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Ružinovčania sú proti stavbám pri jazere
Škôlka sa nechce
sťahovať

Z mesta
do Ružovej
doliny

Recept na 50 rokov
manželstva?
Treba vydržať
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Aktívni občania budú radiť starostovi
Ružinovskí občianski aktivisti sa budú podieľať
na kontrole samosprávy. Starosta Dušan Pekár
zriadil svoj poradný orgán. Poradný orgán tvoria
odborníci a zástupcovia občanov. Táto iniciatíva
pomôže zabezpečiť vzájomnú informovanosť,
umožní lepšie prezentovať názory obyvateľov a
dosahovať transparentnosť pri riadení mestskej
časti. Poradný orgán bude poskytovať odborné a
občianske stanoviská a odporúčania vo
viacerých oblastiach. „Či už je to otázka územného
plánovania, výstavby v Ružinove, ochrany zelene,
a, samozrejme, aj otázka dopravy a z nej vyplývajúcich záťaží životného prostredia a zdravia obyvateľstva,“ povedala jedna z občianskych aktivistiek
Ľubica Trubíniová. Členovia poradného orgánu

napríklad na to, aby investori nedostávali povolenia
na výrub stromov, pokiaľ nie je zrejmé, že naozaj
niečo postavia. Chcú, aby stavebný úrad dôkladnejšie skúmal dokumenty investorov, čo by podľa nich
mohlo zvýšiť šancu na zabránenie novej výstavbe.
Skúmať budú aj návrhy na zmeny a doplnky
územného plánu mesta. Takisto vyjadrili názor, že
niektorí úradníci nedostatočne komunikujú s
občanmi.
sa budú vyjadrovať aj k predajom a prenájmom
pozemkov, sociálnym veciam, fungovaniu
samosprávy a komunikácii s občanmi v Ružinove.
Poradný orgán má za sebou už dve stretnutia
so starostom aj jeho zástupcami. Dominantnou
témou bola výstavba. Občianski aktivisti poukazujú

Obyvatelia diskutovali
otroch vežiakoch

mi finančnej skupiny Penta vyše dvoch hodín.
Stavbu troch vežiakov na rohu Ružinovskej a
Bajkalskej ulice nevnímajú pozitívne. Najvyšší
dom má mať 27 podlaží, naplánovaných je tu
460 bytov, vybudovaných v dvoch etapách.
Ružinovčania mali počas stretnutia možnosť
vyjadriť sa k zámeru, aj keď na oficiálne verejné
prerokovanie na magistráte prišiel minulý rok
len jeden občan a investor medzitým získal už
takmer všetky súhlasné stanoviská. „Chcel som,
aby sa investor ešte stretol s občanmi zoči-voči
priamo v Ružinove a informoval ich o tom, čo tu
chce postaviť,“ povedal ružinovský starosta
Približne 40 obyvateľov prišlo vo februári na Dušan Pekár. Vzhľadom na protesty obyvateľov
stretnutie s investorom stavby neďaleko Štrkovec- prerušil územné konanie a nepodpísal povolekého jazera. Ružinovčania diskutovali so zástupca- nie na výrub stromov.
(mš)

Mestská časť Bratislava - Ružinov
prijme na dohodu o vykonaní práce
väčší počet sčítacích komisárov pre
„Sčítanie obyvateľov, domov
a bytov v roku 2011“
Podmienky:
občan Slovenskej republiky, starší ako 18
rokov, bezúhonný, spôsobilý na právne
úkony a skúsený v styku s ľuďmi.
Práca bude vykonávaná: od 13. mája 2011
do 6. júna 2011, pred vykonaním práce
prebehne zaškolenie komisárov.
Finančné ohodnotenie zatiaľ nie je známe.
Záujemcovia sa môžu hlásiť do 15. apríla
2011 na: Miestnom úrade mestskej časti
Bratislava-Ružinov, Referát organizačný
a správa registratúry
na telefónnych číslach: 4828 4352, 4828
4338, 4828 4323, 4828 4318
alebo na e-mailovej adrese:
eva.kucerova@ruzinov.sk

Poradný orgán starostu Ružinova
Jozef Bonko, Ľuboš Hajdin, Peter Herceg, Jozef
Matúšek, Jana Miklovičová, Katarína Šimončičová, Ľubica Trubíniová, František Topoľský,
Stanislav Vacval, Peter Žatko
(mš)

Ružinov je stále vprovizóriu
Ružinov ešte nemá rozpočet na rok 2011. Na februárové miestne zastupiteľstvo ho vedenie samosprávy
pripraviť nestihlo. Podľa zástupcu starostu Jána
Buocika boli jednou z bŕzd objavy neuhradených
faktúr a prakticky žiadne podklady od predchádzajúceho vedenia Ružinova. „Kondícia rozpočtu Ružinova
nebola ani zďaleka taká ideálna, ako tvrdil bývalý
starosta v súvislosti s vysokými odmenami, ktoré vyplatil
svojim najbližším spolupracovníkom,“ povedal starosta
Dušan Pekár. Objavených viac ako 400 tisíc eur v
nezaplatených faktúrach je podľa jeho slov
problémom, s ktorým sa treba vysporiadať pri
príprave rozpočtu. Vedenie mestskej časti našlo
napríklad nezaplatenú faktúru vo výške 250 tisíc eur za
zateplenie Základnej školy Nevädzová, ktoré bolo
dokončené už v lete minulého roka.

Škôlky zažívajú nápor
Od 1. do 15. marca rodičia podávali žiadosti o prijatie dieťaťa do ružinovských
materských škôl. Obrovský záujem
rodičov o škôlky spôsobil, že kapacita
niektorých bola zaplnená už v prvé dve
hodiny po otvorení materskej školy. „Hneď
v prvý deň sme dostali 79 žiadostí. Zobrať
pritom budeme môcť okolo 30 detí,“
okomentovala situáciu v MŠ Habarka
riaditeľka Katarína Malovcová. Aj v škôlke
na Šťastnej ulici už v prvý deň prihlasovania prekročili limit. „V prvý deň sme mali už
37 žiadostí, zopár rodičov chodilo aj ďalšie
dni. Koľko detí budeme môcť nakoniec
zobrať, závisí od toho, ako dopadnú testy
školskej zrelosti, máme dosť júlových a
augustových detí. Ale vyzerá to maximálne
na 30 detí,“ skonštatovala riaditeľka MŠ na
Šťastnej ulici Helena Fajtová. Vyrozumenie
o prijatí či neprijatí rodičom príde do konca
apríla. Viac sa dočítate v aprílovom vydaní
Ružinovského ECHA.
(mš)
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Obyvatelia nechcú namiesto
Juniora tri budovy
Jednou z najsledovanejších ružinovských tém je plánovaná rekonštrukcia hotela Junior pri Štrkoveckom jazere. Rekonštrukcia, ktorá má
znamenať jeho zbúranie a nahradenie troma budovami.
Vlastník hotela Junior, firma Športreal
Invest, chce na jeho mieste a na mieste
priľahlého parkoviska postaviť tri budovy –
10, 5 a 4-podlažnú. V Polyfunkčnom
komplexe Štrkovecké jazero má byť 28
bytov, 60 apartmánov, obchodné aj kancelárske priestory, podzemná garáž. Ružinovčania s tým nesúhlasia, spísali aj petíciu.
Nesúhlasí ani mestská časť Ružinov. „Primátorovi Ftáčnikovi som už poslal žiadosť, aby
prehodnotil minuloročné kladné záväzné
stanovisko k výstavbe,“ vyjadril sa starosta
Ružinova Dušan Pekár.

Urbanistická štúdia je podkladom pre
zmeny a doplnky územného plánu mesta,
tie však doteraz v zastupiteľstve hlavného
mesta schválené neboli. „Upozorňujeme, že
Mestská časť Bratislava–Ružinov v súčasnosti
obstaráva územný plán zóny Štrkovecké
jazero, ktorý má zaregulovať výstavbu v
blízkom okolí jazera,“ uvádza sa v nesúhlasnom
stanovisku mestskej časti, ktoré vo februári
odoslala na magistrát. Mestská časť sa takisto
obáva zhoršenia kvality vody v jazere,
nesúhlasí ani s umiestnením obchodov či
kancelárií na tomto mieste.

Je toho viac proti
Mestská časť vo svojej žiadosti o prehodnotenie stanoviska k výstavbe argumentuje
viacerými bodmi. Podľa miestneho úradu
miera zástavby nie je v súlade s územným
plánom mesta. Rovnako podľa odborných
pracovníkov miestneho úradu stavebný
zámer nerešpektuje urbanistickú štúdiu
daného územia, ktorú v roku 2009 schválili
ružinovskí poslanci. V nej je navrhované aj
30-metrové ochranné pásmo okolo jazera,
ktoré nemá byť zastavané.

Rovnako sa obáva toho, že z apartmánov na
prechodné bývanie sa v konečnom dôsledku stanú trvalo obývané byty. Podobné
pripomienky už mestská časť raz poslala
ešte v rámci posudzovania vplyvov na
životné prostredie, ktoré Obvodný úrad
životného prostredia v Bratislave uzavrel s
tým, že stavba sa realizovať za určitých
opatrení dá. Magistrát súhlasil so stavbou
ešte pred skončením posudzovania vplyvov
na životné prostredie. Ružinov teraz preto
podniká kroky, aby tu takáto objemná
zástavba nestála. Starosta nepodpísal
búracie povolenie a investor zatiaľ nemá ani
povolenie na výrub stromov, stavebný úrad
zastavil územné konanie.

