
HYPOPÔŽIČKA
50 000 Sk až 1 500 000 Sk
>> úrok od 6,9 % p.a.
>> splátka od 460 Sk / mesačne
>> doba splácania až 20 rokov

Príjmeme nových spolupracovníkov!
✆ 0911 299 811, 0905 299 310, 0905 353 284 0911 299 811, 0905 299 310, 0905 353 284

Peniaze výhodne a rýchlo!
Všetko potrebné vybavíme za Vás!
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5 rokov

1 230 Sk

2 280 Sk

6 410 Sk

10 620 Sk

10 rokov

760 Sk

1 410 Sk

3 900 Sk

6 460 Sk

Mesačná splátka s dobou splácania

    Výška pôžičky

      100 000 Sk

300 000 Sk

500 000 Sk

        50 000 Sk

15 rokov

   620 Sk

1 140 Sk

3 120 Sk

5 160 Sk

20 rokov

   460 Sk

1 020 Sk

2 760 Sk

4 570 Sk

20 510 Sk 12 210 Sk1 000 000 Sk 9 570 Sk 8 340 Sk

PRÍKLADY SPLÁCANIA

Kúpele Centrál 
začínajú búrať

S Ružinovčanmi prerokujú 
urbanistické štúdie

Ponorka i stroskotanec 
na Štrkoveckom jazere

Areál na Vietnamskej 
predaný



AKTUALITY 2

Poslanecké stredy 
Ak sa chcete stretnúť s ružinov-

skými poslancami, a prediskutovať 
s nimi svoje problémy a podnety tý-
kajúce sa života v Ružinove, využite 
tzv. poslanecké stredy. Počas letných 
prázdnin sa nekonajú, najbližšie bu-
dú v septembri.  

Miesto: Miestny úrad Ružinov, 
Mierová 21, zasadačka B 2 na prí-
zemí 

Čas:  streda 15:30 - 16:30 

3. september      Ing. Anna  Reinerová 
10. september  Peter Ščasný 
17. september  Ing. Peter  Turlík 
24. september  Ing. Lucia  Virsíková 

Všetky termíny sú zverejnené na 
www.ruzinov.sk 

Ružinov sa ešte stále považuje za jed-
nu z najkrajších a najvychytenejších 
častí Bratislavy. Súhlasíte s tým?

V našej mestskej časti hrala vždy dô-
ležitú úlohu zeleň. Na rozdiel od iných 
častí hlavného mesta, kde dominujú 
múry a asfalt, Ružinov bol vždy zelený. A 
verím, že taký aj zostane. Želajú si to je-
ho obyvatelia a úprimne si to želám aj ja. 
Dôležité je tiež, že Ružinov opäť ožíva. Je 
tu čoraz viac mladých rodín s deťmi. Až 
toľko, že začína byť problém s miestom 
v materských školách. 

Hovoríte o zeleni, ale tej je čoraz me-
nej. Zelené plochy ustupujú výstav-
be.

Je prirodzené, že veľkí investori 
chcú u nás stavať a poskytnúť bývanie aj 
pre ďalších záujemcov, ale to sa nesmie 
diať bezhlavo. Nemôžeme pripustiť, aby 
stál panelák tesne vedľa paneláku. Mu-
síme výstavbu regulovať a usmerňovať. 
Treba pritom zachovať staré zóny od-
dychu, ale okrem nich treba vytvárať aj 
nové. Je úlohou mestskej časti, aby bu-
dovala nové ihriská pre deti a mládež, 
ale aj ďalšie miesta pre spokojný život 
Ružinovčanov.

Deje sa to?
Áno, ale mohlo by to byť aj intenzív-

nejšie. Napríklad by som si vedel predsta-
viť revitalizáciu parku Andreja Hlinku. V 
parku by sa mohli zrekonštruovať chod-
níky, pribudnúť by mohli lavičky, ihrisko 
pre deti. Pre mladých by sa v parku mohla 

sprevádzkovať wi-fi zóna, v ktorej by bol
bezplatný prístup k internetu, tak ako je to 
na viacerých miestach v centre Bratislavy. 

V pozícii vicestarostu ste rok aj pár 
týždňov. Aké sú vaše kompetencie?

S funkciou mi boli zverené viaceré 
kompetencie. Metodicky riadim mat-
ričný úrad, referáty sociálnej politiky, 
evidencie a hlásenia pobytu občanov 
a referát podnikateľských a miestnych 
činností. 

Aký bol ten rok? 
Pracovný. Aj keď sa ťažko rodili do-

hody o rozpočte, prioritách mestskej 
časti, pláne hospodárskeho a sociálne-
ho rozvoja. Absolvoval som množstvo 
stretnutí s občanmi, počúval, prijímal 
a vybavoval ich podnety či sťažnosti, 
na ktoré som sa snažil nájsť odpoveď a 
riešenie. Zúčastnil som sa na verejných 
zhromaždeniach obyvateľov, ktoré sa 
týkali prípravy zonálnych štúdií. 

Chodia za vami často občania so svo-
jimi problémami?

Áno. Chodia sa sem ľudia sťažovať 
napríklad na susedské vzťahy. Iní pouka-
zujú na čierne stavby, na znečisťovanie 
mestskej časti či neprispôsobivých oby-
vateľov. Bežné sú sťažnosti na výstavbu.

Kde ich problémy končia?
Na odborných referátoch, ktoré in-

formujú sťažovateľa i mňa, ako sťažnosť 
vybavili.

Stretávate sa aj s kurióznymi prípad-
mi?

Áno, napríklad sťažnosť obyvateľa 
na vyvolávanie duchov v bytovom do-
me, v ktorom žije. 

V júni bol schválený rozpočet mest-
skej časti. Naplnil vaše očakávania?

Bol to kompromis. Každý má svoje 
predstavy, ale aby sme sa dohodli, každý 
musel z niečoho ustúpiť. Som rád, že bol 
predložený na rokovanie miestneho za-
stupiteľstva po predchádzajúcich roko-
vaniach politického grémia a nakoniec 
bol aj schválený. Aj keď si predstavujem, 
že rozpočet na nasledujúce roky by mo-
hol byť schvaľovaný už v závere pred-
chádzajúceho roka.

Čo považujete za ružinovské priority 
na najbližšie obdobie?

Plníme požiadavky obyvateľov, 
ktoré zazneli na stretnutiach s nimi. To 
znamená zachovanie zelene, nezahus-
ťovanie, doprava, parkovanie, stacionár 
pre starších ľudí a zvýšenie kapacity 
materských škôl. Medzi priority však 
patrí aj rekonštrukcia ciest, či moderni-
zácia základných a materských škôl.

Požiadavky občanov sú našimi prioritami

Pošta na Doležalovej bude dlhšie otvorená 
Miestny úrad Ružinov zaznamenal od obyvateľov Trnávky podnety na 

zlepšenie služieb Slovenskej pošty, a.s.. Občania sa sťažovali na dlhé čaka-
nie na Pošte 22 na Doležalovej ulici. Starosta Ružinova Slavomír Drozd preto 
požiadal písomne Slovenskú poštu o možnosť predĺženia otváracích hodín. 
Od 4. 8. 2008 sa otváracie hodiny predĺžia do 18:30. Okrem toho vznikne v 
novembri v neďalekom obchodnom centre Avion Shopping Park ďalšia nová 
pobočka Slovenskej pošty.

Blahoželáme 
V júli a auguste 2008 si životné 

jubileum pripomínajú: 
Július Babčan 85 rokov
Alexander Bachnár 89 rokov
Marta Blašková 81 rokov
Ľudovít Gráčik 87 rokov
Vilma Hruškovičová  100 rokov
Ema Hudobová 79 rokov
Emília Karovičová 82 rokov
Anna Kohútiková 80 rokov
Anna Kubíková 81 rokov
Klára Lúčanová 88 rokov
Zuzana Lysá 89 rokov
Horymír Mácha 83 rokov
Zora Máchová 85 rokov
Štefan Minarovič 82 rokov
Ing. Anton Špeťko 60 rokov
Valéria Steisová  81 rokov

Slovenský zväz protifašistických 
bojovníkov Bratislava II

Dušan Pekár (44), zástupca starostu Ružinova. Vyštudoval Strojnícku fakultu Sloven-
skej technickej univerzity v Bratislave. Od roku 1992 je členom Kresťanskodemokra-
tického hnutia (KDH). V súčasnosti je bratislavským krajským predsedom KDH. Po-
slancom Miestneho zastupiteľstva v Ružinove je druhé volebné obdobie. Zástupcom 
starostu Ružinova sa stal pred niečo vyše rokom. 

Koncom júna schválili ružinovskí 
poslanci rozpočet mestskej časti Ruži-
nov na rok 2008, s výhľadom na roky 
2009 a 2010. Na rozdiel od minulého 
roka sa ich politické hrany „obrúsili“ o 
päť mesiacov skôr, keďže rozpočet na 
rok 2007 prijali až v novembri. 

Tohtoročný rozpočet bol schválený 
ako vyrovnaný – počíta s príjmami vo 
výške takmer 640 miliónov korún a s 
výdavkami v rovnakej výške. Prijatiu roz-
počtu predchádzali politické rokovania 
medzi starostom Slavomírom Drozdom 
a predsedami poslaneckých klubov. 

Počas rozpravy poslanec Dušan 
Hruška (SZ) poukázal na fakt, že z ná-
vrhu rozpočtu vypadla dotácia pre súk-
romné školské jedálne na základných 
školách Drieňová, Ostredková a Nevä-
dzová. Od začiatku tohto roka štát znížil 
príspevok na stravovanie v súkromných 
školských jedálňach. Rodičia detí, ktoré  
na spomenutých školách obedujú, by 
tak museli platiť viac za stravné lístky 
ako na ostatných ružinovských školách. 
Poslanci následne prijali návrh poslanca 
Valentína Mikuša (Občiansky klub), kto-
rý prezentoval možnosti presunu peňazí 
v jednotlivých rozpočtových položkách. 
Zastupiteľstvo tak zahlasovalo za to, že 
na jedáleň na ZŠ Drieňová poputuje do-

tácia na stravu vo výške 650 tisíc korún, 
na Nevädzovú 750 tisíc, na Ostredkovú 
550 tisíc a poslanci zdvihli ruku aj za do-
táciu vo výške 750 tisíc pre jedáleň na 
cirkevnej základnej škole na Bachovej 
ulici. 

Medzi tohtoročné investičné akcie, 
ktoré sa dostali do rozpočtu, patrí dru-
há etapa rekonštrukcie Farebnej ulice v 
Prievoze, obnova vnútroblokov v Ružo-
vej doline, na Trenčianskej, Svätopluko-
vej, Banšelovej, Gemerskej ulici a na Du-
lovom námestí. Takmer 19 miliónov je 
vyčlenených na dostavbu Zimného šta-
dióna Vladimíra Dzurillu a mestská časť 
peniaze investuje aj do rekonštrukcie 
a budovania detských ihrísk či obnovy 
školských budov (čítaj str. 16). 

Starosta Slavomír Drozd sa v tohto-
ročnom rozpočte vzdal sumy 1,5 milióna 
na nákup služobného osobného auta. 

Zastupiteľstvo na júnovom zasad-
nutí zvolilo Dušana Hrušku za nového 
člena predstavenstva Ružinovského 
podniku verejno-prospešných služieb. 
Za nového konateľa spoločnosti TVR a 
RE  s.r.o., ktorá prevádzkuje  vysielanie 
Televízie Ružinov a vydáva Ružinovské-
ho ECHO, vymenovali poslanca Valentí-
na Mikuša.

(mš)

Kniha, ktorú práve čítam: Anton Hykisch – Ako chutí politika
Najobľúbenejší film: Sedem statočných
Obľúbené jedlo: bryndzové halušky
Obľúbený nápoj: kvalitné slovenské červené víno
Záujmy: literatúra, plávanie, lyžovanie
Motto: „Dejiny učia, že demokracia bez hodnôt sa rýchlo premieňa na jasnú 
alebo kamuflovanú totalitu.“ (Ján Pavol II.)

Ružinov má rozpočet na rok 2008 



V areáli Centrálu prebiehajú prí-
pravné práce, súvisiace s búraním kú-
peľov. Objekt by mal byť asanovaný 
do konca jesene. „V príprave územie 
vyčistíme od všetkých starých budov 
a dokonca sa ešte prehĺbi stavebná ja-
ma zhruba na dvanásť-trinásť, možno 
v niektorých častiach štrnásť metrovú 

hĺbku,“ hovorí hlavný architekt pro-
jektu nového Centrálu. Ten vybuduje 
investor Immocap Group. Získal už 
územné rozhodnutie. „Ľudia sa často 
pýtajú, kedy tie kúpele budú a či to 
bude pre ľudí. Nebude to akvapark, 
nebude to mestská plaváreň, na tom 
mieste sa zbúra schátrané zničené 
miesto vrátane rozsiahlych podzem-
ných priestorov, o ktorých ľudia ani 
netušia a zriadi sa tu nový polyfunkč-
ný areál,“ vysvetľuje Ivan Kubík, ktorý 
zámer na novú zástavbu pozemkov 
spoločne s investorom predložil už 
pred vyše dvoma rokmi. 

Na území s rozlohou približne jed-
ného hektára, ktoré susedí s areálom 

združenej školy Metodova, s jej špor-
tovým areálom, s Jelačičovou ulicou, 
Miletičovou, ako aj Metodovou uli-
cou, vyrastie komplex budov. „Bude to 
mestský dom, mesto v meste, “ vysvet-
ľuje Kubík. Pôvodný názov Centrál mu 
zostane aj naďalej. 

Dominovať budú byty
Pod „kúpeľmi“ a na mieste pred 

ich „budovou“ bude dvojposchodové 
nákupné centrum. Z neho budú vy-
stupovať jednotlivé bloky – štyri obyt-
né domy, dva polyfunkčné objekty a 
jedna výšková 98-metrová budova. 

