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  Obedňajšia pauza každý deň medzi 
12:00-13:00 hod.

Ostatná analýza organizácie Transparency International nedopadla 
pre Ružinov priaznivo. Umiestnil sa na posledných priečkach 
v rebríčku zverejňovania zmlúv na internete. Mestská časť sa ale 
zapojila do projektu, ktorý smeruje k transparentnej samospráve. 

Ružinov chce byť transparentnejší

 Do konca roka má Ružinov dokončiť spoločný 
projekt s  organizáciou Transparency International.   
„Podstatou projektu je zavedenie protikorupčných 
mechanizmov do štyroch miest, dvoch na Slovensku a 
dvoch v Maďarsku a zároveň výmena skúseností v boji 
s korupciou na samosprávnej úrovni medzi dvoma 
krajinami. Výsledkom by mali byť transparentnejšie 
mestá, kde by občania viac videli do práce samospráv, 
úrady by pristupovali k verejným zákazkám s väčším 
dôrazom na efektívnosť, transparentnosť a zásluho-
vosť, a celkovo mestá by získali viac odolnosti voči 
rôznym korupčným tlakom,“ vysvetľuje podstatu pro-
jektu s názvom Budovanie transparentných miest-
nych samospráv na Slovensku a v Maďarsku Gabriel 
Šipoš, riaditeľ organizácie Transparency Internatio-

nal. „Transparentnosť samosprávy a to, aby ľudia mali 
prístup k informáciám, je pre nás dôležitá, preto sme sa 
rozhodli využiť takúto možnosť nechať si poradiť, ako 
transparentnosť zlepšiť,“ povedal starosta Ružinova 
Dušan Pekár. 
 Ružinov aj ostatné zapojené samosprávy dosta-
nú analýzy ich slabých miest a odporúčania, čo a ako 
zmeniť. Experti vedeniam úradom pomôžu nové 
opatrenia zaviesť do legislatívy a praxe. Transpa-
rency zorganizuje aj stretnutia politikov, aktivistov 
a  novinárov, aby si vedeli vymeniť skúsenosti zo 
zavádzania transparentnosti v ich samosprávach. V 
rámci projektu vyvinie e-learningový modul, ktorý 
pomôže školiť kohokoľvek so záujmom o túto tému 
na Slovensku či v Maďarsku. „Ružinov je počtom 
obyvateľov ôsma najväčšia samospráva na Sloven-
sku, čiže zmena v transparentnosti môže zasiahnúť 
veľa občanov. Kľúčové je, že samotná mestská časť 
mala o tento projekt záujem, lebo vtedy sa najľahšie 
presadzujú zmeny. A v neposlednom rade tu vidíme 
veľký priestor pre zlepšenie, lebo na konci minulého 
volebného obdobia dostal od nás Ružinov v rebríčku 
transparentnosti zo sto najväčších samospráv len pod-
priemernú známku,“  zhodnotil Gabriel Šipoš. Podľa 
neho výsledky a prvé opatrenia by mali začať Ruži-
novčania vidieť do budúceho leta.

(mš)

Koncom augusta vyrástlo na Nevädzovej ulici nové reklamné zaria-
denie. Neznámy stavebník ho však postavil bez akejkoľvek komuni-
kácie so stavebným úradom a bez povolenia.  „Aj vďaka rýchlej spolu-
práci s občanmi, ktorí si to všimli, sme hneď na bilboard umiestnili výzvu, 
aby stavebník toto reklamné zariadenie okamžite odstránil,“ vyjadril 
sa starosta Ružinova Dušan Pekár. Stavebník o  pár dní zareagoval 
a  konštrukciu reklamného pútača zlikvidoval. Nelegálne umiestňo-
vanie bilboardov je problémom v celej Bratislave. Napríklad v Ruži-
nove samospráva vedie správne konanie voči firme, ktorá nelegálne 
postavila 14 veľkých bigboardov. „Keď si obyvatelia všimnú, že niekde 

vyrastá takéto reklam-
né zariadenie, budem 
rád, ak nám o  tom 
dajú informáciu. Od 
začiatku roka sme to-
tiž nepovolili nikomu 
vybudovať nové bilbo-
ardy,“ doplnil ružinov-
ský starosta.