Navrhovaný polyfunkčný komplex
Štrkovecké jazero

Chcú ísť do diskusie
Architekt projektu Peter Moravčík hovorí,
že o jeho súlade s územným plánom mesta
sa dá polemizovať, majú však vraj argumenty, ktoré súlad s územným plánom podporia. „Chceme čo najmenej ublížiť jazeru, ak mu
vôbec ublížime,“ vraví Moravčík. Podľa neho

Budovu hotela Junior navrhol
architekt Dušan Bystrický a bola
dokončená v roku 1982 a treba
povedať, že architektúra hotela vôbec
nie je zlou architektúrou, naopak ide o
kvalitnú stavbu s primeraným a pasentným objemom a citlivou mierkou. Keď si
pozriete pohľad z juhozápadného brehu
na hotel a nové susediace stavby, zaiste
mi dáte za pravdu. Som presvedčený, že
vlastník stavby by sa mal vo vlastnom
ekonomickom záujme skôr orientovať
na zodpovednú rekonštrukciu existujúcej stavby, ako na jej zbúranie a novú
výstavbu. Klamal by som, keby som
tvrdil, že Moravčíkova architektúra, ktorú
sem, na breh jazera navrhol, nie je dobrá.
Investor si vybral skutočne kvalitného
architekta. Nová navrhovaná stavba, v
ktorej prevládajú sklenené steny, bude
energeticky mimoriadne
náročná.
Klimatizácia v lete je trojnásobne drahšia
ako zimné vykurovanie? Je to síce o
životnom prostredí, ale tento argument
nie je pre mnohých rozhodujúci! Dôležitejšie je niečo iné, absencia územného
plánu zóny Štrkoveckého jazera, ktorým
sa upravia podmienky a regulatívy
vstupu nových stavieb do územia. Ešte
predtým ako architekt P. Moravčík
predstavil návrh novej architektúry,
začalo Miestne zastupiteľstvo m. č.
Bratislava Ružinov s obstarávaním
urbanistickej štúdie, ktorou sa mali
dosiahnuť zmeny a doplnky Územného
plánu Bratislavy tak, aby sa mohlo
pristúpiť k obstaraniu Územného plánu
zóny územia v okolí Štrkoveckého
jazera. Zastupiteľstvo 21.4.2009 t. j.
takmer pred dvomi rokmi odsúhlasilo
Uznesením č. 320/XXVI/2009 urbanistickú štúdiu Štrkovecké jazero, ktorá navrhla zaradiť do Miestneho systému ekologickej stability 30 m široké ochranné
pásmo okolo jazera, v ktorom by sa
nemalo stavať.
Patrik Guldan – nezávislý poslanec MZ
MČ Bratislava-Ružinov
zatiaľ projekt meniť nechcú, tvrdí, že obyvatelia sa budú môcť štandardne vyjadriť v
rámci územného konania. Na stavbu tak
zatiaľ investor nemá vydané územné
rozhodnutie, ani stavebné povolenie.
Občianski aktivisti zasa žiadajú, aby investor
nedostal povolenie na výrub stromov, kým
nebude zrejmé, čo na mieste zastaralého
Juniora bude stáť. Investor zároveň deklaruje, že je pripravený na verejnú diskusiu s
občanmi.
Miroslava Štrosová
Foto: Radoslav Hoblík
Vizualizácia: PMArchitekti
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Niektoré problémy si vyžadujú spoločnú reč

Starosta Ružinova Dušan Pekár sa začiatkom marca stretol s primátorom Bratislavy Milanom Ftáčnikom. Do
Ružinova ho pozval, aby s ním prediskutoval problémy, ktoré si vyžadujú spoluprácu mesta s mestskou časťou.
Spoločne boli pri železničnej trati na Trnávke, kde kvôli chýbajúcemu bezpečnému priechodu vyhaslo už
niekoľko životov. Priamo v teréne hľadali riešenia tohto, ale aj iných problémov Ružinova, vrátane výstavby pri
Štrkoveckom jazere, ktorú mesto odobrilo bez súhlasu mestskej časti.

Problémová výstavba pri Štrkovec- Ak by sa spojili finančné prostriedky, Ružinov to fontánu by okrem súkromnej vysokej školy chcel
určite podporí,“ povedal Dušan Pekár. Primátor podporiť starosta Ružinova a myšlienka sa
kom jazere

Ružinovský starosta s primátorom otvorili tému Ftáčnik myšlienku rovnako podporuje, poukaspolupráce mesta s Ružinovom pri povoľovaní zuje však na obmedzené prostriedky rozpočtu
stavieb. „Chcem, aby mesto nevydávalo súhlasné mesta.
stanoviská k stavbám na území Ružinova bez toho,
aby sa na tom dohodlo s našou mestskou časťou.
Príkladom je zámer prestavby hotela Junior pri
Štrkoveckom jazere, s ktorým mesto súhlasilo. My
teraz hľadáme riešenia, ako stavbe zabrániť. Pána
primátora som už požiadal o prehodnotenie tohto
stanoviska k výstavbe,“ povedal Dušan Pekár.
Podľa Ftáčnika môže magistrát prehodnotiť už
vydané súhlasné stanoviská k výstavbe, ak
mestská časť podloží svoju žiadosť odborným
stanoviskom a zdôvodnením. Mestská časť
Ružinov tak už urobila.

pozdáva aj primátorovi.

ZUŠ na Exnárovej sa možno presťahuje
K novej vízii sa posunuli v otázke ďalšej
existencie ružinovskej materskej školy, ktorá
sídli v spoločných priestoroch so Základnou
umeleckou školou na Exnárovej ulici. Tá chce
celú budovu len pre svoju činnosť, čím by
zaniklo päť tried pre 120 škôlkarov. „Mojou
snahou je zachovať na Exnárovej škôlku, ktorá má
okrem piatich tried krásnu záhradu aj s dopravným ihriskom,“ vyjadril svoje stanovisko Dušan
Pekár.

Ľuďom chýba bezpečný prechod

V Ružinove sa črtá nový park
Spojením peňazí by mohol získať novú podobu
park pred Paneurópskou vysokou školou práva
na Tomášikovej ulici. Jeho zveľadením by
Ružinovčania získali aj viditeľnú záruku, že sa tu
nebude stavať. Nové stromy, chodníky, lavičky aj

Riaditeľka J. Bolebruchová vysvetľuje problém so škôlkou

Spoločnou diskusiou s primátorom vznikla
myšlienka presťahovať Základnú umeleckú
školu do prázdnych pavilónov materskej školy
na Bancíkovej ulici, kde umelecká škola už časť
priestorov využíva. Túto myšlienku bude ešte
potrebné prerokovať aj s rodičmi a riaditeľkami
ZUŠ a materskej školy. (viac na str. 6)

Zástupcovia starostu J. Buocik, V. Sloboda, starosta D. Pekár
s M. Ftáčnikom pri problémovej trati

Chýbajú peniaze
Šéf Ružinova ukázal primátorovi aj frekventovanú Trnavskú cestu so železničnou traťou, cez
ktorú ľudia nebezpečne prechádzajú. „Existuje
projekt podchodu medzi Trnávkou a Ostredkami, ktorý si vyžaduje spoluprácu viacerých strán.

Ľudia by chceli veľa vylepšiť
Okolo 30 ľudí prišlo 1. marca na druhé zo
série stretnutí so starostom Ružinova. Tento
raz bolo na Trnávke, v školskej jedálni na
Vietnamskej ulici. Možnosť prediskutovať
problémy využili nielen ľudia z Trnávky, ale
aj z Nív, Štrkovca či Ostredkov. Obyvatelia
by potrebovali vyriešiť toho veľa. „Tieto
stretnutia s občanmi sa ukazujú ako veľmi
potrebné. Získavame tak prehľad, že v Ružinove je naozaj veľa práce. Určite ale nepôjde
zmeniť všetko hneď. Postupne sa budeme
snažiť riešiť to, čo sa dá. Mnohé veci si vyžadujú spoluprácu viacerých strán,“ vyjadril sa po
stretnutí starosta Dušan Pekár.

Miroslava Štrosová, foto: red

Park na Tomašikovej ulici

Zo stretnutia na Trnávke:
- obyvatelia z Mierovej nesúhlasia s tým,
že sused si v byte zriadil posilňovňu
- zo Studenej ulice chodí len jeden autobus,
a to do Rače
- pod železničnou traťou medzi Trnávkou
a Ostredkami chýba podchod
- zamestnanci z biznis centra na Karadžičovej
parkujú na sídlisku 500 bytov
- miestny úrad by mohol mať
detašované pracovisko na Trnávke
- vnútroblok na Košickej je zničený autami
- na Ivánskej ceste chýba chodník
- vhodné by bolo zjedmosmernenie
Okružnej ulice
(red)

STRETNUTIA SO STAROSTOM
Každý prvý utorok v mesiaci 16-18 hod.