V novom Centrále vznikne 350 by-
tov v štyroch až šesť podlažných byto-
vých domov, ktoré dotvoria Jelačičovú 
ulicu. Smerom k Metodovej ulici budú 
dva trianglovité objekty na trojuholní-
kovom pôdoryse. Ich výška - 10 až 12 
obytných podlaží. V najvyššej budove, 
umiestnenej na rohu Miletičovej a Me-
todovej ulice, bude hotel, kancelárie a 
byty. 

Na streche dvojposchodového 
nákupného centra bude vo výške pri-
bližne dvanásť metrov takmer hek-
tár zelených plôch. Park na takomto 
vyvýšenom pódiu, má byť verejnosti 
prístupný po celý deň. V podzemí no-
vého Centrálu vznikne štvor- až päť-
podlažné parkovisko pre 1400 áut. 

Jelačičovu oproti pôvodnému návr-
hu odbremenia

Ako bude riešené dopravné napo-
jenie? „Je to veľmi ťažká úloha, no vďa-
ka už nežijúcemu pánovi Morávkovi, 
ktorý bol často označovaný za guru 
bratislavskej dopravnej situácie, sme 
vymysleli filozofiu časopriestorového
grafu dopravy,“ vysvetľuje Kubík. Sme-
rom z Trnavskej cesty budú zriadené 
dva ľavé odbočovacie pruhy. Do úze-
mia sa tak bude dať dostať aj z tohto 
smeru, čo je momentálne nemožné. Z 
opačnej strany, z Miletičovej, bude ta-

kisto odbočovací pruh. Hlavné vjazdy 
do garáži budú na Miletičovej ulici za 
odbočkou do Jelačičovej. Zásobova-
nie je riešené cez Levickú ulicu a z Me-
todovej priamo do komplexu. 

Na príprave projektu prestavby 
Centrálu sa začalo pracovať už v roku 
2005. „Robili sa kontrolno-merateľné 
štúdie – akustická, dopravná, emisno-
-imisná, environmentálna. Tie boli prí-
stupné celej verejnosti, ku ktorým sa v 
procese posudzovania vplyvu na život-
né prostredie všetci vyjadrovali,“ hovorí 
spoluautor projektu architekt Vladimír 
Hamrák. Z procesu, ktorý trval sko-
ro rok, vzišlo odporúčanie životného 
prostredia realizovať túto stavbu, avšak 
po aplikácii pripomienok. Proti pôvod-
nému riešeniu sa postavilo občianske 

združenie Ozón, Spojená škola Meto-
dova a viacerí obyvatelia tejto lokality. 
Prekážalo im napríklad zahustenie do-
pravy na Jelačičovej, výška či hustota 
zástavby. Úpravy návrhu trvali takmer 
rok. Viacerých občanov znepokojoval 
nedostatok zelene v tejto oblasti. Podľa 
slov hlavného architekta Ivana Kubíka, 
areál za tie roky vyprodukoval zeleň 
ktorá je už chránená. Celé územie chcú 
kultivovať spomenutou parkovou úpra-
vou na strechách objektu. Zachovajú 
aleju stromov pozdĺž električkovej tra-
te (čo bola aj požiadavka ministerstva 
životného prostredia), ktorú doplnia o 
zeleň až smerom k centrálnemu trho-
visku. Od exponovanej križovatky na 
Trnavskom Mýte chcú urobiť terénnu 
vlnu, ktorá bude odrážať hluk naspäť 
do križovatky. Pod najvyšším objektom 
má byť jazierko. 

Výstavba na budúci rok
Investor má už v rukách pozitívny 

výsledok posudzovania vplyvu na ži-
votné prostredie, právoplatné územ-
né rozhodnutie, právoplatné búracie 
rozhodnutie. „V súčasnosti pracujeme 
na projekte pre stavebné povolenie. 
Ukončenie projektových prác plánuje-
me koncom tohto roka, následne bude 
prebiehať proces posudzovania projek-

tovej dokumentácie orgánmi štátnej 
správy, samosprávy, správcami inžinier-
skych sietí a technickými inštitúciami. 
Asi v marci by sme podali návrh na 
vydanie stavebného povolenia. V máji 
by mohlo nadobudnúť právoplatnosť,“ 
vysvetľuje Vladimír Hamrák. Potom by 
sa už mohla začať samotná výstavba. 
„Ideálne by bolo, keby sme s výstavbou 
začali na jar 2009 a potom treba rátať 
zhruba dva roky. V roku 2011 by to ma-
lo byť hotové,“ dodáva Hamrák. 

Predpokladané náklady na výstav-
bu sa pohybujú okolo 65 až 70 milió-
nov eur. 

Viktória Lancošová
Foto: M. Veselský, 

Vizualizácie: Ing. arch. Marek Németh

AKTUALITY3

Kúpele Centrál začínajú búrať
Projekt museli upraviť

V areáli kúpeľov Centrál, ktoré už roky chátrali, vidieť stavebné mechanizmy. Projekt 
výstavby polyfunkčného komplexu sa pohol smerom k realizácii. Najprv sa však bude 
búrať.



ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 4

Jazero prešlo kozmetickými úpravami 
Možno si mnohí všimli, možno 

nie, okolo Štrkoveckého jazera pri-
budla nová štrková obruba. Mestská 
časť Ružinov, ktorá sa o jazero stará, 
zabezpečila, aby medzi trávnatým 
brehom a vodnou hladinou bola opäť 
vrstva štrku. Naposledy ho sem na-
nosili v roku 2000, odkedy prešlo už 
osem rokov. „Štrk sa časom opotre-
buje, posúva sa do vody a kamienky 
z brehu hádžu do vody aj ľudia, vy-
svetľuje vedúca referátu životného 
prostredia ružinovského miestneho 
úradu Lesia Richterová. Štrkovú ob-
rubu tak bolo potrebné obnoviť. Má 
totiž nie len estetickú funkciu, ale aj 
čistiacu. Vytvára tak prírodnú bariéru 
medzi brehom a samotnou vodou.

Vysypávaniu štrku predchádzalo 
tzv. odbahnenie jazera. Robí sa po 
etapách v jednotlivých sektoroch ja-
zernej plochy. Odsávanie usadenín 
z dna Štrkoveckého jazera začalo v 
roku 2006 po približne desaťročnej 
prestávke. V tomto roku mestská časť 
Ružinov uskutočnila tretiu etapu od-
bahnenia dvoch sektorov. Odsáva-
ním bahna sa zlepšujú podmienky 
pre udržanie kvality vody v jazere a 
obnovujú sa optimálne podmienky 
na rast vyšších vodných rastlín najmä 
s ohľadom možností ich zakorenenia 
v dne jazera. 

Pred štyrmi rokmi sa hodnotením 
stavu vodných rastlín a zisťovaním 
mocnosti bahenných usadenín zisti-

lo, že na miestach, kde sa vo zvýšenej 
miere usadzuje bahno, je obmedzený 
rast vyšších vodných rastlín. Na zá-
klade tohto mapovania boli vyčlene-
né zóny (sektory) zvýšeného výskytu 
bahna. Ich plocha sa v jazere určuje 
pomocou základne súradnicového 
systému WGS-84 (lokalizácia pomo-

cou prístroja GPS). Samotné odsá-
vanie bahna uskutočnila súkromná 
bratislavská spoločnosť vlastnou tech-
nológiou upravenou pre podmienky 
Štrkoveckého jazera. 

(red) 
Foto: M. Štrosová, MÚ Ružinov 

Ak idúc po Ružinove narazíte na 
„deravý štvorec“ na chodníku, ceste 
či parkovisku, s najväčšou pravde-
podobnosťou odtiaľ niekto ukradol 
kovovú mrežu a odniesol ju do zbe-
ru. Mestská časť Ružinov preto musí 
dažďové uličné vpusty opäť zakryť. 
Práve preto, že sa kovové mreže z 
nich neustále kradnú, koncom roka 
2006 začala mestská časť osádzať 
mreže betónové. 

V minulom roku boli mreže z be-
tónu osadené na dažďové vpusty na-
príklad na Alešovej a Valchárskej ulici v 
Klingerovej kolónii. V tomto roku „zme-
nili dizajn“ vpusty pri kostole na Stanič-
nej ulici a Gašparíkovej ulici na Trnávke, 
pri škole na Borodáčovej ulici na Poš-
ni, vedľa škôlky na Pivonkovej ulici na 
Trávnikoch, ale aj na parkovisku medzi 
Stropkovskou ulicou a Štrkoveckým 
jazerom. Doposiaľ bolo takto nahrade-
ných do 40 kusov nových mreží. 

„Keďže sa tento spôsob osved-
čil, v tomto roku sme začali osádzať 
aj betónové kryty na šachty v zeleni, 
respektíve na spevnenej ploche. Sú 
napríklad na ulici Mlynské luhy v Prie-
voze, pri škôlke na Stálicovej ulici na 
Ostredkoch, v parčíku na Kapušianskej 
ulici na Štrkovci alebo pri spojovacom 

chodníku medzi Mierovou a Gagari-
novou ulicou, kadiaľ ľudia prechádza-
jú na zastávku mestskej hromadnej 
dopravy,“ vysvetľuje Adriana Rafayová 
z referátu životného prostredia a ve-
rejnoprospešných služieb miestneho 
úradu v Ružinove. 

(mš)

Vysypávanie štrku okolo jazera 

Betón namiesto železa
Usadeniny z dna jazera premiestnili do vsakovacej jamy hneď vedľa jazera 
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Mestská časť Bratislava-Ružinov, Mierová 21, 827 05 Bratislava
oznamuje, že  

dňom 9.7.2008 sa začína verejné prerokovanie
urbanistickej štúdie 

Ružinovská ulica – východ
Fyzické a právnické osoby môžu svoje pripomienky zaslať na ÚARR 
Miestneho úradu Mestskej časti Bratislava – Ružinov do 15. 8. 2008.

Verejné prerokovanie s prezentáciou sa bude konať

dňa 13.8.2008 o 16:00 hod.

vo veľkej zasadačke miestneho úradu Ružinov na Mierovej 21. 

Urbanistická štúdia spracovaná v originálnej mierke 1: 2000 
je k dispozícii na nahliadnutie na ÚARR (v miestnostiach č. A105 

a A105a) počas stránkových dní: v pondelok 8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00 
a v stredu 7:30 - 12:00, 13:00 - 16:30.

Viac informácií na str. 9

Mestská časť Bratislava-Ružinov, Mierová 21, 827 05 Bratislava
oznamuje, že  

dňom 11.7.2008 sa začína verejné prerokovanie
urbanistickej štúdie 

Štrkovecké jazero
Fyzické a právnické osoby môžu svoje pripomienky zaslať na ÚARR 
Miestneho úradu Mestskej časti Bratislava – Ružinov do 15. 8. 2008.

Verejné prerokovanie s prezentáciou sa bude konať

dňa 12.8.2008 o 16:00 hod.

vo veľkej zasadačke miestneho úradu Ružinov na Mierovej 21. 

Urbanistická štúdia spracovaná v originálnej mierke 1: 2000 
je k dispozícii na nahliadnutie na ÚARR (v miestnostiach č. A105 

a A105a) počas stránkových dní: v pondelok 8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00 
a v stredu 7:30 - 12:00, 13:00 - 16:30.

Viac informácií na str. 9

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-RUŽINOV
pod záštitou starostu Ružinova

organizuje pre ružinovských seniorov

KLIMATICKO-OZDRAVOVACÍ POBYT
v turistickom stredisku PUNTA

UMAG CHORVÁTSKO
Umag patrí k miestam s neobyčajne dobrými klimatickými podmienka-

mi, stvorenými pre rekreáciu, šport a ozdravné pobyty. Pláže a pešie zóny pri 
pobreží sú upravené, more a čistý vzduch bez škodlivých alergénov a smo-
gu.

Ubytovanie je zabezpečené v letovisku Punta, v depandansoch Park ho-
tela Sol Umag (cca 1 km od centra mesta Umag), v 2 lôžkových izbách so 
sociálnym zariadením. Strava formou plnej penzie 3 x denne. Morské pláže 
sú kamenisté a štrkové. 

Pobyt je určený nepracujúcim dôchodcom s trvalým bydliskom v Ru-
žinove. Program je zameraný na oddych, relaxáciu a pobyt pri mori. Je mož-
nosť zúčastniť sa aj na fakultatívnych výletoch na vlastné náklady. 

Cena pobytu zahrňuje ubytovanie, plnú penziu, poistenie, pobytovú 
taxu a dopravu. 

Účastník hradí len účastnícky poplatok, ostatné náklady znáša mestská 
časť Ružinov. Účastnícky poplatok na osobu je 5 500 Sk.

Termíny:
          I. turnus: 13.9.2008 - 20.9.2008
         II. turnus: 20.9.2008 - 27.9.2008 

Prihlasovanie je 25.8.2008 na miestnom úrade Ružinov na Mierovej 21, na 
referáte sociálnej politiky, prízemie, číslo dverí 10.

Pri prihlasovaní je potrebné predložiť platný pas, občiansky preukaz, po-
tvrdenie o dôchodku a európsky preukaz zdravotného poistenia, ktorý si vy-
bavíte vo vašej zdravotnej poisťovni. Počet miest je obmedzený.
 

 Informácie:
O pobyte a prihlasovaní sa môžete informovať 

na tel. č.: 02/48 28 42 85 u J. Morgošovej

Tisícka pre prvákov
Ružinovskí prváci, ktorí v školskom roku 2008/2009 nastúpia do prvého roč-

níka základných škôl, dostanú od mestskej časti Ružinov mimoriadny finančný
príspevok vo výške 1000 Sk.

Podmienkou poskytnutia príspevku je trvalý pobyt zákonného zástupcu 
v mestskej časti Ružinov. Ak je dieťa zapísané do školy v inej mestskej časti, je 
potrebné predložiť Rozhodnutie o prijatí dieťaťa do 1. ročníka v školskom roku 
2008/2009.