Stavebník zlikvidoval nelegálny bilboard

Podeľte sa o ne aj s ostatnými čitateľmi. Pošlite nám 
ich oskenované na email echo@ruzinov.sk alebo sa 
informujte o spôsobe ich doručenia a zapožičania 
na tel. čísle 02/48 284 368. Postupne by sme chceli 
fotografie zverejňovať v  Ružinovskom Echu, aby 
aj tí, čo to nezažili, vedeli, aká je história tejto časti 
Bratislavy. Keď sa fotografie nazbierajú, ružinovský 
Cultus chce zorganizovať výstavu, na ktorej 
budú môcť všetci spoznať kus histórie Ružinova. 
Najzaujímavejšiu fotografiu, ktorú nám pošlete, 

odmení vicestarosta Ján Buocik knihou fotografií 
starej Bratislavy. 

Máte doma staré  
fotografie Ružinova? 

Foto z výstavby Ružinovskej ulice (1964) 
nám poslal Pavel Ehrenwald

Foto z výstavby Ružinovskej ulice (1964) 
nám poslal Pavel Ehrenwald

Staňte sa 
najlepšou Starou mamou 

ružinova 
Súťaže sa môžu zúčastniť staré mamy, ktoré 

bývajú v Ružinove a majú aspoň jedno vnúča. 
Prihlásiť sa je možné na všetkých pobočkách 

Knižnice Ružinov 
a v organizáciách Jednoty dôchodcov 

do 10. októbra 2011

Cieľom súťaže je dokázať, že ružinovské staré 
mamy sú i napriek seniorskému veku stále mi-
moriadne aktívne, flexibilné a okrem venova-
niu sa svojim deťom a vnúčatám majú aj svoje 
záujmy a koníčky, ktoré prispievajú k zvýšeniu 

kvality života nás všetkých v Ružinove.
Čo bude úlohou SúťažiaCiCh?

V niekoľkých súťažných kolách stručne a vtipne 
sa predstaviť, povedať niečo o sebe, deťoch, 

vnúčatách, koníčkoch a záujmoch, potom 
predviesť niečo, čo sa naučili od svojich vnúčat, 

prečítať alebo vyrozprávať najkrajšiu, najob-
ľúbenejšiu alebo najoriginálnejšiu rozprávku, 

vymenovať kultúrne inštitúcie a programy pre 
deti v Ružinove, vysvetliť vnúčatám poznávacie 

pojmy ako sú napríklad: kto je to občan a aké 
má práva a povinnosti, aké sú práva dieťaťa 

podľa medzinárodných dohovorov, ako sa na-
rodili, prečo sa musia učiť, ako sa stať slušným 

človekom a podobne.
Na záver naučia publikum nejakú pieseň, 

báseň, hru alebo sa oboznámia s obľúbeným 
receptom, prípadne návodom na výrobu ama-

térskeho umeleckého predmetu.
Súťaž sa uskutoční 

v dome kultúry ružinov 
dňa 19. októbra 2011 o 15.00 hod. 

Hodnotiť bude zmiešaná dospelácko-detská 
porota.

Tri najlepšie staré mamy získajú pekné ceny.
organizátori súťaže:

Knižnica Ružinov 
Okresná organizácia Jednoty dôchodcov 

Bratislava II
Dom kultúry Ružinov

Mestská časť Bratislava– Ružinov 

(mš)Stavebník  bilboard odstránil
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Pri letisku sa rozbehla 
stavba Pharosu 

Pharos Business Park je nová štvrť, ktorá 
má postupne vyrásť na vyše 350 tisíckach 
metrov štvorcových medzi Letiskom M. 
R. Štefánika, nákupnou zónou Avion 
Shopping Park a Vrakunskou cestou. 