Na základných školách v Ružinove,
príp. na miestnom úrade
Každý je vítaný!
Aktuálne termíny a miesta stretnutí
na www.ruzinov.sk, vo vysielaní TVR

POSLANECKÉ STREDY

Diskutujte so svojimi poslancami. K dispozícii sú
občanom na miestnom úrade Ružinov každú
stredu od 15:30 h do 16:30 h v zasadačke B2
na prízemí.
23. marec
30. marec
6. apríl
13. apríl
20. apríl
27. apríl

MUDr. Vladimír Ferjenčík
Ing. Martin Klementis
Ing. Peter Valko
Viktória Jančošeková
Peter Hrapko
Ján Junas

Viac termínov na www.ruzinov.sk
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Po Ružinove chodia piati
policajní okrskári
V Ružinove momentálne pôsobí päť okrskárov mestskej polície. Prvý z pätice
okrskárov začal pôsobiť na Trnávke, kde v januári dostal aj vlastné priestory.
Postupne ho začali dopĺňať ďalší kolegovia, ktorí mapujú ulice Ružinova. Dvaja
okrskári začali pôsobia v oblastí Nív, ďalší kontroluje Štrkovec a päticu uzatvára
pochôdzkar na Ostredkoch.

Vladimír Žák

Anton Šotter

„Mám túto prácu veľmi rád. Som stále blízko
ľuďom. Už som si všimol, že aj oni si na mňa
začínajú zvykať. Prestali sa báť osloviť ma a
komunikovať so mnou svoje problémy. Zastavujú ma, pýtajú sa, som rád,“ hovorí Ján Šafár,
okrskár mestskej polície, ktorý má na starosti Štrkovec. „Máme tu, najmä na jar a v lete,
problém s bezdomovcami alebo rôznymi
ľuďmi, ktorí chodia popíjať na slnku, sedia na
lavičkách a svojim spôsobom prekážajú
občanom. Aj tí ma už začali rešpektovať. To je
dobré,“ dodáva štrkovecký okrskár.
Na rane je parkovanie
Všetci okrskári sa pohybujú po uliciach vo
svojom rajóne, kde kontrolujú dodržiavanie
všeobecne záväzných nariadení. Najčastejšie riešia tradičné problémy s parkovaním,
ale aj psíčkarov, či menšie konflikty medzi
občanmi. Tí sa na nich môžu obrátiť
kedykoľvek osobne alebo telefonicky. „Tu na
Nivách je to najmä o parkovaní. Ja ako
okrskár so sebou nemám možnosť nosiť
imobilizéry, ale som vždy tu a kontrolujem, kto
a ako parkuje. Vždy to ohlásim hliadke a tá
príde problém vyriešiť. Ak dovtedy nesprávne
parkujúceho občana nestihne, vypisujem
oznamy, ktoré dávam za stierače a občanov
upovedomujem,“ hovorí Vladimír Žák, ktorý
pôsobí v oblasti Mlynské Nivy I.
Podľa veliteľa ružinovskej mestskej polície
okrskári denne nachodia niekoľko kilometrov. „Niekedy chodievame aj s miestnymi
kontrolórmi dohliadať na to, aby si majitelia
psíčkov po nich aj čistili odpad, či majú psy
známky a či sú zaregistrovaní,“ hovorí veliteľ
Okrskovej stanice mestskej polície v Ružinove Ivan Lahučký.

Ján Šafár

Okrskár na Ostredkoch najčastejšie
zasahoval v okolí OD Budúcnosť, kde sú
problémy s nepovolenými predajmi tovaru,
znečisťovaním parku bezdomovcami,
takisto kontroloval Martinský cintorín,
nahlásil vraky áut a navrhoval riešenie
parkovania a dopravného značenia v lokalite.
Problémy s priestormi
Na februárovom zasadnutí ružinovského
miestneho zastupiteľstva poslanci a veliteľ
ružinovskej mestskej polície diskutovali o
rozšírení počtu pochôdzkarov. Jedného
takéhoto policajta by chceli občania vidieť
napríklad aj v Prievoze. „Problém je v tom, že
momentálne ani nemáme takého policajta,
ktorý by túto funkciu mohol zastávať. Vhodný
adept musí mať na to prax a skúsenosti,“
okomentoval situáciu Ivan Lahučký. To však
nie je jediná prekážka, kvôli ktorej nový
okrskár možno až tak skoro nepribudne.
Problémom sú podľa Lahučkého chýbajúce
priestory. Okrskár sa síce pohybuje pešo po
uliciach medzi ľuďmi, vykonáva však aj
administratívnu prácu súvisiacu s blokovými pokutami, evidenciou a záznamami zo
služby. „Tí, ktorých teraz máme, nám doslova
vypĺňajú tlačivá na kolene. Kufríky ani iné
tašky so sebou nosiť nemôžu, a tak musia
všetku administratívu robiť u nás na stanici,“
tvrdí Lahučký. Ďalší problém vidí v obedňajších prestávkach. „Okrskár pracuje často
dvanásť hodín denne. Vtedy má zo zákona
nárok na dve polhodinové prestávky. A teraz si
predstavte, že dvakrát do dňa sa okrskár z
Mlynských nív pešo presúva na stanicu v
Prievoze. Pol hodina tam, pol hodina prestávka, pol hodina späť. Dvakrát do dňa.

Okrskári mestskej polície Ružinov
Vladimír Žák – Mlyn. Nivy I - 0914 369 405
Anton Šotter – Trnávka - 0902 921 715
Ján Šafár – Štrkovec - 0914 369 409
Peter Dvořák – Ostredky 0914 369 410
Adriana Vajkunyová – Mlynské Nivy II
0914 369 411

Peter Dvořák

Adriana Vajkunyová

Minimálne tri hodiny je mimo rajónu. A tak majú
aj ľudia pocit, že ich nevidia. Tu je príčina. On si ale
nemôže so sebou v službe nosiť aktovku s jedlom
a rozložiť sa niekde na lavičke na obed. A rovnaké
problémy sú s osobnou hygienou a používaním
toaliet. Keby mali všetci svoje priestory, bolo by to
lepšie,“ myslí si Lahučký.
Ružinovskí okrskári majú zatiaľ priestory na
Trnávke. Ďalší okrskár má provizórnu miestnosť na Štrkovci. Pomocnú ruku
podala aj základná škola na Ostredkovej.
Tamojšia riaditeľka Erika Drgoňová
ponúkla mestskej polícii v Ružinove miestnosť
v budove školy. Pôchodzkar z Ostredkov si tam
bude môcť odložiť súkromné veci, používať
toaletu, či mať kde sa naobedovať.
Pomocnú ruku chce podať aj mestská časť
Ružinov a skúsiť nájsť priestory, kde by mohli
mať okrskári kanceláriu v rámci svojho rajónu.
Zuzana Tiňová, foto: MsP

Mestská polícia Ružinov v roku 2010
Policajti zistili 8 273 skutkov
Občania nahlásili 4 994 skutkov
Kamerovým systémom zistili 836 skutkov
Policajný zbor SR posunul 171 skutkov
Najviac skutkov bolo riešených na uliciach:
Trenčianska - 853
Ivánska cesta - 863
Páričkova - 804
Ružová dolina - 766
V roku 2010 udelila MsP Ružinov pokuty za
vyše 273 tisíc eur.
Viac ako 70 % oznamov od občanov upozorňuje na parkovanie na zeleni a chodníkoch, na
vyhradených parkovacích miestach, na porušovanie zákazových značiek.
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Škôlkari chcú naExnárovej zostať

Rodičia detí z materskej školy na Exnárovej ulici sa boja o svoje priestory. Škôlka sídli
v jednej budove so základnou umeleckou školou. Tá chce celý objekt pre seba, pretože pre
svoju činnosť má málo miesta.
V budove na Exnárovej ulici fungujú spolu materská
škola a základná umelecká škola. V apríli minulého roka
magistrát zveril objekt do správy základnej umeleckej
škole (ZUŠ). Tá by chcela celú budovu pre seba – na
záujmovú činnosť má totiž málo priestoru. Škôlka však
odísť nechce – má tu päť tried, záhradu aj dopravné ihrisko.
Riaditeľka ZUŠ Anna Miklovičová navrhuje materskú
školu presunúť z Exnárovej inde. Vo februári tak požiadala
škôlku, aby priestory časom uvoľnila. Zároveň chce zatiaľ s
ňou uzavrieť zmluvu na prenájom priestorov – škôlka by tak
ZUŠ-ke mala platiť prenájom 9 €/m2. To pre materskú školu
vychádza na 1 665 € mesačne, jej riaditeľka Jana Bolebruchová to považuje za neprijateľné. Rovnako aj rodičia škôlkarov. Z
Exnárovej odísť nechcú.
Každý chce to svoje
„Priestory, v ktorých základná umelecká škola pôsobí, sú

na jej činnosť neadekvátne,“ hovorí jej riaditeľka Miklovičová.
Tvrdí, že majú jednoducho málo miesta. Riaditeľkamaterskej školy aj s rodičmi škôlkarov majú zasa svoje
argumenty. Hovoria, že veľká časť priestorov materskej
školy by zostala nevyužitá. Podľa nich sú pre základnú
umeleckú školu zbytočné kuchyňa, jedáleň, dopravné
ihrisko, ihrisko s preliezačkami, detská telocvičňa či
detské kúpeľne. Takisto sa nechcú vzdať investícií, ktoré
občianske združenie Púpava do zveľadenia škôlky
investovalo. Hovoria, že za tri roky to bolo až 7 400 eur.
Riaditeľka základnej umeleckej školy zasa argumentuje
tým, že investovali do cudzieho majetku. „Nevieme si
predstaviť, kam by sme sa presťahovali a že vôbec by sme
sa presťahovali a že vôbec by sme mali ísť z Exnárovej preč,“
vyjadrila sa Jana Sýkorová z Občianskeho združenia
Púpava, ktoré založili rodičia škôlkarov. Im zároveň
vyhovuje, že škôlka je v jednej budove so základnou
umeleckou školou.