Miestny úrad Ružinov bude v priebehu mesiacov júl a august 2008 zasielať 
oznámenia o tomto príspevku zákonným zástupcom detí zapísaných do prvých 
ročníkov ružinovských škôl. 

Zákonní zástupcovia detí, ktoré nastúpia do prvých ročníkov základných 
škôl v iných mestských častiach, nech sa o finančnom príspevku informujú na
referáte školstva a sociálnej politiky miestneho úradu v Ružinove.

Peniaze sa budú vyplácať v pokladni miestneho úradu Ružinov na Mie-
rovej 21 do konca októbra 2008. 

Informácie na tel. č.: 02/ 48 28 42 85

Povinnosť pre chovateľov
 

Miestny úrad Bratislava-Ružinov žiada chovateľov, ktorí na území Ružinova cho-
vajú hospodárske zvieratá, aby nahlásili ich počty. Ide o hovädzí dobytok, kone, ov-
ce, kozy, včely. Vyplýva to zo žiadosti Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy 
Bratislava–mesto, Polianky 8, 841 01 Bratislava a § 19 zákona 39/2007 Z. z. o veteri-
nárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a nariadení (identifikácia a regis-
trácia zvierat). Cieľom je predchádzať a zabrániť vzniku nákazlivých chorôb zvierat. 
Miestny úrad Bratislava-Ružinov žiada o to chovateľov podľa §16 odst.7 vyššie uve-
deného zákona. 

Počty hospodárskych zvierat treba nahlásiť na Miestny úrad Bratislava-Ruži-
nov, Mierová 21, 827 05 Bratislava 2, tel. č.: 02/48 28 43 89, fax: 02/48 28 44 64 

Základy používania počítačov a internetu
Termín:  19.8.2008 12:00 - 16:00 h.
  26.8.2008 12:00 - 16:00 h.

Využívanie počítačových programov
Termín: 20.8.2008 12:00 - 16:00 h.
  27.8.2008 12:00 - 16:00 h. 

Život s digitálnymi technológiami
Termín:  22. 8. 2008 12:00 - 16:00 h.
 29. 8. 2008 12:00 - 16:00 h. 

Miesto konania kurzov: 
Obchodná akadémia, Nevädzová 3 

Letný počítačový kurz zadarmo 
Obchodná akadémia, Nevädzová 3, 820 07 Bratislava ponúka bezplatné kurzy 

IKT 40 Up – užívajme počítač po štyridsiatke.

Podmienkou účasti na kurze je vek nad 40 rokov. Na jeden kurz sa môže pri-
hlásiť najviac 15 uchádzačov. Záujemcovia sa môžu prihlásiť písomne na školu 
alebo telefonicky na tel. číslo 02/ 43 41 11 58. 
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Kto sa obáva prechodu na euro, 
nech zodvihne zelený papierik, kto 
nemá strach a myslí si, že zmena me-
ny prebehne hladko, nech zodvihne 
ružový papierik. Týmito slovami sa 
začalo diskusné stretnutie Zmena 
meny, ktoré v deň určenia konverz-
ného kurzu zorganizovalo Združenie 
občianskej sebaobrany v spolupráci 
s mestskou časťou Ružinov. Ôsme-
ho júla prišlo do zasadacej sály ru-
žinovského miestneho úradu asi 70 
prevažne seniorov a prekvapivo sa 
vo vzduchu ocitlo viac ružových pa-
pierikov. Napriek tomu dôchodcovia 
neskrývali obavy, ako sa im bude žiť, 
keď od prvého januára budúceho ro-
ka zanikne slovenská mena a všetci 
začnú myslieť v eurách a redukova-
ných nulách. 

Práve nižší počet núl vo výške 
dôchodkov a na výplatných páskach 
sa stáva psychologickým strašiakom 
chudoby. Treba však pripomenúť, že 
nuly sa zredukujú aj v cenách výrob-
kov a služieb. Aj keď rovnakú úroveň 
cien, takú aká je dnes, nezaručí nikto. 

„Som sama a nemám ani osemti-
síc korún dôchodok. Potom dostanem 
250 až 260 eur. Budem z toho môcť ne-
jako vyskakovať? Moja sestra v Nemec-
ku prežila premenu mariek a zdvihli sa 
tam ceny!“ ozvala sa jedna z účast-
níčok diskusie. So svojimi názormi 
sa pridávajú aj ďalší: „Mám 78 rokov. 
Rozpráva sa tu o obavách. Ja si myslím, 
že táto zmena bude normálna. Za tých 
tristo eur si kúpime to isté ako za tých 
osemtisíc korún. Z toho nemám obavy, 
ale riešiť treba to, že u nás sú platy ove-
ľa nižšie ako v ostatných krajinách, kde 
už euro majú.“

Diskusné stretnutie nemalo hľa-
dať odpovede na to, ako sa Slovákom 
bude dariť po zmene meny. Napo-
kon, to nevie nikto. Slová upokojenia 
pridala zúčastneným prizvaná psy-
chologička Elena Brozmanová. Jana 
Miklovičová zo Združenia občianskej 
sebaobrany prítomných ubezpeči-
la, že to, či obchodníci enormne ne-
zdvihnú ceny, bude sledovať aj Zdru-
ženie slovenských spotrebiteľov. 
Seniori na stretnutí o zmene meny aj 
zatlieskali. Skutočne praktickým ra-
dám o tom, ako bude všetko od janu-
ára prebiehať, ktoré predniesla Naďa 
Urbanová, poradkyňa splnomocnen-
ca vlády pre zavedenie eura. Jana 
Miklovičová ešte pridala sympatické 
jazykové okienko, teda ako správne 
skloňovať slovo euro. Aj to je veľmi 
dôležité. 

Miroslava Štrosová

€
Euro desatoro pre občana
1.  Euro ako národná mena bude na Slovensku zavedené 1. januára 

2009.
2.  Slovenskými korunami bude možné platiť v hotovosti až do 16. ja-

nuára 2009. Po tomto termíne bude možné platiť už len eurami.
3.  Od 8. augusta 2008 až do konca roku 2009 sa ceny tovarov a služieb 

budú uvádzať súčasne v slovenských korunách i v eurách.
4.  Banky budú vymieňať slovenské korunové mince 6 mesiacov a ban-

kovky 12 mesiacov po zavedení eura. Výmena mincí a bankoviek 
bude bezplatná.

5.  Odporúča sa vložiť prebytočné slovenské koruny na účty do bánk 
ešte pred zavedením eura. Vyhnete sa tak očakávaným náporom 
klientov v pobočkách bánk.

6.  Peniaze uložené v banke budú automaticky prepočítané na eurá 
bez toho, aby kvôli tomu musel klient navštíviť banku.

7.  Čísla účtov sa nezmenia. Po januári 2009 budú účty vedené v eu-
rách.

8.  Poplatky za bankové služby sa v súvislosti so zavedením eura nebu-
dú zvyšovať.

9.  V platnosti zostanú všetky zmluvy s bankou, pričom sumy v nich 
uvádzané v slovenských korunách sa len prepočítajú na eurá.

10. Platobné karty po zavedení eura zostanú v platnosti a nie je potreb-
né ich meniť. Po 1. januári 2009 budú automaticky komunikovať v 
eurách. 

(Zdroj: www.euromena.sk)

Ružinovské eurorady 
30,1260 Sk

Rada Európskej únie stano-
vila 8. júla 2008 v Bruseli pre-
počítavací koeficient medzi 
eurom a slovenskou korunou 
(konverzný kurz) na úrovni 1 € 
= 30,1260 Sk. 

Konverzný kurz bude platiť 
na prepočet a výmenu korún 
za eurá od 1. januára 2009.

Až do konca roku 2008 
bude konverzný kurz slúžiť na 
účely duálneho (dvojakého) 
zobrazovania cien a iných fi-
nančných hodnôt. Všetky re-
álne zmenárenské operácie 
medzi slovenskou korunou 
a eurom sa až do konca roku 
2008 budú naďalej uskutočňo-
vať podľa trhového kurzu.

Keď aj po rokoch nájdete 
slovenské bankovky, v Národ-
nej banke Slovenska Vám ich 
vymenia za tých istých pod-
mienok ako 1. januára 2009, 
to znamená prepočítané kon-
verzným kurzom a bezplatne. 

Vyhnite sa výmenám peňazí na ulici, či ponukám 
od rôznych osôb vydávajúcich sa za predstavi-

teľov bánk, samospráv alebo iných inšti-
túcií, ktorí vás môžu navštíviť priamo u 
vás doma. NIKTO OD VÁS NEMÁ PRÁ-
VO ŽIADAŤ INFORMÁCIE O TOM, KOĽ-
KO MÁTE DOMA PEŇAZÍ ALEBO AKO A 
KEDY SI ICH PLÁNUJETE VYMENIŤ ZA 
EURÁ. AK VÁS NIEKTO CUDZÍ S TÝMTO 
ZÁMEROM NAVŚTÍVI, JE TO ZREJME 

PODVODNÍK!!! 
Banka od vás nebude požadovať kvôli 

prechodu na euro žiadne informácie. Nepodá-
vajte nikomu pod zámienkou prechodu na euro 

informácie o prístupe k vášmu účtu, ako napr. čís-
lo účtu, heslá alebo PIN kód!!! 

Sociálne služby v Ružinove
Vážení obyvatelia Ružinova, 
počas letných mesiacov navštívia naši anketári 

niektoré vytipované domácnosti s prosbou o vyplnenie 
dotazníka. Vďaka vašim odpovediam získame informácie 
o sociálnych službách pre domácnosť, ktoré budú dôležité 
pri zostavovaní nového návrhu zákona o sociálnych služ-
bách. Súčasný zákon 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci už 
dostatočne nerieši poskytovanie a financovanie sociál-
nych služieb, preto sa v súčasnosti pripravuje nový návrh 

zákona. Obce (mestské časti) vypracujú Komunitné plány 
a koncepciu rozvoja sociálnych služieb s cieľom plánovať 
také služby, ktoré zodpovedajú miestnym špecifikám a po-
trebám občanov. 

Na základe vašich odpovedí v dotazníku získame dô-
ležité námety na vytvorenie nových druhov sociálnych slu-
žieb, ale aj informácie, s ktorými službami domácnosti ste 
spokojní a do akej miery ich využívate. Vďaka vašej ochote 
zúčastniť sa na ankete pomôžete skvalitniť život obyvate-
ľov Ružinova. 

Anketári sa budú musieť preukázať poverením Miest-
neho úradu Bratislava-Ružinov.                       (MÚ Ružinov)

POZOR NA PODVODNÍKOV !!! 
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Areál v susedstve budovy poli-
cajného oddelenia a jedálne základ-
nej školy Vrútocká pôvodne slúžil 
na účely základnej školy, neskôr 
strednej zdravotníckej školy. Na za-
sadnutí mestského zastupiteľstva 3. 
júla poslanci odsúhlasili predaj are-

álu bratislavskej spoločnosti B.O.M. 
development s.r.o.. Schválili cenu 
pozemkov 4 485 Sk/m2 (spolu za po-
zemky približne 84 miliónov korún) 
a stavieb s príslušenstvom za cenu 

vyše 14 miliónov korún. Za areál tak 
kupec zaplatí necelých 100 milió-
nov korún. Poslanci svojím hlasova-
ním neumožnili ochranárke Ľubici 
Trubíniovej, aby pred schvaľovaním 
predaja vystúpila pred poslaneckým 
zborom. 

Predávaný areál  tvorí 18 parciel, 
tri bývalé školské pavilóny, športová 
hala a dva sklady. Rozloha pozem-
kov je vyše 18 tisíc metrov štvorco-
vých. Pavilón B je prenajatý ako uby-

tovňa do 31. 8. 2018. Pavilóny C  a D 
sú opustené a zdevastované, chátra 
aj malá športová hala. Niektoré stav-
by na pozemkoch zhoreli a zostali 
z nich len ruiny, garáže sú bez sú-
pisného čísla a nezapísané na liste 
vlastníctva. Na jednom z pozemkov 
je postavený kryt civilnej ochrany, 
ktorý však nevlastní mesto. 

O kúpu objektov a pozemkov 
prejavilo záujem viac žiadateľov. 
Poslanci sa rozhodli pre predaj fir-
me B.O.M. development, ktorá chce 
areál  postupne prebudovať na kom-

plex poskytujúci súkromné sociálne 
služby - domov pre seniorov, zdra-
votnícke zariadenie ambulantného 
typu a vzdelávanie stredného zdra-
votníckeho personálu. 

Predaj tomuto záujemcovi pod-
poril aj starosta Ružinova Slavomír 
Drozd, ktorý na Vietnamskej víta 
zámer so sociálnym účelom. Pod-
ľa jeho slov by s predajom na účely 
vybudovania bytového domu nesú-
hlasil. Presne oproti cez chodník sa 
totiž nachádzajú bytové novostavby 
na ulici Na križovatkách, odkiaľ majú 
obyvatelia na zdevastované objekty 
priamy výhľad. 

O areál alebo jeho časti mali záu-
jem aj ďalší. Spoločnosť MOSAP po-
žiadala o kúpu niektorých pozemkov 
a stavieb za účelom revitalizácie na 
bytové a polyfunkčné objekty. Spo-

ločnosť HOREST, ktorá v súčasnosti 
využíva Pavilón B na ubytovacie úče-
ly, chcela odkúpiť len jeho budovu. 
Diakonické združenie Betánia zasa 
malo záujem o kúpu jedného paviló-
nu bývalej školy a športovej haly za 
účelom vybudovať tu centrum pre 
starostlivosť o seniorov, ale aj zaria-
denie opatrovateľskej starostlivosti 
pre bezdomovcov po prepustení z ne-
mocničnej starostlivosti. Firmy Viscon 
a TECNODOM chceli niektoré pozem-
ky a budovy kúpiť bez bližšie špecifi-
kovaného účelu. Jeden zo žiadateľov 
zamýšľal zasa kúpiť športovú halu na 
tréningy boxu. O budovy, ktoré zhoreli 
sa kedysi zaujímalo Colné riaditeľstvo, 
ktoré ich v tom čase malo v prenájme. 