V okolí nákupnej zóny na Trnávke už vidno stavebný ruch. Realizácia 
Pharos Business Parku, kde majú dominovať samostatné nákupné 
domy typu bigboxov, začala výstavbou predĺženia Galavniho ulice po-
pod diaľničný obchvat D1. Vybudovanie inžinierskych sietí a dopravné 
stavby sú podmienkou toho, aby vôbec Pharos mohol vyrásť. Územiu 
totiž chýba zatiaľ napojenie na jestvujúcu dopravnú infraštruktúru. 
Základom je práve predĺženie Galvaniho ulice, ktoré bude vjazdom 
do územia. Vznikne tu aj kruhový objazd. Prístup má byť aj z Ivánskej 
cesty už takmer pri letisku. Takisto chce investor skapacitniť križovat-
ku Galvaniho-Ivánska cesta - rozšíriť plánuje pravé odbočenie na Gal-

vaniho smer diaľnica D1 a pravého odbočenia na Galvaniho smer 
od D1 na Ivánsku cestu. 
Vo Pharose bude dominovať obchodná funkcia. Developer, firma 
Development 4, zatiaľ ohlásil tri prevádzky, ktoré si tu chcú posta-
viť svoje nákupné domy – Sconto nábytok, Hobby Market a Albero 
nábytok. V novej obchodnej zóne nemajú chýbať ani kancelárie, 
kaviarne, reštaurácie a vonkajšie oddychové priestranstvá. 

Miroslava Štrosová 
Foto: Jakub Košnár

Vizualizácie: Development 4 

Stavebné práce na predĺžení Galvaniho ulice
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POZNAJTE SVOJHO POSLANCA: 

Martin Pener 
Martin Pener (KDH) má 33 rokov a ružinovským poslancom 
je prvé volebné obdobie. Žije na Hraničnej ulici v Prievoze. 

ružinovským poslancom ste prvýkrát. Čo stálo za 
vaším rozhodnutím ísť na túto „stranu“ ružinova?
K politike ako takmer až štýlu života inklinujem už od 
vysokej školy. Niečo vzdialene podobné „poslancova-
niu“ som si vyskúšal v  akademickom senáte fakulty 
a neskôr aj v našom cirkevnom zbore (my, evanjelici, 
máme čosi ako volenú samosprávu zboru). Preto, ako 
mi pribúdali roky a ukončil som obdobie mládežnícke-
ho aktivistu, mal som záujem pokračovať, nuž a hnu-
tie ktorého som členom, mi dalo šancu uchádzať sa 
o priazeň voličov.

Čo ste postrehli z fungovania samosprávy? 
Kým ako radový občan som doposiaľ absolvoval akúsi 
pomyslenú základnú školu samosprávy, ako poslanec 
som len nedávno nastúpil obdobnú školu stredného 
stupňa. Maturitou bude koniec volebného obdo-
bia. („Vysoká škola samosprávy“ to je potom funkcia 
starostu či primátora.) Preto sa ešte necítim byť eru-
dovaný naformulovať napr. zásadné pripomienky 
k fungovaniu samosprávy, či dokonca navrhnúť dáke 
novátorské návrhy na zmeny. Ale nezúfam si, lebo 
viem že človek je tvor večne nespokojný a  zmeny 
akéhokoľvek systému robí najmä vtedy, keď systém, 
paradoxne, dobre funguje.
niečo v samospráve by ste aj zmenili? 
Trápi ma, že Bratislava je často využívaná ako dojná 
krava Slovenska a pritom je  na tom našom pasienku 
slovenskom len ohováraná až nenávidená. Ale to jed-
notlivec nezmení, minimálne nie mimo obdobia „de-
jinných zvratov“.