Najviac prvákov bude na Nevädzovej

Prvý februárový týždeň zažili ružinovské základné školy zápis budúcich prvákov.
O niektoré školy bol taký záujem, že všetky deti nemohli prijať.
Do ružinovských základných škôl zapísali vo februári 627 detí. Oproti minulému roku je to nárast až o 70
budúcich prvákov.
V kurze je ZŠ Nevädzová
Najviac, až 121 prvákov, zapísali na Základnej škole na
Nevädzovej ulici. Táto škola patrí už tradične medzi
najžiadanejšie v Ružinove. „Bude to tým, že naša škola sa
každý rok snaží ponúknuť rodičom to, čo pre svoje deti
chcú. Ideme s dobou. Najprv sme prišli so širokou ponukou
cudzích jazykov, potom počítačových kurzov. Keď chcete,
aby vám do školy prišlo veľa detí, musíte im toho veľa
ponúknuť,“ myslí si riaditeľ ZŠ Nevädzová, Vladimír
Pastýrik. Škola však neprijíma všetkých záujemcov. Po
minulé roky otvárala päť tried, teraz ich bude o jednu
menej. Štvrtina detí tak nemôže nastúpiť. „Ako prvé sme
zapísali naše rajónne deti, potom deti, ktoré tu majú už
starších súrodencov. Snažíme sa tak vyjsť v ústrety
rodičom, ktorí by inak museli rozvážať deti do dvoch alebo
troch rôznych škôl,“ vysvetľuje riaditeľ. Na zoznam sa
potom dostali budúci prváci s trvalým bydliskom
kdekoľvek v Ružinove, no a na poslednom mieste v
zozname sa ocitli deti z iných mestských častí. „Tie sú už
pod čiarou. Nemôžeme ich zapísať,“ konštatuje riaditeľ.

Počas zápisu na ZŠ Mierová

Málo detí na Borodáčovej
Niektoré školy majú opačný problém ako Základná
škola na Nevädzovej. Za ostatné roky sa im prihlasuje
stále menej detí. V Ružinove je to Základná škola v
Ružovej doline a na Borodáčovej. Tie sa pravidelne delia
o poslednú priečku v počte prihlásených žiakov. Tento
rok ju opäť obsadila škola na Borodáčovej. Zapísali len
21 prvákov. „Predpokladám, že je to tým, že susedíme s
ďalšou základnou školou. Blízko je Spojená škola sv.
Vincenta de Paul, ktorú navštevuje tiež veľa detí,“
konštatuje riaditeľka ZŠ Borodáčova, Ema Mílová.
Spojenej škole sv. Vincenta de Paul sa naozaj darí. Na
zápis prišlo až o 70 detí viac ako na susednú Borodáčovu, kde sa ale nedostatku prvákov až tak neboja. „U nás
to býva každý rok tak, že po zápise sa dohlasujú deti, ktoré
nemôžu nastúpiť do väčšej školy,“ dopĺňa Mílová.
Odklad komplikuje situáciu v škôlkach
Každý rok sa nájdu aj také deti, ktoré do prvého ročníka
nenastúpia a ich rodičia požiadajú o odklad. Buď majú
dojem, že ich dieťa nie je na
povinnú školskú dochádzku
ešte pripravené, alebo má
zdravotné problémy. V každom
prípade, rodič nemôže
svojvoľne určiť, či dieťa do
prvej triedy nastúpi alebo
nie. Na všetko treba odporučenie od detského lekára a
psychológa. Často sa totiž
rodičia iba zbytočne boja,
alebo chcú odložiť školské
povinnosti. Množstvo odkladov však komplikuje situáciu
v materských školách. „Máme
jednu celú triedu, ktorá by
mala odísť do prvej triedy,
ale polovica detí zostáva pre
odklad naďalej v materskej
škole. A tak nebudeme môcť
zobrať toľko nových detí,
koľko by sme chceli.

Z Exnárovej na Bancíkovej
Anna Miklovičová navrhuje, aby sa škôlka presťahovala.
do prázdnych pavilónov materskej školy na Bancíkovej a do budovy na Chlumeckého. Tú však už má v
prenájme cirkevná škôlka a do škôlky na Bancíkovej
sa zmestia už len dve triedy, nie päť.
Dohodu neprinieslo ani stretnutie všetkých strán u
starostu Ružinova. Situáciu nevyriešilo ani marcové
mestské zastupiteľstvo. Na ňom mali poslanci schvaľovať nájomnú zmluvu, podľa ktorej by škôlka musela
základnej umeleckej škole platiť 9 eur na meter
štvorcový mesačne. Zastupiteľstvo súhlasilo s návrhom
ružinovského starostu Dušana Pekára zmluvu s rokovania stiahnuť, kým nedôjde k dohode.
So situáciou sa oboznámil aj primátor Bratislavy Milan
Ftáčnik počas jeho návštevy Ružinova. Pozrel si budovu
na Exnárovej aj na Bancíkovej. V obidvoch funguje vo
väčšine priestorov škôlka, na menšej ploche zasa základná
umelecká škola. Riešením by tak podľa neho mohlo byť
premiestnenie umeleckej školy z Exnárovej na Bancíkovu,
kde sú dva prázdne pavilóny. Tak by ZUŠka mohla pôsobiť
na jednom mieste. Na rekonštrukciu pavilónov na
Bancíkovej by však muselo mesto vyčleniť peniaze.
Myšlienka je zatiaľ veľmi čerstvá. Vyžaduje si ešte
rokovania všetkých zúčastnených strán.
Miroslava Štrosová, foto: Radoslav Hoblík

Počty zapísaných prvákov v Ružinove 2011/2012
ZŠ Nevädzová 2 – 121
ZŠ Mierová 46 – 113
ZŠ Drieňová 16 – 110
Spojená škola sv. Vincenta de Paul - 91
ZŠ Kulíškova 8 - 68
ZŠ Ostredková 14 – 64
ZŠ Vrútocká 58 – 50
ZŠ Ružová dolina 29 – 42
ZŠ Medzilaborecká 11 – 38
ZŠ Borodáčova 2 – 21

A pritom množstvo tých detí, ktoré zostávajú, prakticky
odklad nepotrebuje,“ opisuje súvislosť zápisu prvákov so
škôlkou riaditeľka Materskej školy Stálicová Katarína
Malovcová.
Či dieťa zostane v škôlke alebo nastúpi do školy, zápis
muselo absolvovať. Rodič je zo zákona povinný prihlásiť
ho do školy. Niektorí chodia počas celého školského
roka, a tak je možné, že čísla na zoznamoch sa ešte budú
meniť. Niektorí „oneskorenci“ sa objavia aj v septembri.
Vtedy sa situácia ešte dá ako-tak riešiť. Horšie je to, keď
si rodič na školu spomenie počas školského roka. „Teraz
v januári sme mali taký prípad, že prišla mamička, ktorej
syn mal už v septembri nastúpiť. Nebol ani v škôlke, ani v
škole. Na zápis zabudla a údajne nevedela, čo má robiť,“
hovorí riaditeľka ZŠ Ostredková.
Zuzana Tiňová
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Diár Ružinovčana
Jarné upratovanie
Ružinovčania môžu opäť využiť jarné upratovanie. Počas troch sobôt sú na sídliskách
umiestnené veľkokapacitné kontajnery, do
ktorých je možné bezplatne umiestniť veľkorozmerný odpad. Jarné upratovanie organizuje
mestská časť Ružinov.

19. 3. 2011
sobota od 9.00 do 17.00 hod.
OSTREDKY - parkovisko pozdĺž Vrakunskej
cesty, zástavka autobusov č.39
ŠTRKOVEC - Komárnická – roh Herlianska ul.
– parkovisko
TRNÁVKA - parkovisko na Bulharskej ul.
(Pozn. red.: termín kolidoval s termínom tlače
Ružinovského Echa, preto sme zabezpečili
informovanosť aj prostredníctvom web
stránky MČ Ružinov, elektronickej verzie
Ružinovského ECHA, TV Ružinov, Bratislavských novín, portálu sme.sk, TV Bratislava)

26. 3. 2011
sobota od 9.00 do 17.00 hod.
PRIEVOZ
POŠEŇ
TRÁVNIKY

- parkovisko Staré záhrady
oproti cintorínu
- Vlčie hrdlo - sídlisko
- parkovisko pred nákupným
centrom Kocka
- parkovisko Rezedová výjazd
na Ďatelinovú ul.

2. 4. 2011
sobota od 9.00 do 17.00 hod.
STARÝ RUŽINOV - garážové parkovisko ul.
Priekopy
RUŽOVÁ DOLINA - parkovisko pred kúpaliskom Delfín
NIVY
- pri Zdravotnom stredisku
na Kvačalovej ulici

16. 4. 2011
Zber domového odpadu s obsahom
škodlivín
Ružová dolina - parkovisko pred kúpaliskom
Delfín
Staré náterové hmoty, odpadové rozpúšťadlá,
pesticídy, oleje a tuky v pevných obaloch,
batérie, akumulátory, žiarivky a pod.