Záujmom magistrátu bolo areál 
predať ako celok. Územie je podľa 
územného plánu určené na občian-
sku vybavenosť celomestského, nad-
mestského a lokálneho významu. 

M. Štrosová
Foto: M. Veselský

Zdevastovaný areál na Vietnamskej predaný
Zanedbaný areál na Vietnamskej ulici na Trnávke mení majiteľa.  Poslanci mestského 
zastupiteľstva začiatkom júla odsúhlasili jeho predaj. 
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Záhradníckej ulici sa teraz oplatí 
vyhnúť. Prach a stavebný ruch dominu-
jú tejto významnej komunikácii, ktorá 
spája Ružinov s centrom mesta. Brati-
slavský magistrát tu prostredníctvom 
Generálneho investora Bratislavy reali-
zuje už dlho plánované dielo – rozšíre-
nie cesty z dvoch na štyri jazdné pruhy. 

Cesta sa rozširuje v úseku od Líš-
čích Nív po Miletičovu ulicu. Dva jazd-
né pruhy pribudnú na mieste zeleného 
pásu. S tým súvisí aj výluka električiek, 
ktoré už od konca júna do Ružinova 
nepremávajú. Trať je potrebné preložiť 
na iné miesto a zrekonštruovať ju. 

„V úseku od saleziánov po Mrazia-
renskú bude trať preložená do stredu 
štvorpruhovej komunikácie,” hovorí 
Peter Kavecký, hovorca Dopravného 
podniku Bratislava. Výluku električko-
vej dopravy zároveň dopravný podnik 

využil na rekonštrukciu koľají v úseku 
už od Trnavského mýta. 

Dočasne sú zrušené všetky za-
stávky mestskej hromadnej dopravy 

na rozširovanom úseku. Pôvodné za-
stávky sa presunú, pribudnú aj nové 
vrátane nových prístreškov. Výluka 
električiek na tomto úseku má trvať 
do konca letných prázdnin. 

Keď na Záhradníckej vybudujú 
dva nové jazdné pruhy, začne sa opra-
va pôvodných dvoch prúdov. „K rekon-

štrukcii tej starej časti pristúpi Gene-
rálny investor Bratislavy až na budúci 
rok,“ vysvetľuje hovorkyňa magistrátu 
Eva Chudinová. To znamená, že ce-
lá doprava sa v tom čase presunie na 
novovybudovanú cestu, čiže stále sa 
bude až do dokončenia stavby jazdiť 
v dvoch pruhoch. „Celá stavba by mala 
byť dokončená na jeseň budúceho ro-
ka,“ pokračuje Eva Chudinová. 

Keďže zo Záhradníckej sa stane 
významná štvorprúdová cesta, nevy-
hnutné bude osadiť aj nové semafory. 
„Vybuduje a zrekonštruuje sa cestná 
svetelná signalizácia na križovatkách 
Záhradnícka - Miletičova, Záhradnícka 
- Jégého a Záhradnícka - Mraziaren-
ská,“ dodáva Chudinová. Takisto pri-
budnú nové chodníky a bezbariérové 
priechody pre chodcov, zrekonštruujú 
porušené chodníky. 

Podľa najaktuálnejších informácií 
dôjde aj ku krátkej výluke trolejbusov 
na Miletičovej ulici. Trvať bude dva 
týždne. Premávka trolejbusov po Zá-
hradníckej a Jégého ulici by mala byť 
obnovená už v auguste. Električky za-
čnú po dvojmesačnej odstávke jazdiť 
do Ružinova od 1. septembra.

Miroslava Štrosová
Foto: M. Veselský

Zmeny v MHD počas výluky na Záhradníckej
Linka 9 – premáva obojsmerne: Karlova Ves, Karloveská, nábrežie, tunel, Kapucínska, 

Obchodná, Radlinského, Vazovova, Krížna, Trnavské mýto, Vajnorská, ŽST Nové Mesto
Linky 8 a 14 – nepremávajú 
Linka X14 – náhradná autobusová doprava za električky v Ružinove - ide po trase 

Ružinov, Ružinovská, Záhradnícka, Karadžičova, Krížna, Vazovova, Radlinského, Legionár-
ska, Krížna, Záhradnícka, Ružinovská, Ružinov.

Linka 204 – premávku zabezpečuje po stálej trase Trnávka Rádiová - Valašská kĺbo-
vými vozidlami, čím je nahradená linka 205, ktorá nepremáva. 

Linka 205 – nepremáva (premávku obnovia v auguste)
Linka 212 (pôvodnú trasu obnovia v auguste) 
Obojsmerne: Vojenská nemocnica, Kramáre, Pražská, Štefánikova, Hodžovo nám., 

Kollárovo nám., Záhradnícka, Svätoplukova, Prievozská, Miletičova, Ružová dolina
Linka 66 – Domkárska, Kaštieľska, Tomášikova, Drieňová, Bajkalská, Trenčianska, Mi-

letičova Trhovisko, Záhradnícka, Bajkalská, Drieňová, Tomášikova, Kaštieľska, Domkár-
ska.

Linky 68, 201 a 209 – Zastávka „Záhradnícka“ v smere jazdy na Trnavské mýto nie je 
obsluhovaná.

Odporúčania: 
• Prestup do centra mesta a v smere na 

Hlavnú stanicu na zastávke „Krížna“ 
(linky 21, 25, 210) a „Legionárska“ (lin-
ky 1, 2, 4, 9).

• Pri cestovaní do Ružinova využite na 
prestup zastávku „Legionárska“, v pe-
šej dostupnosti zastávky „Krížna“ pre 
linky X14, 21, 25, 68, 78, 210 (na Ka-
radžičovej ulici). 

• Využiť zastávku „Trhovisko“ pred hlav-
ným vchodom do trhoviska, kde je 
umožnený prestup na linku č. 66 v 
smere do Prievozu. 

• Linkou č. 66 sa môžete prepraviť na 
zastávku „Slovanet“, kde sa dá prestú-
piť na linku X14 zabezpečujúcu ná-
hradnú dopravu za električky do Ru-
žinova.

2. etapa stavby 
od 26.júla do 8.augusta 2008

Od 26. júla (sobota) do 8. augusta 2008 (piatok) bude pre-
biehať 2. etapa rozšírenia Záhradníckej ulice a nadväzná re-
konštrukcia električkovej trate do Ružinova.

K dopravným obmedzeniam sa pridajú ďalšie. V úseku Jelači-
čova - Trnavská cesta bude pre rekonštrukciu električkového prie-
cestia vylúčená doprava, čo sa dotkne liniek 68, 201, 209 a 210.

Linka 68 
Bude skrátená po Jelačičovu ulicu. Bude premávať obojsmer-

ne z Petržalky, cez Most Apollo, Košickú a Miletičovu na Jelačičo-
vu. Zastávka Záhradnícka bude obsluhovaná iba v smere do Pe-
tržalky.

Linka 201
Bude obojsmerne premávať po zmenenej trase cez Prievoz-

skú, Mlynské nivy, Autobusovú stanicu, Karadžičovu, Legionársku. 
Na Račianskom mýte zastaví na Legionárskej ulici (ako linky 21, 
25, X14). Na zastávke Miletičova v smere na Hlavnú stanicu zastaví 
na zastávke liniek 70, 202, 207, 209. V úseku Hlavná stanica ŽSR 
- Autobusová stanica SAD nahradí linku 210 ktorá nebude premá-
vať.

Linka 209
Bude premávať po trase NÚSCH, Kramáre, Pražská, Šancová, 

Legionárska, Karadžičova na Autobusovú stanicu a späť. Pri Auto-
busovej stanici zastaví na nástupišti liniek 21, (210) a 25.

Linka 210 - nebude premávať.

Odporúča sa využiť linku 201, ktorá zastaví aj na všetkých za-
stávkach linky 210, alebo linku 209, ktorá v úseku od zastávky Ko-
operatíva na Šancovej po Autobusovú stanicu bude premávať po 
trase linky 210 a zastavovať na jej zastávkach.

Pre spojenie z Hlavnej stanice na Autobusovú stanicu v sko-
rých ranných hodinách (pred 05:22) sa odporúča použiť linky 21, 
25 alebo 201 zo zastávky Kooperatíva na Šancovej ulici - prvý spoj 
odchádza z tejto zastávky už o 04:07 h.

Stavebný ruch na Záhradníckej 
K dopravným zmenám sa pridajú ďalšie 

Záhradnícka ulica sa v týchto dňoch mení. Stavebné prá-
ce na jej rozširovaní sa dostali do najdôležitejšej fázy. 
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O čom to celé je 
Urbanistická štúdia je územno-plá-

novací podklad, ktorý sa spracováva 
buď po prijatí územného plánu vyššie-
ho stupňa (v tomto prípade Bratislavy) 
na spresnenie riešenia dotknutého úze-
mia, alebo pred spracovaním územné-
ho plánu danej lokality (zóny). Preveria 
sa tak možnosti daného územia a jeho 
zástavby. 

Keďže Ružinov sa neustále rozvíja, či 
sa to verejnosti páči alebo nie, mestská 
časť Ružinov dala vypracovať viaceré 
urbanistické štúdie, ktoré podrobnej-
šie stanovia priestorové usporiadanie a 
funkčné využitie územia. 

Spresnenie regulácie výstavby sa 
dá riešiť dvoma spôsobmi – buď vypra-
covaním priamo územných plánov jed-
notlivých lokalít, ktoré sa však nemôžu 
líšiť od územného plánu Bratislavy. Ru-
žinovčania i zástupcovia mestskej časti 
by však chceli dosiahnuť práve to, aby 
sa územný plán Bratislavy a tým aj Ruži-
nova, zmenil. Práve preto mestská časť 
Ružinov objednala urbanistické štúdie. 
Tie sa vypracúvajú v dvoch variantoch 
– v takom, ktorý je v súlade s územným 
plánom mesta a v druhom, ktorý sa 
od územného plánu Bratislavy odlišu-
je. Práve ten môže byť podkladom pre 
dosiahnutie zmien v územnom pláne 
mesta. Ten bol schválený mestským za-
stupiteľstvom minulý rok. 

 „Štúdie vychádzali z prieskumov a 
rozborov územia, ktoré rozanalyzova-
li stav územia, jeho vzťah k platnému 
územnému plánu mesta a na základe 
toho spracovatelia vypracovali zadania 
urbanistických štúdií,“ hovorí Ing. arch. 
Ivan Moró, CSc., ktorý je mestskou čas-
ťou Ružinov poverený kontrolou obsta-
rávania územnoplánovacích podkladov 
a územnoplánovacej dokumentácie a 
je zodpovedný za dodržanie správneho 
postupu pri prerokovaní urbanistických 
štúdií Štrkovecké jazero a Ružinovská 
ulica–východ. Práve tieto dve štúdie 
sa budú 12. a 13. augusta preroko-
vávať s verejnosťou, ktorá sa k nim 
následne vyjadrí zaslaním pripomie-
nok (čítaj aj strany 5, 10-13). 

Dve štúdie na augustové 
prerokovanie s občanmi

Urbanistická štúdia Štrkovecké 
jazero rieši územie ohraničené ulica-
mi Bajkalská (zo západu), Trnavská 
cesta (zo severozápadu), Tomášikova 
(zo severovýchodu), Trebišovská a 
Papraďová (z východu) a Nevädzová 
(z juhu). Spracovala ju spoločnosť Real 
Design. 

Urbanistická štúdia Ružinovská-vý-
chod bližšie navrhuje reguláciu úze-
mia, ktoré nadväzuje na to zo štúdie 
Štrkovecké jazero. Na západe územie 
ohraničuje Papraďová a Trebišovská 
ulica, na severe Radarová a Drieňo-
vá, na severovýchode a východe Vra-
kunská cesta s čiastočným presahom 
cez železničné priecestie a diaľničný 
obchvat. Z juhovýchodu tvorí hrani-
cu ulica Mlynské Luhy a z juhu ulice 
Petzvalova, Babuškova, Bancíko-
vej, Borodáčova, Ondrejovova až po 
Mlynské luhy. Štúdiu vypracovala pro-
jektová kancelária HUPRO. „V susednej 
lokalite letisko-západ zasa robí urba-
nistickú štúdiu spoločnosť Hrivis, ktorá 
tu plánuje vybudovať územie s novým 
funkčným využitím a v budúcnosti ich 
určite bude treba prepojiť s ostatným 
Ružinovom. Dnes je problémom dostať 
sa z Ostredkov cez železničné priecestie 
na Trnávku. Štúdiu zároveň treba koor-
dinovať s projektom TEN-T, ktorý počíta 
s predĺžením železničnej trate až na le-
tisko a zároveň sa má na Trnávke pridá-
vať ďalšia koľaj,“ hovorí Andrej Papp, ve-
dúci referátu územného a regionálneho 
rozvoja miestneho úradu v Ružinove. 

Prečo dva varianty
„Návrh urbanistických štúdií je 

spracovaný v dvoch variantoch. Jeden 
rešpektuje územný plán mesta a dru-
hý rešpektuje pripomienky občanov 
k využívaniu územia. Nekopíruje teda 
územný plán mesta,“ vysvetľuje Ivan 
Moró. Obyvatelia Štrkovca už svoje po-
žiadavky prezentovali v júni na verej-
nom zhromaždení na pôde ružinovské-
ho miestneho úradu. Štúdiu Štrkovecké 
jazero im vtedy prezentovali ako rozpra-
covanú. Projektanti ju odvtedy doplnili. 
Na verejnom prerokovaní urbanistickej 
štúdie, ktoré bude 12. augusta opäť na 
miestnom úrade, budú ľudia diskutovať 
o oboch variantoch štúdie.