Čo všetko musíte robiť ako poslanec?  
Rozdelil by som to na dve roviny: to čo musím robiť, 
pretože je to určené zákonmi, rokovacím poriadkom 
a  podobnými normami a  tiež to, čo musím z  titulu 
môjho presvedčenia, svetonázoru, svedomia. To prvé 
je, myslím, čitateľsky nezaujímavé, tak skúsim krátko 
o tom druhom. Prosto povedané – dôkladne vedieť 
o  čom spolurozhodujem a hľadať najlepšie možné 
rozhodnutie. Na niečo stačí diskusia v poslaneckom 
klube, niekedy treba výmenu informácií na úrovni 
koalície, inokedy potrebujem navštíviť dotknutý sub-
jekt a vyžiadať si názor zvonka. Do toho posledného 
radím aj stretnutia s občanmi a nezaobíde sa to bez 
otvorených očí a uší k ich problémom.

kde pracujete?    
Na ministerstve vnútra, no názov našej sekcie či od-
delenia vám radšej ani nepoviem. Nejde samozrejme 
o nič   tajné, ale máme tak rafinovaný až omračujúci 
názov, že v rozhovore to zvyčajne zabije ďalšiu komu-
nikáciu. Ale v skratke poviem, že ide o civilnú ochranu.

vidíte nejakú spojitosť medzi vaším zamestnaním 
a prácou poslanca? 
Zatiaľ, našťastie nie, lebo ak by tu spojitosť bola, zna-
mená to, že sa prihodilo niečo zlé. Napríklad povodeň, 
priemyselná havária, kolaps infraštruktúry. Civilná 
ochrana však neznamená iba istý úsek ministerstva 
vnútra, ale začína na úrovni obce, v  našom prípade 
mestskej časti. Ak by sa, nedajbože, niečo z  uvede-
ného prihodilo, náš starosta bude predseda krízové-
ho štábu. Bez toho, že by som chcel liezť do kapusty 
kolegom z brandže – pracovníkom miestneho úradu 
z Útvaru krízového riadenia - určite by som sa snažil 
ponúknuť svoje vedomosti a skúsenosti. 

údajne máte veľký zmysel pre humor....
Nuž aj za ten krátky čas, čo som poslancom, boli už si-
tuácie, kedy ma humor opustil, našťastie len krátkodo-
bo. Ja sa humorom, ale i recesiou, snažím brániť pred 
stresom. Páni ako skupina Monty Python, divadlo Járy 
Cimrmana či Šimek a Grossmann mi ukázali, ako sa to 
robí. Ako sa dá vybabrať so zlom, ktoré by nás rado vi-
delo zlomených, vzájomne rozoštvaných a s nábehom 
na žalúdočné vredy, ak nie rakovinu. Jednotlivé roly v 
mojom živote sa snažím dôsledne oddeľovať. Ale aj za 
tých pár mesiacov som už zažil neúmerne dlhé a tak 
napäté rokovania, kedy som cítil, že ešte chvíľu takto 
pokračujme a opustia ma zábrany.

žijete v prievoze. je to vaša „srdcovka“, kde si viete 
predstaviť  stráviť aj zvyšok života? 
Narodil som sa ako Staromešťan, potom sme krátko 
bývali na Ostredkoch. Vyrastal som však v Karlovej Vsi 
a myslím, že do konca života ju budem nostalgicky vní-
mať ako moju „dedinku v údolí“. Nemám ale v úmysle 
vrátiť sa tam. V Prievoze žijem od mojich pätnástich ro-
kov, cítim, že som sa s ním aj zžil a keby to bolo možné, 
rád tu dožijem. Prezradím, že sa mi veľmi páči niekoľko 
zjavne neobývaných prievozských domov. Len som 
ešte nevyhútal legálny spôsob, ako by som sa mohol 
stať majiteľom niektorého z nich (smiech).

aké možnosti majú obyvatelia, keď sa s vami chcú 
skontaktovať a čo z toho využívajú? 