Mestská časť Bratislava-Ružinov
vyhlasuje

6. ročník fotografickej súťaže
REF - Ružinovská Ekologická Fotografia
Uzávierka súťaže: 31. 3. 2011

Vernisáž: 28. 4. 2011

Podmienky súťaže:
Téma: Životné prostredie vBratislave ajej okolí • Súčasná podoba mesta ajeho okolia,
premeny, ktorými prechádza • Vzťah obyvateľov kverejnému priestoru
Súťažná kategória: dokumentárna fotografia
Vekové kategórie: 1. kat. - deti do 16 rokov
2. kat. - mládež od 16 do 21 rokov
3. kat. – dospelí nad 21 rokov
Ceny: vkaždej kategórii bude udelená Hlavná cena aďalšie ceny podľa odporúčania odbornej poroty.
Osobitná cena: fotografia zobrazujúca prostredie Ružinova
Súťaže sa môžu zúčastniť občania s čiernobielymi a farebnými fotografiami minimálneho formátu 24x18 cm. Prihlásiť je
možné max. 3 fotografie alebo jednu kolekciu /max. 5 fotografií/. Každá fotografia musí obsahovať: meno a priezvisko, vek,
adresu, názov fotografie. Fotografie možno zaslať aj v elektronickej forme, na CD vo formáte JPG,v rozlíšení min. 200 DPI.
Fotografie zaradené na výstavu budú vytlačené bez ďalšej grafickej úpravy vo veľkosti 24x18 cm.
Práce treba doručiť do 31. marca 2011 na adresu: Spoločenský dom Prievoz, Kaštieľska 30, 821 05 Bratislava. Najlepšie
práce autorov budú ocenené cenami na vernisáži a sprístupnené verejnosti vDome kultúry Ružinov. Vyhradzujeme si
právo bezplatného použitia fotografií pre vlastné propagačné účely /so zachovaním autorstva fotografie/.

Informácie: sadilekova@gmail.com, 0905/578 460

Život je krásny

Nie, nechcem písať o známom a veľmi dobrom
filme Roberta Benigniho s rovnomenným názvom.
Budem písať o drogách. Nie, nemajte strach. Zase
nás ide niekto poučovať a vychovávať, poviete si
podaktorí. Len sa s vami podelím o niekoľko
postrehov z dvoch podujatí, ktoré sme v Knižnici
Ružinov pripravili spolu s občianskym združením
Slovensko bez drog. Obidve akcie sa konali v jednej
z miestností Domu kultúry Ružinov, s ktorým
spolupracujeme už dlhé roky.
Podujatí, ktoré sú venované drogám a všetkému, čo s tým súvisí, nie je málo. Preto sme v knižnici s
napätím očakávali, ako sa vraví, čo z týchto podujatí „vylezie“. A boli sme milo prekvapení. Ale aj
trochu zaskočení. V dobrom slova zmysle,
samozrejme. Účastníkmi prvého podujatia boli
žiaci siedmeho ročníka jednej z ružinovských
základných škôl, v druhom prípade išlo o žiakov
prvého ročníka gymnázia. Podujatia trvali takmer
dve hodiny.
Možno by na tom nebolo nič zvláštne, ale v
miestnosti boli len stoličky, tabuľa na písanie a, samozrejme, krieda. Žiadny film, žiadne video, internet,
počítač či nejaké ďalšie iné atrakcie a prekvapenia.
To nemohlo tie decká baviť, to je vylúčené, poviete si.

Omyl, vážení. Zažili sme totiž niečo, čo sa každý deň
nevidí. A čo to bolo? Maličkosť. Pán Peter Remper z
občianskeho združenia Slovensko bez drog si zahral

s prítomnými školákmi v prvom i druhom prípade
hru, ktorej pravidlá, priebeh i cieľ mal pevne v rukách.
Nikto nespal, nenudil sa, a keď predsa vyrušoval, či chcel
vyrušovať, „mág“ pri tabuli, držiac v ruke bielu kriedu, ho
so zvláštnym úsmevom na tvári okamžite zapojil do hry
a efektívne využil jeho vyrušovanie v prospech celej veci
- úplne normálne, ľudsky a jednoducho ukázať a
dokázať, že drogy sú o ničom. Predviedol názornú
ukážku toho, ako sa dá i o zdanlivo obohratých a
známych veciach hovoriť nekonvenčne a hlavne nie
mentorsky a direktívne poučujúco. A najmä - a to je veľmi
dôležité - ako nachádzať, odhaľovať a hlavne vedieť čítať
súvislosti, ktoré zo všetkého vyplývajú. A aby to všetko
bolo ako sa patrí, bol aj kvíz a tí najlepší boli odmenení
knižnými darmi.
My, dospelí, sme neverili vlastným očiam a najmä
ušiam. Žeby stačilo tak málo? To predsa nie je možné!
Len tabuľa a krieda v rukách kompetentného. Dá sa, len
treba chcieť a najmä vedieť! Tabuľa a krieda... Zázraky sa
dejú, priatelia... Síce nie tak často, ale dejú...
Nie, ja sa nebojím, len mám strach. Aspoň niekedy
určite. Najmä keď ide o takú závažnú problematiku akou
sú drogy a všetko čo s tým súvisí. Ale i napriek tomu
život je krásny.
Peter Kuzma
(autor pracuje v Knižnici Ružinov)
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Získajte viac so stavebným sporením

Tí, ktorí sa v uplynulom roku rozhodli investovať do stavebného sporenia v Prvej stavebnej sporiteľni, a. s., urobili krok
správnym smerom. Banke sa darilo. O tom, že táto inštitúcia má záujemcom o výhodné investovanie čo ponúknuť
aj v tomto roku, hovoríme s Ing. Stanislavom Sasinkom, okresným riaditeľom Prvej stavebnej sporiteľne, a. s.

Čo vyhovuje právnickým osobám na
stavebnom sporení?
Určite je to stabilita systému – garantujeme
nemenné úrokové sadzby pri sporení, ale aj
pri úverovaní. Štandardná úroková sadzba
2 % na vklady je rovnako zaujímavá ako
stavebné úvery s úrokom už od 2,9 % ročne.
Navyše spoločenstvá bytov a nebytových priestorov majú aj v tomto roku na
každé štyri spravované byty nárok na štátnu

prémiu až do výšky 66,39 €. No a v neposlednom rade si naši klienti pochvaľujú aj veľmi
výrazné znižovanie úrokových sadzieb
na medziúvery.
O koľko sa znížili úrokové sadzby?
V porovnaní s platnými úrokovými sadzbami jezníženie úrokových sadzieb viac ako
1 percento. Navyše, ak právnické osoby
požiadajú do 31. júla 2011 o medziúver XXL
konštant s voliteľným pridelením 95 %,
získajú úver na obnovu bytového domu
s úrokovou sadzbou už od 3,69 % ročne.
Aký veľký úver sa oplatí pre bytový dom?
To sa nedá povedať. Technický stav každého bytového domu je iný, iný je objem
prostriedkov, ktorý obyvatelia bytového
domu odvádzajú do fondu opráv a údržby.
Ale jedno môžem povedať s istotou. Čím je
obnova bytového domu rozsiahlejšia, tým
väčšie úspory najmä na energiách môžu
vlastníci bytov dosiahnuť.
Podrobné informácie získate na adresách:
filiálka PSS, Bajkalská 30, 02/ 58 231 461, -567,- 276,- 565
Dom kultúry Ružinov, Ružinovská 28, 02/434 29 843
Rajecká 5-7, Vrakuňa, (pešia zóna) 02/4552 7096
Koceľova 17, 0915/890573
Hradska 70/C, 0915/890030

inzercia

Sme banka, ktorá
síce ponúka ,,iba”
stavebné sporenie. Každý z nás
však niekde potrebuje bývať a
preto paleta možností, ako ho
využiť, je veľmi rozmanitá, vhodná naozaj
pre všetkých. Sme na trhu už viac ako 18
rokov a počas nich našu ponuku neustále
prispôsobujeme potrebám klientov. Aj
zhodnotenie vkladov stavebných sporiteľov až o 22 % v roku 2011 s využitím
úrokového bonusu, ktorý môže každý
občan získať ešte do konca marca, prináša
nielen mimoriadne výhodné sporenie, ale
je súčasne aj prípravou na financovanie
bývania prostredníctvom úverov s nízkymi
úrokovými sadzbami.

Čím v tých dňoch žije stavebné sporenie?
Chceme upozorniť občanov, že stavebné
sporenie má svoje miesto nielen pri financovaní kúpy alebo obnovy jednotlivých bytov
či rodinných domov, ale rovnako užitočnú
funkciu môže spĺňať aj pri financovaní
obnovy bytových domov. Som rád, že sa
nám to darí. A osobitne teraz, keď je aj pre
právnické osoby oveľa výhodnejšie uzatvoriť zmluvu o stavebnom sporení – majú
možnosť získať úrokový bonus a až 22%-né
zhodnotenie vkladov pri objeme prostriedkov a teda aj nemalý obnos peňazí
navyše. A pre tých, ktorí už majú obnovu
svojho domu pripravenú, ponúkame
momentálne mimoriadne výhodné úrokové sadzby na úvery.

inzercia

Prvá stavebná
sporiteľňa má
výz n a m n é
miesto pri financovaní bývania
našich občanov. Čím je to
dané?
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Mesto zamenil za Ružovú dolinu
Z centra sa presťahoval do Ružovej doliny. Na javisku hrával Jánošíka, pred televíznymi
kamerami i rozhlasovým mikrofónom veľakrát stvárnil Ľudovíta Štúra. Zahral si množstvo
iných divadelných, filmových i televíznych postáv. No medzi jeho najmilšie tvorivé aktivity
patrí recitovanie. Pred pár týždňami si v Bratislave prevzal cenu Fra Angelico za rok 2010,
ktorú pravidelne odovzdávajú umelcom za prínos kresťanských hodnôt do umenia. Herec,
recitátor, moderátor a pedagóg JOZEF ŠIMONOVIČ (1949).