V zásade sa ako VARIANT 1 ozna-
čuje ten, ktorý je v súlade s územným 
plánom Bratislavy a pod VARIANTOM 
2 možno nájsť ten, ktorý navrhuje iné 
funkčné využitie ako mestský územný 
plán (takýmto označením sú prezento-
vané aj v Ružinovskom ECHU či na in-
ternete). „Z prerokovania vyjde, ktorý z 
týchto variantov, respektíve aj ich kom-
pilát to môže byť, bude podkladom pre 

spracovanie územných plánov už tých 
menších území,“ pokračuje Moró (po-
zn. red.: napr. Štrkovec by sa rozdeli na 
menšie časti, na ktoré by sa spracovali 
ich územné plány. Prioritou mestskej 
časti je najbližšie okolie Štrkoveckého 
jazera). 

Dá sa predpokladať a občania Štr-
kovca prítomní na verejnom zhromaž-
dení to už aj potvrdili napríklad požia-
davkou, že nechcú na Ružinovskej ulici 
bulvár s obchodmi a kaviarňami, že ces-
ta bude viesť k Variantu 2, teda k tomu, 
ktorý potrebuje zmeniť územný plán 
mesta. „Dá sa urobiť zmena a doplnok 
územného plánu,“ reaguje na to archi-
tekt Moró. Schváliť takúto zmenu musia 
mestskí poslanci. Nestačí teda na to len 
vôľa Ružinovčanov a ružinovskej sa-
mosprávy. Hlavnou požiadavkou oby-
vateľov Ružinova je nezahusťovanie, 
respektíve čo najmenšie zahusťovanie 
novými budovami. 

Radšej športovisko ako obchody, 
radšej nižšie budovy

„Keď sa pozriete na územný plán 
mesta, na priestor, kde sa nachádza 
športovisko na Drieňovej, tak tam 
nájdete červenú farbu a funkciu ob-
čianska vybavenosť. To znamená, že je 
možné tam stavať napríklad obchody. 
Keď sa pozriete na VARIANT 1 urbanis-
tickej štúdie Štrkovecké jazero (pozn. 
red.: súladný s územným plánom mes-
ta), je tu takisto zakreslená občianska 
vybavenosť, vysvetľuje Andrej Papp. 
VARIANT 2 ihrisko zachováva, lebo ob-
čania s jeho zastavaním nesúhlasia,“ po-
kračuje architekt Moró. 

Vo Variante 2 urbanistickej štúdie 
Ružinovská-východ sú vidieť zakresle-
né podchody popod železničnú trať na 
Vrakunskej ceste. „Ľudia by sa mali vy-
jadriť či chcú jeden alebo dva podcho-
dy smerom na Hornbach a nákupnú 
zónu Avion a či chcú, aby sa z Ružinov-
skej dalo autom priamo dostať do tejto 
nákupnej zóny. Podľa mojich informácií 
magistrát plánuje zrušiť to nebezpečné 
železničné priecestie medzi Trnavskou 
a Ivánskou cestou, Ivánska by sa zasle-
pila, takže z Ostredkov by sa už ľudia na 
Trnávku nedostali cez toto priecestie. 
Do nákupnej zóny by sa jazdilo len z 
Galvaniho alebo z diaľničného obchva-
tu,“ naznačuje význam navrhovaného 

predĺženia Ružinovskej ulice a jej pre-
pojenia s Trnávkou Andrej Papp. 

Súčasťou urbanistických štúdií je 
viacero výkresov. Tematicky sa sústre-
dia napríklad aj na zakreslenie zelene a 
maximálnej výšky navrhovaných budov. 
Zatiaľ čo vo Variante 1 štúdie Ružinov-
ská-východ sú pozdĺž Ružinovskej ulice 
navrhnuté bytové domy s občianskou 
vybavenosťou do výšky šiestich podla-
ží, vo Variante 2 sú na rovnakom mieste 
zakreslené budovy len s funkciou ob-
čianskej vybavenosti, vysoké maximál-
ne dve podlažia. Dá sa predpokladať, 
že napríklad obyvatelia priľahlých by-
tových domov na Exnárovej ulici by sa 
skôr stotožnili s nižšími budovami. 

Riešitelia štúdie Štrkoveckého jaze-
ra sa zaoberajú aj možnosťami parko-
vania. Zistili, že v danej lokalite údajne 
chýba 9000 parkovacích miest. Tie nie 
je možné vybudovať na povrchu vzhľa-
dom na obmedzený priestor, preto na 
niektorých miestach navrhujú vytvo-
riť do zeme zapustené jedno-až dvoj-
podlažné parkoviská so zeleňou a ih-
riskami na strechách. Obyvatelia by tak 
neprišli o oddychové plochy a zároveň 
by pribudli parkovacie miesta. Kto by 
tieto parkoviská vybudoval, z koho pe-
ňazí, a či by boli státia bezplatné alebo 
na odkúpenie či prenájom, urbanistická 
štúdia nerieši. To nie je jej úlohou. 

V septembri majú rozhodovať 
ružinovskí poslanci

O tom, ktorou cestou sa vybrať, 
majú v septembri rozhodovať ružinov-
skí poslanci v miestnom zastupiteľstve. 
„Sme na rázcestí. Buď pôjdeme cestou 
Variantu 1 a vtedy ideme na zadania 
územných plánov zón, tie budú v súla-
de s územným plánom. Alebo pôjdeme 
cestou Variantu 2 a tam už treba robiť 
doplnky a zmeny územného plánu, no 
a to je dlhšia cesta, a tak skoro sa k zada-
niam územných plánov zón nedostane-
me. Zmeny a doplnky územného plánu 
obce sú „strategickým dokumentom“, 
ktorý podlieha posudzovaniu podľa 
zákona č.24/2006 (tzv. posudzovanie 
SEA), v ktorom sa k zmenám vyjadrujú 
všetky dotknuté orgány z hľadiska vply-
vov na životné prostredie. Potom ich 
schvaľuje 80 mestských poslancov. Ten 
celý proces môže trvať 1-2 roky a na-
ša mestská časť ho nedokáže urýchliť. 
Zmeniť územný plán mesta je časovo 
náročná vec,“ hovorí Andrej Papp. 

Cesta k regulácii Ružinov je teda 
náročná, diskutovať o tom sa bude aj 
na spomenutých verejných prerokova-
niach a svoje slovo budú mať aj ruži-
novskí poslanci. 

Miroslava Štrosová

Urbanistické štúdie v auguste prerokujú s občanmi
Štrkovecké jazero a Ružinovská ulica-východ

Mestská časť Ružinov začala v júli verejné prerokovanie dvoch urbanistických štúdií 
– riešia územie okolo Štrkoveckého jazera a Ružinovskej ulice – východ. V auguste sa jej 
predstavitelia a spracovatelia štúdií stretnú s občanmi a štúdie im odprezentujú, aby 
mali možnosť k navrhovanej regulácii území vyjadriť sa. 

NÁVRHY URBANISTICKÝCH ŠTÚDIÍ ŠTRKOVECKÉ JAZERO A RUŽINOVSKÁ-VÝCHOD NÁJDETE NA NASLEDU-
JÚCICH STRANÁCH. VZHĽADOM NA ICH VYSOKÉ GRAFICKÉ ROZLÍŠENIE NIE JE MOŽNÉ ICH V RUŽINOVSKOM 
ECHU PREZENTOVAŤ DETAILNE. TÚTO MOŽNOSŤ POSKYTUJE INTERNETOVÁ STRÁNKA WWW.RUZINOV.SK (SEK-
CIA REGULÁCIA ÚZEMIA) A ŠTÚDIE SÚ V TLAČENEJ PODOBE VYVESENÉ AJ VO VESTIBULE MIESTNEHO ÚRADU NA 
MIEROVEJ 21. NAJBLIŽSIE INFORMÁCIE ZÍSKATE NA VEREJNOM PREROKOVANÍ 12. a 13. AUGUSTA. 

>>>
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Hranica mestskej časti 
Hranica riešeného územia 
Obrys navrhovaných stavieb

Viacpodlažná zástavba obytného územia
Malopodlažná zástavba obytného územia
Polyfunkčná zástavba (bývanie + obč. vybavenosť)
Občianska vybavenosť lokálneho významu
Obč. vybavenosť celomest. a nadmestského významu
Distribučné centrá a technické zariadenia 
Šport, telovýchova a voľný čas na teréne
Šport, telovýchova a voľný čas v objektoch OV
Vojenské zariadenia vrátane CO
Zariadenia dopravy
Parkovacie domy a garáže
Parking haly
Zariadenia TI 
Výtvarné diela (sochy, fontány, hodiny, pamätné tabule)
Vodné plochy a toky
Verejná zeleň
Parková zeleň
Vyhradená (areálová) zeleň 
Vysoká zeleň – aleje a zhluky stromov
Záhrady 
Zberné komunikácie
Obslužné komunikácie
Zjazdné chodníky – peši a pohyb autami 
Cyklistické trasy
Pešie trasy a spevnené plochy
Verejné priestranstvá
Os mestského bulváru
Koľajová MHD (podzemná a nadzemná)
Zastávky koľajovej MHD (podzemnej a nadzemnej)
Zastávky nekoľajovej MHD
Parkoviská existujúce
Parkoviská novonavrhované
Vstupy do garáží a podzemných garáží
Koridor nosného systému MHD (podľa ÚPN)
Zastávka nosného systému

FUNKČNÉ VYMEDZENIE
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Hranica mestskej časti 
Hranica riešeného územia

Viacpodlažná zástavba obytného územia
Malopodlažná zástavba obytného územia
Občianska vybavenosť celomestského a nadmestského významu 
Občianska vybavenosť lokálneho významu
Polyfunkčná zástavba (bývanie + občianska vybavenosť)
Šport, telovýchova a voľný čas
Zariadenia – vodné hospodárstvo 
Zariadenia – energetika a telekomunikácie
Vodné plochy a toky 
Verejná zeleň – parky a sadovnícke úpravy
Vysoká – ochranná a izolačná zeleň 
Vyhradená (areálová) zeleň 
Záhrady
Parkoviská
Spevnené plochy
Funkčne nevyužité zdevastované plochy
Zjazdné chodníky – peši a pohyb autami 

Viacpodlažná zástavba obytného územia
Malopodlažná zástavba obytného územia
Občianska vybavenosť celomestského a nadmestského významu 
Občianska vybavenosť lokálneho významu
Polyfunkčná zástavba (bývanie + občianska vybavenosť)
Plochy pre šport, telovýchovu a voľný čas
Objekty s obč. vybavenosťou pre šport, telovýchovu a voľný čas
Plochy zariadení pre autom. Dopravu, garážové domy, ČSPH, servisy
Verejná zeleň – parky a sadovnícke úpravy
Ochranná a izolačná zeleň 
Vyhradená (areálová) zeleň 
Vysoká zeleň – aleje a zhluky stromov
Záhrady 
Zelená strecha (areálová zeleň) na nadzemných objektoch 
Zelená strecha (verejná a parková zeleň) na podzemných objektoch 
Ihrisko (verejná a parková zeleň) na podzemných objektoch 
Zariadenia technickej infraštruktúry
Garáže (PP+NP s ihriskom/zeleňou na streche
Vstupy do podzemných garáží 
Výtvarné diela (sochy, fontány, hodiny, pamätné tabule)
Vodné plochy a toky
Zberné komunikácie
Obslužné komunikácie
Zjazdné chodníky – peši a pohyb autami 
Cyklistické trasy
Pešie trasy a priestranstvá 
Nosný systém MHD v podzemí 
Vchod do podchodu pre peších k zastávke metra
Zastávky MHD
Novonavrhované parkoviská
Spevnené plochy 
Hluková stena 

NAVRHOVANÉ FUNKČNÉ VYUŽITIE ÚZEMIA

FUNKČNÉ VYUŽITIE ÚZEMIA – EXISTUJÚCI STAV 
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Nová cyklotrasa, ktorú vybudo-
val bratislavský magistrát, sa napája 
na tzv. Ružinovskú radiálu. Čaká už 
len na vydanie kolaudačného roz-
hodnutia, verejnosti je však už prí-
stupná. Na nový cyklistický chodník 
poukazuje dopravné značenie pri 

čerpacej stanici Esso – treba tu to-
tiž z bicykla zosadnúť a prejsť cez 
tri priechody pre chodcov. Potom 
sa dá už na bicykel znova nasadnúť. 
Samotný cyklochodník sa začína 
presne v bode, kde sa Trenčianska 
kolmo spája s Bajkalskou. Trasa ce-
lý čas vedie stredom Trenčianskej 
ulice. Predtým bol na tomto mieste 

trávnatý pás a v úseku pri Rozadole 
na ňom parkovali autá. 

Cyklistický chodník je charakte-
ristický tým, že prechádza cez via-
cero frekventovaných križovatiek 
Trenčianskej ulice, a to s Priemysel-
nou ulicou, ulicou Ružová dolina a 
Miletičovou. Trasa sa končí na Du-
lovom námestí. Vzhľadom na tento 
fakt treba byť pri jazde na bicykli 
opatrný. Cyklochodník na viacerých 
miestach totiž križujú autá, a to nie-
len na spomenutých križovatkách, 
ale aj tam, kde sa vozidlá v strede 
Trenčianskej otáčajú do protismeru. 
Režim pre motorové vozidlá zostal 

na Trenčianskej ulici zachovaný s vý-
nimkou znemožneného parkovania 
pri Rozadole, ktoré bolo aj tak nele-
gálne. Po okrajoch cyklochodníka 
tu práve pre vytvorenie parkovacej 
bariéry umiestnili stĺpiky. 