Rozhodne nemusia čakať na moju tzv. poslaneckú 
stredu. Kontakty nás všetkých poslancov sú verejne 
dostupné na internetovej stránke Ružinova. 

aké problémy, podľa, vás rezonujú medzi ružinov-
čanmi? 
Poviem to možno príliš filozoficky, ale Ružinov má 
také isté problémy, ako ktorákoľvek iná mestská časť či 
ktorékoľvek iné mesto. Na jednej strane sú obyvatelia, 
ktorí majú právo žiť v slušnom životnom prostredí, na 
strane druhej neobyvatelia, pre ktorých je Ružinov iba 
priestorom pre realizáciu. A je jedno, či ide o krčmu, 
kde nonstop rušia nočný pokoj, alebo stavebníka, kto-
rý by rád na posledný zelený fliačik rád umiestnil niečo 
20-30 poschodové. Aj toto je ten boj s blbosťou, o kto-
rom hovoril Jan Werich. Boj, ktorý nemôže byť navždy 
vyhraný, ale nesmieme v ňom ani ustať.

Čo trápi ružinovčanov, ktorí sa na vás obracajú 
ako na poslanca?
Uvediem jeden príklad, aby sme videli, že svet nie je 
čiernobiely. Zvyčajne sme totiž  svedkami výrubu stro-
mov, ktoré niektorí „budovatelia“ pokladajú za verej-
ných nepriateľov. Niektorí občania ma však upozornili 
na dlhotrvajúci neriešený problém prehustenej zele-
ne, ktorú pred tromi desaťročiami pod oknami pane-
láku vysadili občania, s dobrým úmyslom ale živelne. 
A táto zeleň dnes robí z ich bytov zatemnené nory.

kandidovali ste za prievoz, ten by ste mali poznať 
najlepšie. na čo by bolo dobré sa tu zamerať? 
Prievoz je bez preháňania historickou časťou Ružinova 
a tomu zodpovedajú i jeho problémy. Niektoré cesty 
a chodníky budú zrejme ešte po Nemcoch, čo nie je 
myslené ako metafora pre niečo staré, ale reflektuje, že 
Prievoz, „za slobodna“ Oberufer, bol až do konca vojny 
nemeckou dedinkou. Ďalej, tým že žijem v paneláku, 
bol som veľmi prekvapený, keď som sa až nedávno do-
zvedel, že viaceré ulice v Prievoze nie sú odkanalizova-
né. Nuž a, samozrejme, nešťastné Radničné námestie 
- aréna asociálov a vandalov.

viete si predstaviť riešenie týchto problémov? 
Netreba si ich predstavovať, riešenia sa ponúkajú 
samé a pokiaľ viem,  starosta už v niektorých veciach 
konal. Len na všetko treba – áno, správne, peniaze. 
A tým, že doposiaľ nikde v Ružinove nám nevytryskla 
ropa, ani sme neodkryli na Štrkovci zlatonosnú žilu, 
sme odkázaní na prostriedky, na ktoré sa poskladajú 
daňoví poplatníci, čomu zodpovedá i tempo riešenia 
problémov.

aby sme len nepracovali, čo robíte vo voľnom 
čase? 
Ach, voľný čas, nemáte dáky na predaj? Dobre zapla-
tím. Až donedávna som sa snažil atakovať rôzne lite-
rárne súťaže so svojimi amatérskymi poviedkami. Ale 
v poslednom čase sa mi nedostáva príležitostí vhod-
ných na sústredenie sa a písanie. Som tiež fanúšik no-
vodobej vojenskej histórie, kopec času trávim štúdiom 
zbraní 20. storočia, či už ide o lietadlá, pechotné zbra-
ne, slávne i neznáme bitky atď. Na vojne som ale nebol 
a som za to vďačný. Viem, že je to zvláštna kombinácia, 
ale zároveň som aj duša bigbiťácka a tak veľa času trá-
vim budovaním MP3 fonotéky, zameriavam sa najmä 
na rarity a na Slovensku úplne neznáme kapely – aj 
z iných než anglicky hovoriacich krajín.