Vyše šesťdesiat rokov ste prežili v Bratislave.
Aké bolo vaše detstvo a kto vás priviedol ku
„kumštu“?
Narodil som sa v tomto meste, v starej štvrti.
Vlastne takmer celý život som strávil v starom
meste. Spočiatku na Grösslingovej ulici, potom
na Paulínyho, na Palisádach, neskôr v Živnodome
na Živnostenskej ulici neďaleko Novej scény. Môj
otec bol právnik, no v 50. rokoch musel odísť
z advokátskeho postu do výroby za pomocného
robotníka, pretože jeho brat, môj strýko, bol
katolícky kňaz, odsúdený za vlastizradu. Pre našu
rodinu nastali ťažké časy a hoci som bol iba dieťa,
cítil som, ako sa rodičia veľmi trápia. Mama bola
často chorá a keď som mal deväť rokov, zomrela
na rakovinu.
Stihla vám však poskytnúť pevný literárny
základ...
Na moju mamu si spomínam s veľkou láskou a
úctou. Aj keď bola pôvodom Češka, ovládala
slovenskú literatúru vari oveľa lepšie ako mnohí
Slováci. Rada recitovala a čítala prózu, pre nás,
deti, vyberala vhodné básničky, primerané
nášmu veku. Často pozývala mojich spolužiakov
k nám a spolu sme nacvičovali rôzne literárne
programy, s ktorými sme potom neraz vystupovali aj v škole. Napriek zlej ekonomickej situácii,
v ktorej sa naša rodina ocitla po otcovom preložení do výroby, kde mal oveľa nižší plat, ako keď bol
advokát, vždy si dokázala odložiť nejakú korunu,
za ktorú si kupovala literárne ročenky. Tie
almanachy starostlivo opatrujem dodnes
a vlastne mame vďačím za to, že mi ukázala krásy
umeleckého slova, ktorému sa venujem dodnes.
K umeniu ste mali zrejme o čosi bližšie ako
k chémii a napriek tomu ste študovali na
chemickej priemyslovke. Prečo?
Súviselo to s politickou situáciou tých čias. Vďaka
zlému kádrovému posudku som nemal šancu
dostať sa na niektoré školy. Preto sa štúdium na
chemickej priemyslovke stalo pre mňa akýmsi
východiskom z núdze. A to som mohol byť rád, že
som ho skončil maturitou, pretože pôvodne bola
reč iba o učňovke. Našťastie sa v rokoch 1968-69
politické napätie uvoľnilo. Bol som v treťom
ročníku strednej školy, keď televízia začala
vysielať reláciu Patálie s Táliou, do ktorej hľadali
mladé talenty. Prihlásil som sa a vybrali ma.
Dostal som sa pod gestorstvo divadla Nová
scéna, kde bol riaditeľom výborný, empatický
človek Ján Kákoš. Po skončení tejto relácie ma

nahovoril, aby som šiel študovať herectvo.
Dokonca mi chcel vybaviť prijatie na VŠMU
bezmaturity. Poďakoval som sa mu s tým, že
maturitu si chcem urobiť. Až potom som si podal
prihlášku na vysokú školu.
Po skončení VŠMU ste prijali angažmán do
Divadla Andreja Bagara v Nitre. Ako si na to
šesťročné pôsobenie spomínate?
Fungovanie v tomto súbore mi dalo veľmi veľa.
Bol to pre mňa výborný štart a získal som
nesmierny rozhľad i široké možnosti uplatnenia.
Keďže nitriansky súbor bol zájazdovým
divadlom, musel som sa naučiť správne priestorovo orientovať. Hrali sme kade-tade po celom
Slovensku v rôznych kultúrnych domoch, na
malých javiskách, ba aj v krčmách. Takže
Stanislavského teóriu - okruh verejnej samoty
preniesť do praxe, som naplno uplatnil. V ďalšom
mojom umeleckom živote sa mi to veľmi zišlo.
Nedokázalo ma len tak nič vyviesť z miery.
Hádam by ma na pódiu nevyrušilo ani to, keby
tesne vedľa mňa spadol reflektor. A som vďačný
aj za množstvo príležitostí, ktoré som v tomto
divadle dostal. Hral som od antických diel cez
stredovek až po modernú dramatickú tvorbu,
tragédie i komediálny žáner. Dokonca som mal to
šťastie, že slovenskú premiéru úspešného
muzikálu Na skle maľované v réžii Karola Spišáka
uvádzalo nitrianske divadlo o dva roky skôr ako
Slovenské národné divadlo v Bratislave. Zahral
som si v ňom hlavnú postavu Jura Jánošíka
vlastne ako prvý na Slovensku.
Po dlhé roky sa vaše meno spája so Slovenským rozhlasom, predtým Československým
rozhlasom na Slovensku. Aké boli vaše prvé
stretnutia s týmto médiom?
Prvýkrát som účinkoval v rozhlase, keď som
nastúpil na vysokú školu v roku 1969. Začínal som
malými postavičkami, komentármi, publicistickými textami. Ale od takých velikánov, ako boli
Janko Klimo, moji neskorší kolegovia Darinka
Vašíčková, Vlado Minarovič, Janko Valentík i ďalší
ľudia z externého prostredia, obrovskí majstri
slova - pán Gustáv Valach, Ďusko Pántik, Karol
Machata, som sa veľa naučil. Postupne som
dostával väčšie príležitosti, až som sa dostal do
obrovského kolotoča, kedy som robil 50-60 relácií
mesačne.
Vídať vás často na prezentáciách nových kníh,
na vernisážach, koncertoch, rôznych kultúrnych

programoch, cirkevných stretnutiach a národných podujatiach v rámci celého Slovenska.
Mnohé z týchto akcií absolvujete bez honoráru.
Čo vám takéto podujatia poskytujú?
Takéto aktivity sa stali súčasťou môjho života už
od nástupu do služieb umenia. Tým, že som
inklinoval k poézii, akosi prirodzene som prijímal
pozvania na rôzne poetické podujatia, potom sa
k nim postupne pridávali aj ostatné akcie,
súvisiace s kultúrou a umením.
Učíte hereckú tvorbu a umelecký prednes na
konzervatóriu. Hlási sa na štúdium herectva
dostatok talentov, a majú mladí ľudia záujem
o dramatickú tvorbu a recitovanie?
Uchádzačov je každý rok veľa. Či sa hlásia
talentovaní, to je dosť ťažké objektívne posúdiť.
Na hudobné odbory sa hlási čoraz menej ľudí.
Dokonca na taký nástroj, ako je harfa, už vôbec
nikto. Ani na dychové - hoboj, lesný roh, ktoré sú
v orchestrálnych telesách potrebné, niet veľmi
záujemcov. Zvyšuje sa teda počet detí do dramatického oddelenia. Treba si uvedomiť, že na
Slovensku je trinásť konzervatórií, a na každom
z nich ročne skončí okolo dvadsať absolventov.
K tomu ešte treba prirátať dve vysoké školy
s umeleckým zameraním - v Banskej Bystrici
i v Bratislave. Úhrnom ich je teda viac ako dosť.
A čo s týmito ľuďmi?
Pred štyrmi rokmi ste sa z centra mesta, zo
Živnostenskej ulice, presťahovali do Ružovej
doliny. Neoľutovali ste túto výmenu?
Rozhodne nie. Kvalita bývania je asi rovnaká, aj
tam som mal tehlovú stavbu i toto je tehlový
dom. Tam som mal síce veľkú, 60 metrovú terasu,
tu mám pred oknami park i kúpalisko Delfín.
A zbavil som sa každodenných problémov s
parkovaním.
Anna Sláviková
Foto: Juraj Velebír
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HORSKÁ
OSADA

ANTA
LÁL
LKA
KAVA

ELENA
(DOM.)

VYKASÁVALO

ORGÁNY
VTÁKOV

OKREM
INÉHO
(SKR.)

DRUH
OVOCIA

ODSEKOL

DOOKOLA

SLOVENS.
LIGA
V AMERIKE
(SKR.)

LIGOT

INDICKÁ
RIEKA

ZAVRIE

MPZ ÁUT
RUMUNSKA
NEÚSPECH
(HOVOR.)

EKONOMIC.
AGENTÚRA
(SKR.)

NEM. DEM.
REPUBLIKA
KNIHA
ISLAMU

MELÓDIA

SLOVENS.
NÁRODNÁ
RADA
(SKR.)

VLASTNÍ

KÓD SRÍ
LANKY

VELIKÁN
KÓD
NEPÁLU
PREMENNÁ
HVIEZDA

HLAS
PRASIAT
TLAK KRVI
(SKR.)

INGRIDA
(DOM.)

ADELA
(DOM.)