Zosadnúť z bicykla treba na kri-
žovatke s Miletičovou, potom vyu-
žiť tri priechody pre chodcov a na 
chodník pre cyklistov sa dá opäť 
napojiť za Miletičovou. Všetky kolíz-
ne miesta alebo miesta, kde je ne-
vyhnutné dávať pozor na autá, sú 
vyznačené červenou farbou alebo 
dopravným značením. 

Napriek všetkým červeným plo-
chám, zosadaniam z bicykla a ča-
kaniu na semaforoch, je bicyklová 
cesta jednoduchšia ako predtým po 
ceste alebo chodníku pre chodcov, 
na ktorom je množstvo prekážok. 
Príjemná je časť, keď cyklotrasa ve-
die medzi stromovou alejou. 

Miroslava Štrosová
Foto. autorka 

K nemocnici byty a kancelárie? 
Objekt Špecializovanej nemocnice pre ortopedickú protetiku na Zá-

hradníckej ulici asi netreba Ružinovčanom  zvlášť predstavovať. Funguje 
ako nezisková organizácia a je  špecializovaným zdravotníckym zariade-
ním na Slovensku s prednostným zameraním na pacientov s probléma-
mi oporno-pohybovej sústavy. 

Nemocnicu prevádzkuje spoločnosť NEOPROT, ktorá nedávno predložila 
na ministerstvo životného prostredia i na magistrát zámer dobudovať svoj 
areál. Prístavbou k nemocnici by tak vznikol objekt, ktorý predkladateľ pred-
stavuje ako administratívno-obytný komplex SARA. 

Podľa predloženého zámeru by prístavba k budove bola situovaná sme-
rom k Záhradníckej a Kvačalovej ulici, pričom by zahŕňala jestvujúcu plochu 
parkoviska. Administratívno-obytný komplex má obsahovať byty,  kancelá-
rie, služby a obchody. Administratívnu časť má tvoriť štvorpodlažná hmota, 
orientovaná na Záhradnícku a Kvačalovu ulicu. Parter má slúžiť ako vstup do 
administratívnej časti, pre služby a drobné obchodné prevádzky. Obytná časť 
má byť umiestnená od 5. podlažia až po ustúpené 12. podlažie.  V suteréne 
komplexu je navrhovaná podzemná parkovacia garáž s celkovým počtom 
248 parkovacích stojísk, na povrchu má byť umiestnených 19 státí. 

Do 29.7.2008 môžete do tohto zámeru nahliadnuť na prízemí budo-
vy Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy na Primaciálnom námestí, v elek-
tronickej podobe ho nájdete na www.enviroportal.sk.

Ružinov má nový cyklokilometer 
Cyklistický chodník na Trenčianskej je už hotový 

V Ružinove je kilometer novej cyklotrasy. Vedie po Trenčianskej ulici a cyklistov po-
hodlnejšie priblíži k centru mesta. Svoj plnohodnotný význam však nadobudne až v 
budúcnosti. Momentálne sa nedá „potiahnuť“ ďalej, keďže na Páričkovej ulici a okolo 
autobusovej stanice Mlynské Nivy sa chystá rozsiahla výstavba. 
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PB c e n t r á l

Dlhé roky zápasila mestská časť Ružinov, ma-
gistrát i mestská organizácia OLO s obrovskou nele-
gálnou skládkou odpadu na Malom Pálenisku. Ruži-
nov a hlavné mesto niekoľkokrát zaplatili likvidáciu 
skládky, ktorú tu ľudia vytvárali znovu. Vždy sa našiel 
niekto, kto sem odpad potajomky priviezol a vyho-
dil. Od minulého roka je už pozemok oplotený. Spo-
ločnosť OLO si ho nedávno prenajala od hlavného 
mesta ako vlastníka. Chce tu zriadiť zberový dvor. 
Taký, aký už Bratislavčania poznajú na Bazovej ulici 
a Ivánskej ceste. Denne sem ľudia, ktorým nie je jed-
no, ako s odpadom nakladajú, privážajú nepotrebné 
veci – starý nábytok, stavebné materiály, záhradný 
odpad, spotrebiče, pneumatiky. To, čo netvorí bežný 
komunálny odpad a nesmie sa vyhadzovať do kon-
tajnerov na sídliskách. Keďže kapacitne tieto dvo-
ry, určené pre celú Bratislavu, nestačia, spoločnosť 
OLO si pozemok vyhliadla práve na zriadenie nové-
ho dvora. Tak, ako ostatné, má slúžiť na prechodné, 
niekoľkodňové uskladnenie odpadu pred jeho od-

vozom a likvidáciou. Na rozdiel od zberového dvora 
na Bazovej ulici sa nachádza mimo obytnej zóny. V 
blízkosti je len zopár rodinných domov a záhradiek. 
Napriek tomu, že roky tu bola divoká skládka odpa-

du, ktorý sa povaľoval nielen na betónových pane-
loch, ale aj v tráve, zámer vybudovať zberný dvor, 
kde odpad bude umiestnený v kontajneroch, vyvo-
lal nevôľu práve u niektorých občanov, ktorí majú v 
susedstve domy. Objavili sa obavy z toho, že tu bude 
legálne smetisko. Zberový dvor však nie je skládka, 
proti akej sa búria obyvatelia Pezinka. 

Spoločnosť OLO momentálne pracuje na tom, 
aby získala potrebné povolenia na zriadenie zber-
ného dvora na Malom Pálenisku. Ďalší celomestský 
dvor plánuje vytvoriť v Petržalke, kde aj tamojšia 
samospráva čerstvo vybudovala nový zberný dvor 
len pre Petržalčanov. Napríklad aj obyvatelia Podu-
najských Biskupíc majú svoj zberný dvor vo svojej 
mestskej časti. 

Zberné dvory majú v súčasnosti ešte väčšie 
opodstatnenie ako ešte minulý rok. Veľkorozmerný 
odpad spoločnosť OLO už neodváža od kontajne-
rových stojísk. Bratislavčania si musia buď prenajať 
špeciálny kontajner na tento účel alebo odpad od-
viesť na zberný dvor. 

(mš)

Potrebné sú ďalšie dvory na zber odpadu 

Pozemok na Malom Pálenisku.
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Na Vietnamskej 
sa rúbať nebude

Počas letných prázdnin by mala byť 
ukončená rekonštrukcia detského ih-
riska na Trnávke, kde boli vykonané vý-
kopové práce pre prípravu a osadenie 
pätiek pre hracie prvky. Ihrisko bude v 
parku na Vietnamskej, priamo pred vstu-
pom do objektu, kde sídli oddelenie po-

licajného zboru. Počiatočné obavy oby-
vateľov o to, že sa tu budú rúbať stromy, 
nebudú naplnené. Podľa slov Adriany 
Rafayovej z referátu životného prostre-
dia miestneho úradu v Ružinove sa nič 
podobné konať nebude. Prvky budú reš-
pektovať prostredie a ihrisko na ploche 
asi 300 m2 oplotia. Nové zábavné prvky 
budú prevažne kovové s antivandalo-
vou úpravou. Ihrisko tak bude prispôso-
bené skôr pre staršie deti. Mestská časť 

sa tak rozhodla z dôvodu, že v blízkosti 
ihriska je základná škola Vrútocká. Výko-
pové práce zahájili začiatkom júla a ih-
risko by malo byť odovzdané najneskôr 
v polovici augusta. Údržbu na ihrisku 
bude zabezpečovať Ružinovský podnik 
verejno-prospešných služieb. 

Kaštieľska 
aj s pomocou obyvateľov

Na ihrisku na Kaštieľskej ulici z pô-
vodného vybavenia ostala len unimo-
bunka, ktorá sa bude natierať. Aktívni 
obyvatelia z blízkeho okolia si vybavili 
grantový príspevok vo výške 80 000 ko-
rún. Vďaka nemu priložia aj svojim priči-
nením ruku k dielu. Časť hracích prvkov, 
ktoré budú na novom detskom ihrisku, 
hradí táto občianska iniciatíva. Vďaka 
ich príspevku bude na ihrisku o niekoľko 

prvkov viac. Zvyšok zaplatí mestská časť. 
Tá do nového ihriska investuje takmer 
milión. Na ihrisku bola v čase redakčnej 
uzávierky už osadená centrálna zostava, 
hojdačky, konštrukcie so sedačkami pre 
malé aj väčšie deti. Na novom ihrisku na 
Kaštieľskej budú aj tri pružinové prvky, 
dva koníky, jeden kolotoč a váhadlová 
hojdačka. Práce na tomto ihrisku sa zača-
li 23. júna a ihrisko by malo byť hotové v 
polovici prázdnin. Do jeho spustenia sú 
potrebné už len malé úpravy, dokonče-
nie dopadových plôch a dodanie zvyš-
ných prvkov. O čistotu na ihrisku sa bude 
starať pracovník v rámci aktivačných prác 
formou dobrovoľníckej služby. 

Kupeckého až v októbri 
Premena čaká aj ihrisko na Kupec-

kého ulici. Vnútroblok tak bude skráš-
lený nielen obnovenou fontánou lásky, 
ale aj lepším miestom na hranie. Staré 
preliezačky nahradia nové - šmýkačka, 
hojdačka, kolotoč alebo iná zostava pre 
deti. Pieskovisko sa zredukuje. „Chceli 
by sme ho zmenšiť na polovicu,“ vraví 
Adriana Rafayová. Podľa jej slov je zby-
točne veľké a v okolí nie je dostatok detí, 
ktoré by pieskovisko využívali.

Počas leta budú na ihrisku prebiehať 
len prípravné práce. Definitívna podoba
ihriska ešte nie je známa, mestská časť 

toho času vyhodnocuje návrhy a cenové 
ponuky oslovených firiem. Ihrisko by ma-
lo byť potom hotové približne do polovi-
ce októbra. Mestská časť Ružinov na jeho 
realizáciu vyčlenila sumu vo výške 600 
000 korún. Na ihrisku na Kupeckého ulici 
sa s dozorcom momentálne nepočíta. 

Obnova v Bioecentre 
a na Parníku 

 V rámci svojho rozpočtu mestská 
časť vyčlenila sumu vo výške približne 
600 000 korún aj na rekonštrukciu ihriska 
v parku Biocentrum na Ostredkoch. Dre-
vené hracie prvky na ihrisku sú zničené a 
poznačené časom. Sú v zlom technickom 
stave, preto sa budú vymieňať. Túto úpra-
vu by chceli stihnúť do konca októbra.

Počas letných prázdnin sa bude tak-
tiež opravovať a natierať nedávno rekon-
štruované a vandalmi zničené detské ih-
risko Parník na Martinčekovej ulici.

Okrem toho má mestská časť v plá-
ne zrušiť niektoré pieskoviská. Ide predo-
všetkým o rokmi schátrané a nevyužívané 
miesta. Napríklad vnútroblok na Niťovej 
ulici, kde sú veľmi staré konštrukcie. Po-
dobný osud čaká aj pieskoviská na Jelači-
čovej a Tokajíckej ulici. Už dávno neslúžia 
svojmu účelu a plánujú ich zatrávniť. 

Viktória Lancošová
Foto: M. Veselský

Do konca leta Trnávka aj Prievoz 
Na viacerých miestach stavajú detské ihriská 

Mestská časť Ružinov vyčlenila v tomto roku peniaze na rekonštrukciu či vybudova-
nie nových detských ihrísk pre malých Ružinovčanov. S realizáciou sa začalo hneď po 
schválení rozpočtu koncom júna. 

Vzhľadom na deficit miest v materských školách
prijala mestská časť Ružinov prvé opatrenia, ktoré 
umožnia prijať od septembra aj tie deti, ktoré pô-
vodne dostali rozhodnutie o neprijatí do niektorej z 
ružinovských škôlok. Úpravy priestorov na dvoch ma-
terských školách prinesú v školskom roku 2008/2009 
štyri nové triedy a zvýšenie kapacity o 80 detí. 

Stavebné práce sa už rozbehli v budove mater-
skej školy na Stálicovej ulici na Ostredkoch (foto). 
Vzniknú tu dve nové triedy. Jednu vytvoria prestav-
bou miestnosti, ktorá slúžila na pohybové aktivity, 
a jej priľahlých priestorov. Okrem toho sa v budove 
škôlky na Stálicovej prerába pavilón, ktorý slúžil do 
októbra minulého roka detskému diagnostickému 
centru. Teraz ho bude využívať materská škola a v 
priebehu leta v ňom vznikne ďalšia samostatná trieda 
s príslušenstvom. Priestory v pavilóne, do ktorých sa 
bude prechádzať spojovacou chodbou, sú v pomerne 
zlom stave. Treba prerobiť elektrické rozvody, vybúrať 

niektoré priečky, vymaľovať, urobiť nové hygienické 
zariadenia a všetko vybaviť novým nábytkom. Pre-
stavbou nevyužívanej práčovne vznikne nová telo-
cvičňa, resp. miestnosť na krúžkovú činnosť. Aj keď  je 
tu teraz všetko takpovediac hore nohami, riaditeľka 
MŠ Stálicová Katarína Malovcová aj ostatné učiteľky 

vravia, že do septembra to musia stihnúť. Kde môžu, 
pomáhajú aj ony. Na Stálicovú tak budú môcť prijať 
40 detí navyše. Samozrejme, pribudne aj personál. 

Podobná situácia je na neďalekej materskej škole 
na Západnej ulici taktiež na Ostredkoch. Miestnosť, 
ktorá slúžila ako priestor na cvičenie a krúžky, sa od 
septembra zmení na ďalšiu triedu s kompletným vyba-
vením. Okrem toho jeden z pavilónov škôlky opustila 
firma, ktorej sa tu skončil prenájom. Miestnosti, slúžia-
ce na firemné účely, budú od septembra plnohodnot-
nou triedou. Aj škôlku na Západnej tak bude môcť na-
vštevovať o 40 detí viac ako bolo pôvodne prijatých. 