Mojím veľkým koníčkom je pivo. No jedným dy-
chom musím zdôrazniť, že mi ide o umiernenú 
degustáciu, štúdium technológií, rozmanitosti 
a  histórie, nie o  otupovanie mysle alkoholom. 
Naša pivnica je plná škatúľ so zbierkou plechoviek 
a  fliaš, pretože kamkoľvek cestujem, prinášam si 
bohatú korisť. Rovnako prenasledujem všetkých 
mojich príbuzných, priateľom i  kolegov, aby na 
mňa mysleli počas ich dovoleniek i  pracovných 
ciest. V  čase, keď vzniká tento rozhovor mám na 
konte vyše 360 vyskúšaných zahraničných pív 
z takmer päťdesiatich, a to aj viacerých exotických 
krajín. Myslím, že práve zažívam veľmi šťastnú 
dobu, kedy na Slovensku, aj v samotnej Bratislave, 
vznikajú lokálne či rodinné mini pivovary. Pretože 
nič sa mi nehnusí viac, ako europivá – mdlé alko-
holizované vody z chmeľového granulátu, ktorým 
nás napájajú nadnárodné koncerny.

aj toto som ja

M. Štrosová 
Foto: archív M. Penera

ružinovským poslancom ste prvýkrát. Čo stálo za 
vaším rozhodnutím ísť na túto „stranu“ ružinova?
K politike ako takmer až štýlu života inklinujem už od 
vysokej školy. Niečo vzdialene podobné „poslancova-
niu“ som si vyskúšal v  akademickom senáte fakulty 
a neskôr aj v našom cirkevnom zbore (my, evanjelici, 
máme čosi ako volenú samosprávu zboru). Preto, ako 
mi pribúdali roky a  ukončil som obdobie mládež-
níckeho aktivistu, mal som záujem pokračovať, nuž 
a hnutie ktorého som členom, mi dalo šancu uchá-
dzať sa o priazeň voličov.

Čo ste postrehli z fungovania samosprávy? 
Kým ako radový občan som doposiaľ absolvoval akúsi 
pomyslenú základnú školu samosprávy, ako poslanec 
som len nedávno nastúpil na obdobnú školu stredné-
ho stupňa. Maturitou bude koniec volebného obdo-
bia. („Vysoká škola samosprávy“ to je potom funkcia 
starostu či primátora.) Preto sa ešte necítim byť eru-
dovaný naformulovať napr. zásadné pripomienky 
k fungovaniu samosprávy, či dokonca navrhnúť dáke 
novátorské návrhy na zmeny. Ale nezúfam si, lebo 
viem, že človek je tvor večne nespokojný a  zmeny 
akéhokoľvek systému robí najmä vtedy, keď systém, 
paradoxne, dobre funguje.

niečo v samospráve by ste aj zmenili? 
Trápi ma, že Bratislava je často využívaná ako dojná 
krava Slovenska a pritom je  na tom našom pasien-
ku slovenskom len ohováraná až nenávidená. Ale to 
jednotlivec nezmení, minimálne nie mimo obdobia 
„dejinných zvratov“.

Čo všetko musíte robiť ako poslanec?  
Rozdelil by som to na dve roviny: to čo musím robiť, 
pretože je to určené zákonmi, rokovacím poriadkom 
a  podobnými normami a  tiež to, čo musím z  titulu 
môjho presvedčenia, svetonázoru, svedomia. To prvé 
je, myslím, čitateľsky nezaujímavé, tak skúsim krátko 
o tom druhom. Prosto povedané – dôkladne vedieť 
o  čom spolurozhodujem a hľadať najlepšie možné 
rozhodnutie. Na niečo stačí diskusia v poslaneckom 
klube, niekedy treba výmenu informácií na úrovni 
koalície, inokedy potrebujem navštíviť dotknutý sub-
jekt a vyžiadať si názor zvonka. Do toho posledného 
radím aj stretnutia s občanmi a nezaobíde sa to bez 
otvorených očí a uší k ich problémom.