AKO

EURÓPSKY
POHÁR

PODOPIERA

EURÓPS.
NORMA

ZVIERACIA
DIERA

Základná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska
Bratislava – Pošeň

pozýva
na členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční
v stredu 30. marca 2011 o 14.00 hodine
v Dome kultúry Ružinov, Ružinovská 28
I. poschodie, č. dv. 271

STOKA

Základná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska
Bratislava – Štrkovec

pozýva
svojich členov
na výročnú členskú schôdzu

s programom:
1. Otvorenie
2. Ochráňme si svoj majetok – Obvodné riaditeľstvo PZ
Bratislava 2
3. Vyhodnotenie činnosti za rok 2010
4. Správa o hospodárení ZO JDS za rok 2010,
revízna správa
5. Diskusia
6. Kultúrny program
7. Tombola
8. Záver

dňa 6. apríla 2011 o 14:30 hod.
v Dome kultúry Ružinov
Ružinovská 28
sála č. 271
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Seniori sa učia správne dýchať

Keď dýchame dobre, to ešte neznamená, že dýchame aj správne. Škola správneho dýchania otvorila nový tréningový
cyklus správneho dýchania v Ružinovskom domove seniorov na Sklenárovej ulici.
Škola správneho dýchania existuje v Bratislave už
pomaly dvadsať rokov, ale ľudia o nej veľa
nevedia. Ostatné roky sa zamerala práve na tých,
ktorí majú viac voľného času a ktorí sa o svoje
zdravie starajú najviac, na seniorov. Tí majú totiž
najväčší záujem hlavne o to, ako spomaliť starnutie. Tréningy správneho dýchania totiž napomáhajú aj tomu.

Len dvaja z tisícky dýchali správne
Na tréningovej hodinke správneho dýchania sa
pravidelne stretáva zhruba dvadsať záujemcov,
poväčšine seniorov. Cvičenie začína posadaním si do
kruhu a uvoľnením sa. Školiteľ Ľubomír Jakab
zopakuje tri základné a nevyhnutné zásady, ktoré sa
majú pri dýchaní dodržiavať. „Treba sa nadychovať
nosom, nie ústami. Výdych by mal byť minimálne
dvakrát dlhší ako nádych. Najdôležitejšie je, aby sme
nikdy nedýchali s plným nosom, dýchacie cesty treba
mať čisté.“
Tréningy pozostávajú z hygieny dýchania, uvoľnenia a nácviku základných druhov dýchania. Ľubomír
Jakab svojim zverencom neustále pripomína chyby,
ktorých sa pri dýchaní väčšina z nás mimovoľne
dopúšťa a ktorým sa majú vyvarovať. „Každý z nás
časom prejde na takzvané hrudné dýchanie, čo je
menej kvalitné, a zabúdame na bránicu. Pri správnom
dýchaní by sme mali využívať brušné, bránicové a
hrudné dýchanie a spojiť to do dychovej vlny. Tým
pádom sa snažíme ovládať svoje dýchanie do maxima,
ako sa dá. Z tisíc ľudí, ktorých som vyšetroval pre ústav
kardiovaskulárnych chorôb, spontánne správne
dýchali dvaja. Jeden bol operetný spevák a jeden bežný
chlapec, ktorému to, akoby zázračne, ostalo od
malička. Ostatní to vedeli, až keď si uvedomili, že to
vlastne ovládajú.“

Precvičovať, precvičovať, precvičovať
Seniori, ktorí kurz navštevujú, sú vybavení potrebnou dávkou trpezlivosti. Prvé tri-štyri mesiace si
musia dýchanie
kontrolovať, aby sa ho naučili správne a vypracovali
si návyk. Chcú sa dostať do štádia, kedy sa nebudú
musieť kontrolovať a správne dýchať budú automaticky. K tomu sa chce dopracovať aj ružinovský
dôchodca Štefan. „Videl som sám na sebe, že neviem
správne dýchať. Pri minimálnej námahe som sa hneď
zadýchal. Tieto tréningy mi veľmi pomáhajú. Odkedy
ich navštevujem, tak sa viac kontrolujem a dávam si
pozor, aby bol každý jeden môj nádych poriadny.
Vďaka tomuto kurzu som sa naučil tie správne triky,
ktoré môjmu dýchaniu napomáhajú. Predtým som si
ani neuvedomoval, ako moje telo trpí nesprávnym
dýchaním, teraz sa cítim ozaj lepšie a vitálnejšie. Ale
vyžaduje si to pravidelný domáci tréning,“ vysvetľuje
Štefan.
Hlavným cieľom tréningu je dostať správne
dýchanie do svojho povedomia a spontánne si ho
zaradiť do života. „Ja sem chodievam pravidelne, lebo
som astmatička. Chcela som skúsiť, či mi to pomôže. A
naozaj pomohlo. Je to výborné, postupne sa dostávam
do toho, že dýcham správne, aj keď sa na to nesústredím. Ale určite to chce tréning. Sadnem si doma pred
zrkadlo a jednoducho sa sledujem“, vychvaľuje kurz
seniorka Mária.

Netreba sa vzdávať

Aby sa seniori na kurze „neusedeli“, absolvujú
jednoduché hry. Napríklad obyčajné pero či lyžička
sa dajú zo zeme zdvihnúť viacerými spôsobmi. Tým
nesprávnym, rýchlym, kedy sa stihnú ledva nadýchnuť, alebo, naopak, tým správnym. Stačí si len
uvedomiť, kedy a ako sa pri zohnutí nadýchnuť a kedy

Recept na 50 rokov

manželstva? Vydržať !

Zuzana a Radoslav Chodilovci z Prievozu sú manželmi celé polstoročie. Vo
februári oslávili zlatú svadbu. Pohoda, ktorá vládla u nich doma, nasvedčuje
tomu, že 50 spoločných rokov stálo za to.
Chodilovci sa brali vo februári 1961. „Pamätám si,
že bolo vtedy podobné počasie ako teraz, možno
trocha teplejšie. Brali sme sa tu v Bratislave, v Zrkadlovej sieni. Prvé posedenie sme mali v Carltone a potom
sme oslavovali v klube môjho zamestnávateľa na
Sasinkovej ulici,“ spomína 81-ročný Radoslav Chodil.
Chodilovci sa zoznámili na kúpalisku Lido. Zuzana
mala vtedy 21 rokov, Radoslav 29. „Bolo pekne, tak
som išla na kúpalisko pri Dunaji, ľahla som si a
zaspala som. A naraz počujem, že nado mnou sa
dvaja chlapci rozprávajú, že ktovie, či ešte žijem. A to
bol môj muž s kamarátom. Ja som síce chodila od
strednej školy so svojím spolužiakom, ale Rado sa mi
zdal byť rozumnejší. Bolo to ťažké rozhodovanie, lebo
aj rodina už bola zvyknutá na môjho spolužiaka, ale
chémia zvíťazila,“ hovorí s úsmevom 73-ročná pani
Chodilová. Celý život pracovala ako zvukárka a
tvorca zvukov v rozhlase, chodila do terénu
nahrávať napríklad zvuky lietadiel, ktoré sa potom
používali vo vysielaní. Pán Chodil bol právnikom v
Rempe. Zo Sibírskej ulice sa v roku 1978 presťahovali do Prievozu, kde žijú doteraz. Majú dvoch
synov, dvoch vnukov a dve vnučky. O tretiu tragicky
prišli, keď ju zrazilo auto.
Po 50 rokoch manželstva si v kruhu rodiny symbolicky opäť vymenili prstene. „Manžel povedal áno, ale
tento raz hlasnejšie ako pred 50 rokmi,“ smeje sa
pani Chodilová. „Vtedy som ho kritizovala, že čo si to

zamrmlal pod nos.“ Oslava Zlatej svadby im
priniesla aj zopár prekvapení. „Hralo nám
Salónne trio a nevesta objednala kuchára, takže
sme mali všelijaké špeciality. A dostali sme aj
počítač. Deti chcú, aby sme sa učili robiť na
počítači. Už máme dve knihy pripravené, aby sme
sa mali z čoho učiť. Mňa zaujíma hlavne internet
– chcem si čítať o chorobách, liekoch, hľadať
recepty a vedieť, čo sa deje vo svete,“ hovorí
domáca pani.
Recept na dlhé a spokojné manželstvo však
Chodilovci na internete hľadať nemusia, majú ten
svoj. „Vydržať. Predtým sme na nič nemali čas, žili
sme vo veľkom zhone, že skutočne ani nebolo kedy
sa hádať,“ spontánne zareagovala Zuzana
Chodilová.
Miroslava Štrosová

vydýchnuť. Seniori tak na tréningoch neraz z podlahy
zdvíhajú imaginárne pero či ceruzku. Veľmi obľúbená
je taktiež hra s hláskami. Základom je dobre a správne
sa nadýchnuť a pri vydychovaní nahlas vyslovovať
hlásky a, e , i, o , m, n.... Pri tomto cvičení si seniori
všímajú, že každá hláska spôsobuje jemnú vibráciu a
zároveň masáž v inej oblasti tela. Je to prevencia, ktorú
môžu aplikovať denne.
Ľubomír Jakab prikladá správnemu dýchanie
patričnú dôležitosť. „Ochorenia dýchacieho systému
sú štvrtou najčastejšou príčinou úmrtí, ľudia by určite
nemali problémy s dýchaním podceňovať. Úlohou
programu je zlepšiť zdravotný stav tak, aby sa zlepšila
prispôsobivosť na záťaž fyzickú aj psychickú, čo sa
prejaví napríklad znížením srdcovej frekvencie.
Správnym dýchaním sa zlepší i sebavedomie, vnútorná
pohoda. Dĺžka tréningu závisí od celkového zdravotného stavu, od prístupu a snahy jednotlivca. Niekomu
stačí prísť na tréning dva-tri razy a dolaďuje sa doma,
iný to musí absolvovať aj niekoľko mesiacov. Netreba
sa ale vzdávať, či už skôr alebo neskôr, výsledky
tréningu sa po poctivej práci prejavia.“
Katarína Kostková, Foto: Radoslav Hoblík

Zlodeji okrádajú
dôchodcov

Starší ľudia sa stále častejšie stávajú obeťami
podvodníkov. Zlodeji zneužívajú ich dôverčivosť.
Doplatili na ňu aj dôchodcovia z Ružinova, ktorý
tak prišli o svoje úspory.