M. Štrosová
Foto: autorka 

Ružinovské škôlky zvyšujú kapacitu
Dve materské školy cez leto rekonštruujú 

Tohtoročné prihlasovanie detí do materských škôl v Ružinove ukázalo, že ich 
kapacita ani zďaleka nepostačuje. Útlm v počte detí sa zmenil na populačný 
boom a do materských škôl nastupujú deti početnej generácie, ktorá sa na-
rodila v 70. rokoch minulého storočia. 

Vietnamská

Kaštieľska

Kupeckého
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Keďže existujú mobilné telefó-
ny, diktafóny, digitálne fotoapará-
ty, nič nám nebránilo zatelefonovať 
do Umagu a zistiť, čo sa tam deje. 
Fotografie dodali „navrátilci“ z pr-
vého a druhého turnusu. „Vyleze-
nú z vody“ sme telefonicky zastihli 
Kristínu Kövešovú z Ružinovského 
športového klubu, ktorý celý tábor 
zorganizoval. Práve sa do druhej 
polovice dostal tretí turnus. „Teraz 
je pekne, ale mali sme aj silný vie-
tor a dážď,“ odpovedá na klasicky 
prvú otázku o počasí Kristína. Kla-
sicky, veď počasie stojí počas do-
volenky na horných priečkach. 

Zvedaví sme aj na program. 
Bol naozaj bohatý a prispôsobo-
val sa tomu, čo deti chcú robiť. Nie 
všetky deti baví to isté. „Boli sme v 
centre Umagu, pochodili sme celé 
letovisko Sol Polynesia, kde sme 
ubytovaní, mali sme diskotéku aj 
karneval. Robili sme nočný pochod 
v lese popri pláži. Hrávame volej-
bal, chodíme hrať minigolf, futbal, 
vodné pólo, včera sme mali vodnú 
vojnu. Zbierame mušle, boli sme aj 
v bazéne, a samozrejme najviac sa 
kúpeme v mori. Voda má teplotu 
podľa počasia. Keď svieti slnko, tak 
sa prehreje, ale po tom vetre a daž-
di bola zasa chladnejšia. Ale každý 
sa kúpe. Kam deti chcú ísť, tam ich 
vedúci zoberú. Zaujímavé je, že 
deti v druhom turnuse boli veľmi 
aktívne, stále chceli športovať, za-
bávať sa, chodiť po obchodoch. V 
treťom turnuse máme staršie deti a 
tým sa chce skôr len tak opaľovať,“ 
podáva vyčerpávajúcu programo-
vú informáciu Kristína Kövešová. 

K telefónu prišla aj osemroč-
ná Petra a tiež nám porozprávala, 
ako je v tábore spokojná. Všetko 
„vyklopila“. „Najviac ma bavili sú-
ťaže v maskách,“ zreferovala Peťa. 
More sa jej však zdalo byť studené. 
„Ostatné decká sú dobré, pomáha-
jú mi,“ pokračuje jedna z najmlad-
ších účastníčok tábora. A samo-
zrejme, nevynecháme starostlivú 
otázku o tom, aké jedlo sa podáva 
v Umagu. Odpoveď? „Dobré, veľmi 
dobré,“ hodnotí Peťka. Viac už pre-
zradia fotografie. 

Miroslava Štrosová
Foto: RŠK

Ružinovský pozdrav z Umagu 
Júl 2008. Letovisko Sol Polynesia v chorvátskom Umagu. Celý mesiac tu patril 240 ružinovským deťom, ktoré sa sem aj 
vďaka príspevku mestskej časti Ružinov vybrali stráviť prázdniny do letného tábora pri mori. 27. júla sa na Slovensko 
vracia 60 detí z posledného turnusu. 
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Netradičné posádky na vlnách fantázie
Na vlny fantázie sa v júni vydalo šesť plavidiel. Obnovená šou na Štrkoveckom jazere 
sa svojím druhým ročníkom opäť snažila obnoviť tradíciu spred vyše dvadsiatich ro-
kov, kedy si netradičné plavidlá zostrojilo okolo 30 tímov. Odvtedy sa však ceny ma-
teriálu zdvihli a možnosti trávenia voľného času si medzi sebou konkurujú podstatne 
výraznejšie.

Napriek tomu šesť súťažných posádok 

nelenilo a venovalo svoj čas zostrojeniu 

netradičných plavidiel, ktoré museli spĺ-

ňať len zopár kritérií – žiaden motor a do 

úvahy neprichádzalo narušenie čistých 

vôd Štrkoveckého jazera. A kto chcel vy-

hrať, musel spĺňať najdôležitejšiu pod-

mienku: „Musí nás očariť,“ prezradila 

Kristína Kövešová z Ružinovského špor-

tového klubu, ktorý súťaž organizoval. 

Jedno- či viacčlenná posádka, ktorá najviac oča-
rila, získala zaujímavú výhru – 50 tisíc korún. Fi-
nančné výhry i vecné ceny však patrili aj ďalším 
súťažiacim. Peniaze do súťaže venovala mestská 
časť Ružinov. „Mne sa najviac páči žltá ponorka, le-
bo ten človek je celý čas pod vodou,“ vyslovil svoj 
obdiv starosta Ružinova Slavomír Drozd, ktorý na 
brehu jazera „zaľahol“ do poroty. „Dobrý je ten 
tvin syty lajner, ten vyzeral, že bude najrýchlejší,“ 
vraví zasa jeden z divákov, ktorý sa bol pozrieť aj 
minulý rok. „Je to perfektné, aj počasie je dobré,“ 
stihne ešte dodať. Porota, ktorú tvoril okrem starostu aj spevák Paľo Drapák a vedúca Ružinov-ského športového klubu Silvia Köve-šová, napokon rozhodla jednoznačne - výhru si svojím výkonom zaslúži Žltá ponorka. Aj keď naoko nemala žiadne-ho kormidelníka, pod vodou ju svojím telom poháňal Karol Trnka. Ako pre-zradil, pôvodne mal mať na nohách aspoň plutvy, ale zabudli mu ich pri-niesť. V tomto prípade to ale smola nebola . 
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Ryba sa dá oslavovať rôznymi spôsobmi – ich lovením na brehu 
Štrkoveckého jazera, vypustením úlovku späť do vody, v opačnom 
prípade jej skonzumovaním. Slávnosti konzumu ale ešte predchá-
dza oslava prípravy rybacích pochúťok. Presne tak vyzerali rybár-
ske slávnosti pri Štrkoveckom jazere, ktorým patrila horúca sobota 
koncom júna. 

Pre okoloidúcich varili halászlé štyri tímy – starosta Ružino-
va Slavomír Drozd s manželkou Evou, prednostka ružinovského 
miestneho úradu Ingrid Ožvoldová s pomocníkmi, pracovníci or-
ganizácie Cultus a členovia folklórneho súboru Karpaty. Hotové 
kuchárske diela patrili všetkým, ktorí sa pristavili a chceli ochut-
nať. 

Rybárske slávnosti mali aj svoju detskú časť – malí rybári súťažili 
v tom, kto uloví najviac rýb. Niektorým sa skutočne darilo a ulove-
né kúsky sa počítali v desiatkach. K „rybaciemu“ programu patrila aj 
výroba dekorácií s akými inými ako rybími a morskými motívmi. Ne-
chýbal kultúrny program a na všetko dohliadal štrkovecký vodník, 
ktorý po roku opäť vyliezol z vôd jazera.

Dvojstranu pripravila M. Štrosová

Keď je chuť, osláviť sa dá čokoľvek. Aj dar prírody, ktorý sa volá ryba. 
Ryba ako objekt oslavy

Keďže redakcii Ružinovského 
ECHA záleží na skvalitnení distribú-
cie mesačníka mestskej časti Ružinov, 
rozhodli sme sa viac kontrolovať prá-
cu distribučnej firmy TNT Post Slo-
vensko. Podarí sa to len spoluprácou 
s vami, obyvateľmi a čitateľmi. 

Na to, aby sa Ružinovské ECHO do 
vášho vchodu dostalo, musíte mať buď 
spoločnú schránku, do ktorej majú do-
ručovatelia prístup zvonku alebo treba 
doručovateľa vpustiť do vchodu. V naj-
bližšej dobe chceme dosiahnuť, aby sa 
Ružinovské ECHO podľa možnosti do-
stalo čo najviac priamo do poštových 
schránok Ružinovčanov. Medzi reklam-
nými letákmi sa často „schová“ a mno-
hým unikne. Dostali sa k nám aj infor-
mácie, že noviny s letákmi zvyknú brať 
„zberači papiera“. Tí, čo majú spoločnú 
schránku alebo priečinok vonku pred 

vchodom, sa často k Ružinovskému 
ECHU nedostanú vôbec. Budeme preto 
opäť uverejňovať zoznam nedoruče-
ných vchodov z predchádzajúceho me-
siaca. Zámerne distribúciu orientujeme 
na víkendové dni, kedy je väčšia pravde-
podobnosť, že ľudia nie sú v práci. 

Distribúcia Ružinovského ECHA 
6/2008 bola 14. 6. - 15. 6. 2008. Spo-
ločnosť TNT Post Slovensko zaslala 
zoznam nasledujúcich nedoručených 
vchodov. Ako dôvod uvádza  neocho-
tu vpustiť doručovateľov do vchodu. 
Za jeden z najproblematickejších do-
mov považuje vežiak na Miletičovej 
46, kde údajne obyvatelia pravidelne 
nechcú otvoriť bránu. Vaše reakcie na 
tieto nedoručené vchody uvítame na 
emailovej adrese strosova@tvr.sk ale-
bo na tel. číslach 0907 771 374, 02/48 
28 43 94. 

Miletičova 46 
Miletičova 66, 68, 70, 72, 74, 82, 84  
Gemerská 2, 4, 6 

Liptovská 2, 8 
Dulovo Nám. 8, 9, 10 
Hontianska 2 
Košická 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 36, 
42, 44 
Novohradská 4 
Oravská 3 
Prievozská 1, 5, 7, 9, 23, 25 
Tekovská 9, 15, 17, 19 
Trenčianska 3, 4, 6, 8, 10, 11, 17, 18, 19, 22, 
23, 25, 26, 27, 29, 31, 39 
Turčianska 42, 44 
Prešovská 46, 57 
Sabinovská 1, 3, 5 
Haburská 16 
Tomášikova 33, 43 
Zálužická 19 
Mierová 60, 68, 70, 114 
Radničné nám. 7 
Banšelova 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 
28, 30, 33, 34, 35, 36, 39, 41 
Bulharská 74, 76 
Studená 11, 13, 15, 17, 19 
Vlčie Hrdlo 54, 62, 63, 81, 83, 85

Kde nedostali Ružinovské ECHO v júni? 
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Údajne ste väčšinu svojich diel 
vytvorili pri Štrkoveckom jazere. 
Ako sa vám tam komponovalo?

Do nášho bytu na Stropkovskej, 
ktorý sa týči nad jazerom, sme sa 
nasťahovali v roku 1963. Tu sa nám 
narodili obidve deti, dcéra i syn, a 
pozerajúc sa na jazero, brnkal som si 
na klavíri melódie, ktoré som si hneď 
zapisoval do notovej osnovy.

Pamätáte si ešte ako to tu pred 
45-timi rokmi vyzeralo?

Pravdaže pamätám. So svojou 
manželkou sme sa chodili pozerať, 
ako postupuje stavba domu, v kto-
rom budeme bývať. A samozrejme, 
veľmi sme sa tešili. Spočiatku všade 
okolo bolo iba stavenisko, postup-
ne pribúdali obchody a celá sociálna 
vybavenosť. Naše deti mali blízko do 
škôlky i do školy. Výstavbou sídliska 
vzniklo aj Štrkovecké jazero. Postup-
ne menilo svoju tvár. Keď sme sa už 
zabývali a ja som zdvihol zrak od kla-
víra, videl som šantiace deti, ktoré sa 
čľapkali vo vode a väčšie sa aj kúpa-
li. Ich džavot mi v letných mesiacoch 
tvoril nádhernú zvukovú kulisu. Ne-
skôr okolie jazera upravili a kúpanie 
zakázali. Teraz je síce táto lokalita na-
oko pekná, ale spomínaná scenéria 
mi chýba. Ako vyrastali a odišli naše 
deti, stratili sa z môjho života aj tie-
to zvuky, ktoré po desaťročia sprevá-
dzali moju prácu.

Trinásť rokov ste boli šéfdiri-
gentom Vojenského umeleckého 
súboru. Na akej úrovni bolo vte-
dajšie umelecké teleso, pričlenené 
k armáde?

Možno povedať, že VUS bol na 
vysokej profesionálnej úrovni. Veď 
členovia orchestra boli absolventmi 
konzervatórií, ba i Vysokej školy mú-
zických umení. No a v mužskom zbo-
re spievali, ak nie priam vyštudovaní 
speváci, tak aspoň dostatočne hu-
dobne nadaní chlapci. S nacvičeným 
programom precestovali členovia 
súboru celé bývalé Československo.

S naším najžiadanejším ume-
leckým súborom Lúčnica ste spo-

lupracovali od jeho vzniku v ro-
ku 1949. Vašu skladbu Lúčne hry 
mal súbor vo svojom repertoári 
takmer päťdesiat rokov. Nezunu-
je sa autorovi dielo, ktoré počuje 
v rozličných podobách tak nespo-
četne veľakrát?

Táto skladbička vznikla z iniciatí-
vy dirigenta Lúčnice dr. Štefana Kli-
mu. Ani jeden z nás nepredpokladal, 
že vydrží v repertoári tak dlho. Som 
rád, že sa obecenstvu páčila a tiež, že 
ju lúčničiari radi spievali.

Osem rokov ste boli šéfredak-
torom Hlavnej redakcie hudobné-
ho vysielania Československého 
rozhlasu v Bratislave. Ako si spo-
mínate na svoje rozhlasové pôso-
benie?