Tu je Prievoz (mapa 
na zámku v Ort an 

der Donau)

Recesistické foto 
z archívu M. Penera 
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mestská  časť bratislava – ružinov, 
mierová 21, 827 05  bratislava 

vyhlasuje v zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. 
o  výkone práce vo verejnom záujme v znení 
neskorších predpisov výberové konanie na 
obsadenie funkcie 

vedúceho odboru 
vnútorných vecí 

kvalifikačné predpoklady:
-vysokoškolské vzdelanie II. stupňa 
-odborná prax najmenej 5 rokov  
-riadiace, organizačné a manažérske schopnosti
Ďalšie požiadavky: 
-predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme
-samostatnosť, spoľahlivosť, komunikatívnosť
-práca s počítačom                                                                                           
zoznam požadovaných dokladov:
Prihláška do výberového konania s  označe-
ním „Výberové konanie vedúci, vedúca odbo-
ru vnútorných vecí MČ Bratislava–Ružinov“
Overené kópie dokladov o vzdelaní
Profesijný životopis
Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace 
Písomný súhlas so spracovaním osobných 
údajov podľa § 7 ods.1 a 2 zákona č.428/2002 
Z.z. o ochrane osobných údajov 
Prihlášku spolu s  požadovanými dokladmi 
a  označením „Výberové konanie vedúci, ve-
dúca odboru vnútorných vecí MČ Bratisla-
va–Ružinov – neotvárať“ je potrebné doručiť 
v termíne najneskôr do 5.10.2011 osobne do 
podateľne.
Miestny úrad m.č. Bratislava – Ružinov
Mierová 21
827 05  Bratislava.

mestská  časť bratislava – ružinov, 
mierová 21, 827 05  bratislava 

vyhlasuje v  zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. 
o  výkone práce vo verejnom záujme v znení 
neskorších predpisov výberové konanie na 
obsadenie funkcie 

vedúceho odboru regionálneho 
rozvoja a životného prostredia

kvalifikačné predpoklady:
-vysokoškolské vzdelanie II. stupňa 
-odborná prax najmenej 5 rokov  
-riadiace, organizačné a manažérske schopnosti
Ďalšie požiadavky: 
-predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme
-samostatnosť, spoľahlivosť, komunikatívnosť
-práca s počítačom    
zoznam požadovaných dokladov:
Prihláška do výberového konania s  označe-
ním „Výberové konanie vedúci, vedúca odbo-
ru regionálneho rozvoja a životného prostre-
dia MČ Bratislava–Ružinov“
Overené kópie dokladov o vzdelaní
Profesijný životopis
Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace 
Písomný súhlas so spracovaním osobných 
údajov podľa § 7 ods.1 a 2 zákona č.428/2002 
Z.z. o ochrane osobných údajov 
Prihlášku spolu s  požadovanými dokladmi 
a označením „Výberové konanie vedúci, vedú-
ca odboru regionálneho rozvoja a životného 
prostredia MČ Bratislava–Ružinov – neotvá-
rať“ je potrebné doručiť v termíne najneskôr 
do 5.10.2011 osobne do podateľne.
Miestny úrad m.č. Bratislava – Ružinov
Mierová 21
827 05  Bratislava.

mestská  časť bratislava – ružinov, 
mierová 21, 827 05  bratislava 

vyhlasuje v  zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. 
o  výkone práce vo verejnom záujme v znení 
neskorších predpisov výberové konanie na 
obsadenie funkcie 