Druhého februára oslovil neznámy muž v Ružovej
doline 91-ročného dôchodcu. Chcel vedieť, kde je
nemocnica. V nej mal ležať jeho ťažko zranený
kamarát so šesťročným synom.
Starší pán v dobrej viere, že môže pomôcť, nastúpil aj s
manželkou do auta páchateľov. Cestou do nemocnice
im podvodník spolu so svojou komplickou vyrozprával
vymyslenú udalosť, podľa ktorej musí rodina
zranených obetí zaplatiť chirurgovi značný obnos
peňazí, pričom potrebujú eurá, ale majú len doláre. Od
toho mal závisieť ďalší osud zraneného chlapca a jeho
otca. Silnému argumentu starší Ružinovčania uverili.
Dokonca im podvodníci dali do rúk telefón, z ktorého
sa im prihovoril muž, vydávajúci sa za chirurga. Manželia pozvali páchateľov do svojho bytu, kde im odovzdali
2 800 eur. Za to dostali ako zálohu uzamknutú
kapsičku, v ktorej sa malo nachádzať 10 000 amerických dolárov. Po odchode páchateľov zistili, že
naleteli ostrieľaným trikom zlodejov. Peniaze v
kapsičke neboli, páchatelia sa viac neukázali a dôchodcovia zistili, že im z bytu stihli ukradnúť aj šperky a iné
cennosti.
Tento prípad nie je výnimočný. Takmer s identickým
scenárom oslovili dôchodkyňu na križovatke
Krížnej a Karadžičovej ulice a zrejme tá istá
dvojica si prilepšila u dôchodcov v byte na Hradskej
ulici vo Vrakuni. Polícia preto vyzýva občanov,
predovšetkým starších ľudí, k zvýšenej ostražitosti.
Treba si uvedomiť, že nie vždy je smutný príbeh
cudzích ľudí pravdivý. A v žiadnom prípade netreba do
bytu vpúšťať ľudí, ktorých nepoznáte.
Veronika Vasilková

DOM KULTÚRY RUŽINOV
Ružinovská 28, Bratislava
tel.: 43 33 05 23, 43 33 02 60
25. 3.

piatok

17. 00 h
RUŽINOVSKÁ TANČIAREŇ
- zábavné tanečné stretnutie staršej a strednej generácie, VS
Hrá: Prova

27. 3.

nedeľa

10. 30 h
NEDEĽNÉ ROZPRÁVKOVÉ DOPOLUDNIE
KRÁSKA A ZVIERA, Divadlo Bábok

28. 3.

pondelok 19. 00 h
ROZMARNÝ DUCH
Autor: Noel COWARD
Hrajú: P. Sklár, Z. Tlučková, E. Podzámska, F. Kovár,
Z. Kocúriková, Z. Vačková

29. – 31. 3. utorok - štvrtok od 14. 00 h
KNIŽNÁ REVUE 2010
Prezentačno predajná výstava so sprievodným programom
29. 3. 14. 00 RUKY HORE ! .... detektívky, thrillery
30. 3. 14. 00 VEĽKÁ MALÁ STELA - dramatizácia diela
ružinovskej spisovateľky – Stela BRIX
31. 3. 14. 00 DETEKTÍV ŽMURKO - dramatizácia detskej
dobrodružnej literatúry v podaní A. Okapcovej-Tyralovej
31. 3.

štvrtok

17. 00 h
RUŽINOVSKÁ TANČIAREŇ
- zábavné tanečné stretnutie staršej a strednej generácie, VS
Hrá: Kartágo

1. 4.

piatok

16. 00 h
RUŽINOVSKÁ ŠACHOVNICA
- kompozičný šach

3. 4.

nedeľa

10. 30 h
NEDEĽNÉ ROZPRÁVKOVÉ DOPOLUDNIE
CISÁROVÉ NOVÉ ŠATY, Divadlo CLIPPERTON
Divadelné predstavenie pre deti

13. 4.

streda

18. 00 h
PREDSTAVUJÚ SA ...
- koncert žiakov ZUŠ Exnárova

15. 4.

štvrtok

17. 00 h
RUŽINOVSKÁ TANČIAREŇ
- zábavné tanečné stretnutie staršej a strednej generácie, VS

16. 4.

sobota

9. 00 h
NOŽE 2011
- medzinárodná výstava nožov a chladných zbraní

16. 4.

sobota

15. 00 h
RUŽINOVSKÁ ŠACHOVNICA
- kompozičný šach

17. 4.

nedeľa

10. 30 h
NEDEĽNÉ ROZPRÁVKOVÉ DOPOLUDNIE
KUK A CUK, Divadlo BRNO

17. 4.

nedeľa

17. 30 h a 19. 30 h
PARTIČKA
- zábavný televízny program

20. 4.

streda

13. 00 h
DIALÓGY
- protidrogové fórum pre žiakov ZŠ

20. 4.

streda

18. 00 h
DUNAJCI
- stretnutie hádankárov a krížovkárov

27. 4.

streda

19. 00 h
KAŽDÝ ROK VE STEJNOU DOBU
Autor: Bernard SLADE
DIVADLO BEZ ZÁBRADLÍ, PRAHA

SPOLOČENSKÝ DOM NIVY
Súťažná 18, Bratislava, tel.: 559 60 861
1. 4.

piatok

19. 00 h
KONCERT ORCHESTRA BRATISLAVA HOT SERENADERS
– hudba v štýle 20. a 30. rokov; veľká sála

6. 4.

streda

14. 30 h
AKADÉMIA TRETIEHO VEKU
- Najčastejšie ochorenia v treťom veku

3. 4.

nedeľa

9. 30 h
ČAS PRE BOŽIE SLOVO
– stretnutie kresťanov otvorené pre všetkých; malá sála

6. 4.

streda

18. 00 h
DUNAJCI
- stretnutie hádankárov a krížovkárov

5. 4.

utorok

8. 4.

piatok

17. 00 h
RUŽINOVSKÁ TANČIAREŇ
- zábavné tanečné stretnutie staršej a strednej generácie, VS

15. 45 h
O JAČMIENKE...
– výtvarný krúžok pre deti; uč.č.1
16. 00 h – 17. 00 h
PORADÍME VÁM...
– bezplatná právna poradňa pod záštitou OZ SLZA; uč.č.4

8. 4.

piatok

19. 00 h
RÓMEO A JÚLIA
- divadelné predstavenie nevidiacich hecov – Raj nevidiacich, VS
Divadlo ZRAKÁČ

6. 4.

streda

14. 15 h
TÍ, KTORÍ NÁS CHRÁNIA
– beseda s členmi Policajného zboru pre I.stup.ZŠ; malá sála

12. 4.

utorok

9. – 10. 4.

sobota - nedeľa od 8. 00 h
DNI ZDRAVIA
FESTIVAL ZDRAVIA A KULTÚRY

13. 4.

streda

13. 00 h
DIALÓGY
- protidrogové fórum pre žiakov ZŠ

15. 45 h
O ŠKAREDOM KÁČATKU
– výtvarný krúžok pre deti; uč.č.1
16. 00 h – 17. 00 h
PORADÍME VÁM...
– bezplatná právna poradňa pod záštitou OZ SLZA; uč.č.4

13. 4.

streda

15. 00 h
DVE LÁSKY MUŽA V BIELOM ...
- krst knihy prof.Kapellera v spolupráci s Knižnicou Ružinov

14. 15 h
CHRÁŇME NAŠE PROSTREDIE
– jarný happening pri príležitosti Dňa Zeme; malá sála

19. 4.

utorok

16. 00 h – 17. 00 h
PORADÍME VÁM...
– bezplatná právna poradňa pod záštitou OZ SLZA; uč.č.4

13. 4.

streda

POZVÁNKA

Knižnica Ružinov a DK Ružinov
Vás, milé deti, srdečne pozývajú v rámci
ružinovskej Knižnej revue
a Týždňa slovenských knižníc na

Jarný maratón
5. ročník
s knihou
Jarného maratónu s knihou
pod názvom

„Malá Veľká Stela“
Kedy? Kde?

30. marca 2011 o 14.00 h
v DK Ružinov – Cultus, Ružinovská 28
Program:
Dobrodružná cesta za pokladom na hrad na Kopci strašidiel. V zážitkovom
scénickom čítaní bude deti sprevádzať najmladšia slovenská autorka,
mimochodom Ružinovčanka, 12 – ročná Stela Brix.
Účinkujúci:
Všetky deti, ktoré majú radi dobrodružstvo, hry, čítanie
a neboja sa strašidiel.

8. 4. 2011 o 19.00 hod.
Dom Kultúry RUŽINOV, Ružinovská 28