Práca v rozhlase mi umožnila 
spoznať viaceré hudobné žánre. Nie 
len tie, o ktorých sa hovorilo počas 
štúdia na konzervatóriu. Napríklad, 
hlavná redakcia mala aj svoje odde-
lenie zábavnej a populárnej hudby. 
Vedúcim bol známy skladateľ popu-
lárnej hudby Pavol Zelenay a jeho 

účinkovanie v rozhlase predstavuje 
dôležitú etapu uplatnenia sloven-
skej populárnej hudby u nás. Keďže 
som sa aj ja v mladosti venoval dže-
zu a zložil som aj zopár populárnych 
pesničiek, usiloval som sa vytvárať 
čo možno najlepšie podmienky pre 
vznik nových diel tohto žánru.

Zastávali ste aj funkciu tajom-
níka Zväzu slovenských skladate-
ľov a neskoršie funkciu tajomníka 
Zväzu československých skladate-
ľov so sídlom v Prahe. Napokon ste 
sa po rokoch vrátili na Slovensko, 
do Ružinova...

Praha sa stala na obdobie vyše 
dvoch desaťročí mojím prechodným 
domovom. Po odchode do dôchod-
ku som ešte istý čas zostal so sy-
nom Petrom v Prahe. Nedávno som 
sa však definitívne vrátil domov, do
nášho bytu pri Štrkoveckom jazere.

Anna Sláviková 
Foto: archív Z.M. 

Štrkovecké jazero na notovej osnove
Hoci už prekročil deväťdesiatku, svojej lásky – hudby, sa nevzdal. Naďalej sa venuje 
komponovaniu i umeleckému spracovávaniu slovenských ľudových piesní pre zboro-
vý spev. Je autorom mnohých symfonických komorných a vokálno-inštrumentálnych 
skladieb. Napísal tiež operu Žena podľa poviedky Maxima Gorkého Starucha Izergiľ. 
Jeho diela, interpretované rozličnými umeleckými súbormi a speváckymi zbormi, me-
dzi ktorými nechýba ani svetoznáma Lúčnica, odvysielal Slovenský rozhlas, vyšli na 
gramofónových platniach, viaceré z nich získali ceny na domácich i zahraničných súťa-
žiach. Z jeho tvorby cítiť lásku k domovine, prírode i človeku. Nedávno bol v Budapešti 
pasovaný za Rytiera kultúry. Skladateľ, dirigent a pedagóg ZDENKO MIKULA (1916).
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KULTÚRNE LETO V RUŽINOVE
AREÁL ŠTRKOVEC

27.7. nedeľa 17:00 h 
NEDEĽNÉ ROZPRÁVKOVÉ POPOLUDNIE O PRINCEZNEJ DRAKOĽUBE – Divadlo 
Dunajka

9.8. sobota 17:00 h 
LETNÝ JAZZOVÝ VEČER - Koncert jazzovej hudby

12.8. utorok 17:00 h 
LETNÉ TANEČNÉ MELÓDIE - Hudobno-tanečný večer

17.8. nedeľa 17:00 h 
NEDEĽNÉ ROZPRÁVKOVÉ POPOLUDNIE - INDIÁNSKA ROZPRÁVKA - Divadlo Pi-
raňa

22.8. - 7.9. 
UMENIE NÁS BAVÍ - autorská výstava fotografií , koláží, malieb, sôch a poézie
Miesto: DK RUŽINOV

29.8. piatok 17:00 h
ABY SME NEZABUDLI ... - koncert dychovej hudby SPOJÁR venovaný oslavám a spo-
mienke na SNP

31.8. nedeľa 17:00 h 
LETNÁ DETSKÁ DISKOPARÁDA - zábavná detská rozlúčka s prázdninami

Program podujatí CULTUS 



KRÍŽOVKA 22








 













 




    






   





         


          





  

     







 







    

 








 







   







   



   




     







  





 




   







  







 


      







      

     







   







  






  






   







   



   







   






    


  







   





     

      







 





   


     







   







  


    







     





 


  




     







   


   







   







  








 







 





 






     


              


          

    

Autor 
krížovky:
K. Klimeš



ŠPORT 23

Obecné noviny m. č. Bratislava-Ružinov • Ročník XVI. • Vydáva TVR a RE, s.r.o. • Šéfredaktorka: Mgr. Miroslava 
Štrosová • Redakcia: Mierová 21, 827 05 Bratislava • Tel.: 02/48 28 43 94, 02/48 28 42 06, 0907 771 374 • E-mail: strosova@tvr.sk •  
Náklad: 54 000 ks • ZADARMO • Inzercia: Mierová 21, 827 05 Bratislava, mobil: 0918 428 793, E-mail: marketing@tvr.sk •  
Fax: 02/48 28 42 06 • Reg. č.: OÚB-BM 38 • Redakcia si vyhradzuje právo na úpravu príspevkov.

Aj keď olympijské zápolenie v 
Pekingu vypukne až o pár dní, v 
materskej škole Miletičova si môžu 
povedať, že úspešnú olympiádu už 
majú za sebou. 

Olympijská vlajka, olympijský 
oheň i slovenská hymna. Takto vyzera-
lo jedno júnové dopoludnie na dvore 

materskej školy Miletičova. Slávnostný 
sľub športovcov v duchu fair play hry 
znamenal, že sa tu koná vážna škôlkar-
ská vec – olympiáda detí z materskej 
školy na Miletičovej ulici a elokova-
ných tried na Gemerskej ulici. 

Malí športovci súťažili vo viacerých 
disciplínach. „Mali sme skok do diaľky z 

miesta, jazdu na kolobežke, beh, hod 
na kolky a hod do basketbalového ko-
ša,“ prezradila z olympijského progra-
mu riaditeľka MŠ Miletičova 37 Alena 
Drdúlová. Každý olympionik absolvo-
val všetky disciplíny. Pani učiteľky zapí-
sali body, časy, dĺžky a najlepšie výsled-
ky ukázali, ktorí športovci sú najlepší. 

Na najvyšší olympijský stupienok 
víťazstvo vynieslo Jurka Jakubu. Ako 
sám povedal, najlepšie mu vyšiel 
beh. A jeho bezprostredná odpoveď 
na otázku, či čakal, že vyhrá, bola 
veľmi jednoduchá a suverénna: „Hm, 
áno.“ Druhým najlepším športovcom 
tretieho ročníka olympiády na Mi-
letičovej sa stal Dominik Malovec a 
tretiu priečku obsadil Jurko Šrojf. 

Najlepší športovci si odniesli špor-
tové ceny a rôzne lopty či iné športo-
vé pomôcky zostali aj pre ostatné de-
ti. Ceny venoval Ružinovský športový 
klub. 

(mš)

Hľadanie olympijského zlata 
na divokej vode

K letu neodmysliteľne patrí voda. Najviac s tým určite budú súhlasiť 
deti. V záplave denných táborov, ktoré sa dajú príjemne stráviť v Bratisla-
ve, sme objavili vodácky tábor v Areáli vodných športov v Čunove. 

Slnko, pokojná vodná hladina bočného kanálu a k tomu aktívne športo-
vanie na kajakoch. To je hlavná náplň denného tábora, ktorý sa vo viacerých 
päťdňových turnusoch udomácnil v Čunove. Vo vodáckom kempe sa deti 
učia základom jazdy na kajakoch. „Učíme ich úplné začiatky, teda ako nasadať 
do kajaku, držať pádlo, pádlovať, vystupovať z kajaku. Maximum, čo sa dá za 
ten týždeň naučiť,“ hovorí opálená inštruktorka Alena Darvašová. 

Deti musia byť vo veku základoškolákov a hlavnou podmienkou účasti na 
tábore je vedieť plávať. „Už sme sa učili chodiť rovno a otáčať sa na kajaku,“ 
pridáva sa jedno z dievčat, ktoré prišlo do Areálu vodných športov hneď v 
prvý prázdninový týždeň. Ďalší chlapec zasa hovorí o tom, čo nie je až také 
ľahké: „Cúvanie bolo zatiaľ najťažšie.“ Jeho kamarát dodáva: „Strašne sa mi tu 
páči. Som prvýkrát v kajaku. Je to zábavné a dnes sme si mohli vyskúšať hoci-
jaké pádlo. Ja som si vy-
bral také na kanoe.“

Prázdninoví vodá-
ci sa oboznamujú aj so 
záchranou druhého vo 
vode a s tým, ako mu 
poskytnúť prvú pomoc. 
Súčasťou programu je 
aj hľadanie olympijské-
ho zlata. Tábor vrcholí 
piatkovým raftingom 
na divokej vode, na 
ktorom sa môžu deti 
zúčastniť aj s rodičmi. 

(mš)

Nádejní šachisti z Ružinova 
Z listov čitateľov 

Na dnešnú mládež veľa po-
zitívneho nepočuť, jedno je však 
isté, že dobre a účelne strávený 
voľný čas jej nemôže uškodiť. Prí-
kladom takejto krúžkovej činnos-
ti, ktorá sa stráca z očí verejnosti 
je aj šach. Málokto vie, že na úze-
mí Ružinova funguje vynikajúci  
Šachový klub Doprastav, ktorý 
sídli priamo v budove Doprasta-
vu na Drieňovej ulici, kde každý 
piatok prebieha šachový tréning pod vedením šachového majstra FIDE  Stanislava Vl-
čeka. Tento klub pokračuje v rozvíjaní talentovanej mládeže aj v priestoroch CVČ ESKO 
na Chlumeckého ulici pod taktovkou Borisa Rintela.  Tréningy navštevujú deti, prevažne 
chlapci, vo veku od päť rokov až po dospelých. Otvorené dvere však majú aj dievčatá. 
Klub za dlhé roky vychoval množstvo talentov,  ako sú napríklad Juraj Lipka, Ján Dudáš, 
Michal Kujovič, Vojtech Slovik, Dušan Schwarz, Martin Fraas, Zuzana Kováčová. 

V tomto roku sa konal prvý ročník celoslovenských šachových turnajov pod názvom 
Grand Prix. Ich celkový počet bol 58 a zapojilo sa do nich 770 hráčov, z toho 612 chlap-
cov a 158 dievčat. Aj deti z ružinovského ŠK Doprastav sa zúčastnili na mnohých týchto 
turnajoch a dokonca veľmi úspešne. Lukáš Hájek, ktorý vyhral základnú časť v kategórii 
do 14 rokov a Jakub Krajčovič, ktorý skončil v kategórii do 8 rokov tretí, boli z nich naj-
úspešnejší. Obidvaja mladí nádejní šachisti sa zúčastnili v júni na celoslovenskom finále
Grand Prix mládeže 2008 vo Vrútkach.  Jakub Krajčovič v kategórii do osem rokov skončil 
na 7. mieste a Lukáš Hájek v kategórii do 14 rokov získal dokonca 3. miesto. 

Chcem zároveň poďakovať spomínaným trénerom, takisto aj hlavnému sponzorovi 
klubu, Doprastavu, ktorý napomáha takto duševne rozvíjať talentovanú mládež a zá-
roveň pozvať ostatné deti, ktoré majú záujem o túto kráľovskú hru, na nejaký tréning 
či turnaj, ktorý tento klub usporadúva. Alebo si aspoň prezrite stránku www.skdps.com, 
tam určite nájdete nie len nejaké zaujímavé partie, ale aj bližšie informácie. 

Mgr. Michaela Valentová
Autorka je Ružinovčanka a mama člena Šachového klubu Doprastav

Olympionici z materskej školy 



PSY NÁJDENÉ V RUŽINOVE HĽADAJÚ NOVÝ DOMOV
V útulku Slobody zvierat v Bratislave 

majú viacero psov, ktorí sa našli v Ruži-
nove. Možno viete, komu patria, možno 
sa jeden z nich stane novým členom vašej 
rodiny. 

Ak máte o psíka záujem, kontaktujte 
Slobodu zvierat na tel. čísle 02/16 187. 

JACK - pes, nájdený 29. 6. 2008, čierny kríženec, vek 
8 rokov - pokojný, vhodný do rodinného domu ako 
spoločník k starším ľuďom 

OKI – pes, nájdený 23. 6. 2007, čierno-hnedý kríže-
nec, vek 1,5 roka -  temperamentný, vhodný do ro-
dinného domu ako spoločník 

TEDY – pes, nájdený 20. 5. 2008 v Petržalke, pálený 
belgický ovčiak, vek 7 rokov, vhodný do rodinného 
domu ako spoločník 

O-BARSY - pes, nájdený 21. 10. 2007, pálený kríže-
nec, vek takmer 3 roky - vhodný do rodinného domu 
ako spoločník 

ORIN – pes, nájdený 5. 7. 2008, hnedý kríženec, vek 
7 rokov - milý, vhodný do rodinného domu ako spo-
ločník aj strážca 

ERAGON – pes, nájdený 22. 3. 2007, čierno-hnedý 
kríženec dobermana, vek takmer 2, 5 roka - vhodný 
do bytu aj rodinného domu ako spoločník 

NASTY - pes, nájdený 13. 5. 2008, plavý kríženec, 
vek 2 roky - vhodný do rodinného domu ako spoloč-
ník. Nemá rád mužskú spoločnosť! 

O-RITKA – sučka,  nájdená 5. 7. 2008, bielo-čierny 
kríženec papillona,  vek 1,5 roka - milá, vhodná do 
bytu ako spoločník 

PADUA - sučka, nájdená  11. 6. 2008 , pálený kríže-
nec, vek 1,5 roka - temperamentná, vhodná do ro-
dinného domu ako spoločník aj k deťom 

PIATOK – pes, nájdený 11. 6. 2008, pálený kríženec, 
vek 4 roky - vhodný do rodinného domu ako spo-
ločník 

RENDY – pes, nájdený 12. 6. 2008, plavo-biely krí-
ženec, vek 1 rok - milý, vhodný do bytu aj ako spo-
ločník


