rukavice a prilba. No keďže 
je tento šport veľmi tvrdý, tvrdší ako 
hokej, osobne neodporúčam hrať 
iba v rukaviciach a prilbe,“ objasňuje 
Čuli. 

Boxlakros
„V tomto štýle lakrosu, ktorý 

hráme my, mimochodom, volá sa 
boxlakros, je časové obmedzenie. 
Pri získaní lopty má tím 30 sekúnd 
na vystrelenie na bránu,“ približuje 
hru jeden z prvých lakrosistov na 
Slovensku. Medzi tým si môžu hrá-
či prihrávať, respektíve hrať svoju 
kombinovanú hru. „Je to ako každý 
iný šport. Sú tu herné kombinácie, 
herné systémy. V USA to majú také 
prepracované, že tento šport je roz-
šírený viac ako futbal. A v Kanade je 
to druhý národný šport,“ vysvetľuje 
Čuli, ktorý o poznatky z oblasti lak-
rosu nemá núdzu. 

Výnimočne tvrdý 
To, že lakros je výnimočne tvr-

dý šport, sme už spomenuli. Ale čo 
všetko si k sebe môžu hráči dovoliť? 
„V boxlakrose je v podstate dovole-
né všetko. Sú dovolené krosčeky, je-
dinou výnimkou je útok pod pás zo-
zadu a nad ramená. Tieto zákroky sú 
trestané, ale na druhej strane sa da-
jú ťažko posúdiť, pretože hráč narazí 
na rameno lakroskou a zošmykne sa 
mu to na krk. Sú to veľmi nebezpeč-
né situácie, kde musí rozhodca jasne 
povedať, že je to na úrovni života a 
hráč musí dostať osobný trest,“ vraví 
Martin Čulman. V lakrose je dokonca 
povolené sekanie. „Koľkokrát chala-
ni dostanú také „sekery“ na holé ru-
ky, že sa divím, že tie kosti ešte držia. 
Zakázané je však podkopávanie, ako 

v hocijakom inom športe. Klasifikuje
sa to ako podrazenie,“ pokračuje Ču-
li. Tvrdí lakrosisti vyzerajú po zápase 
doslova dobito. „Správny chlap musí 
mať modriny, takže aj my si ich dosť 
užijeme,“ reaguje Martin. 

Ideš na motýle? 
Tím Bratislava Bats založili hráči, 

ktorí sa odčlenili z prvého lakroso-
vého mužstva Bratislava Tricksters. 
„Minulý rok sa štyria chalani zo sta-
rého tímu rozhodli, že na Sloven-
sku predsa nemôže existovať iba 
jeden jediný tím. Tak sme sa snažili 
rozbehnúť svoj.  Som rád, máme 
hojný počet členov a dúfame, že 
to pôjde tak aj ďalej,“ tvrdí Martin 
Čulman ako jeden zo zakladateľov 
Bratislavských Bats.  A prečo práve 
Bats?  „Názov Bats, teda netopiere, 
pochádza z jednej legendy, ktorú 
nám rozprával predseda Slovenskej 
lakrosovej federácie Marko Lichtner. 

Všetky zvieratá hrali lakros, no neto-
piere  nechceli ani v jednom tíme. 
Nakoniec ich však zobrali a práve 
oni boli príčinou  výhry. Keďže boli 
malé a dokázali rýchlo lietať, nedo-
kázal ich nik zastaviť,“ vysvetľuje Čuli 
pôvod názvu. A práve to charakteri-
zuje Bratislavských Bats, ktorí veria, 
že lakros si na Slovensku nájde svo-
je miesto. „Je to ťažké, pretože ľudia 
vedia o lakrose veľmi málo. Koľko-
krát sa stretávam s otázkou, či idem 
na ryby alebo na motýle,“ usmieva 
sa Martin.  

Títo chlapci zaručene na ryby 
ani na motýle s lakroskou necho-
dia. Tvrdo trénujú a rozbiehajú 
na Slovensku šport, ktorý má na 
americkom kontinente nespo-
četné množstvo priaznivcov. Ak 
chcete tím Bratislava Bats vidieť, 
môžete sa každý utorok a piatok 
od 16:00 prísť pozrieť na futba-
lové ihrisko na Smolenickej ulici 
v Petržalke. Viac Vám tiež priblí-
ži ich internetová stránka www.
bats.lacrosse.sk. 

Lucia Palšovičová
Foto: autorka
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