vedúceho odboru 
ekonomického

kvalifikačné predpoklady:
-vysokoškolské vzdelanie II. stupňa ekono-
mického zamerania
-odborná prax najmenej 5 rokov  
-riadiace, organizačné a manažérske schopnosti
Ďalšie požiadavky: 
-predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme
-samostatnosť, spoľahlivosť, komunikatívnosť
-práca s počítačom                                                                               
zoznam požadovaných dokladov:
Prihláška do výberového konania s  označe-
ním „Výberové konanie vedúci, vedúca odbo-
ru ekonomického MČ Bratislava–Ružinov“
Overené kópie dokladov o vzdelaní
Profesijný životopis
Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace 
Písomný súhlas so spracovaním osobných 
údajov podľa § 7 ods.1 a 2 zákona č.428/2002 
Z.z. o ochrane osobných údajov 
Prihlášku spolu s  požadovanými dokladmi 
a  označením „Výberové konanie vedúci, ve-
dúca odboru ekonomického MČ Bratisla-
va–Ružinov – neotvárať“ je potrebné doručiť 
v termíne najneskôr do 5.10.2011 osobne do 
podateľne.
Miestny úrad m.č. Bratislava – Ružinov
Mierová 21
827 05  Bratislava.

mestská  časť bratislava – ružinov, 
mierová 21, 827 05  bratislava 

vyhlasuje v  zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. 
o  výkone práce vo verejnom záujme v znení 
neskorších predpisov výberové konanie na 
obsadenie funkcie 

vedúceho odboru 
sociálnych vecí

kvalifikačné predpoklady:
-vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
-odborná prax najmenej 5 rokov  
-riadiace, organizačné a manažérske schopnosti
Ďalšie požiadavky: 
-predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme
-samostatnosť, spoľahlivosť, komunikatívnosť
-práca s počítačom                                              
zoznam požadovaných dokladov:
Prihláška do výberového konania s  označe-
ním „Výberové konanie vedúci, vedúca odbo-
ru sociálnych vecí MČ Bratislava – Ružinov“
Overené kópie dokladov o vzdelaní
Profesijný životopis
Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace 
Písomný súhlas so spracovaním osobných 
údajov podľa § 7 ods.1 a 2 zákona č.428/2002 
Z.z. o ochrane osobných údajov 
Prihlášku spolu s  požadovanými dokladmi 
a  označením „Výberové konanie vedúci, ve-
dúca odboru sociálnych vecí MČ Bratisla-
va–Ružinov – neotvárať“ je potrebné doručiť 
v termíne najneskôr do 5.10.2011 osobne do 
podateľne.
Miestny úrad m.č. Bratislava – Ružinov
Mierová 21
827 05  Bratislava.

mestská  časť bratislava – ružinov, 
mierová 21, 827 05  bratislava 

vyhlasuje v  zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. 
o  výkone práce vo verejnom záujme v znení 
neskorších predpisov výberové konanie na 
obsadenie funkcie 

vedúceho odboru právneho 
a správy majetku

kvalifikačné predpoklady:
-vysokoškolské vzdelanie II. stupňa právnic-
kého zamerania
-odborná prax najmenej 5 rokov  
-riadiace, organizačné a manažérske schopnosti
Ďalšie požiadavky: 
-predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme
-samostatnosť, spoľahlivosť, komunikatívnosť
-práca s počítačom                                                             
zoznam požadovaných dokladov:
Prihláška do výberového konania s  označením 
„Výberové konanie vedúci, vedúca odboru práv-
neho a správy majetku MČ Bratislava–Ružinov“
Overené kópie dokladov o vzdelaní
Profesijný životopis
Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace 
Písomný súhlas so spracovaním osobných 
údajov podľa § 7 ods.1 a 2 zákona č.428/2002 
Z.z. o ochrane osobných údajov 
Prihlášku spolu s  požadovanými dokladmi 
a  označením „Výberové konanie vedúci, ve-
dúca odboru právneho a správy majetku MČ 
Bratislava–Ružinov – neotvárať“ je potrebné 
doručiť v  termíne najneskôr do 5.10.2011 
osobne do podateľne.
Miestny úrad m.č. Bratislava – Ružinov
Mierová 21
827 05  Bratislava.

mestská  časť bratislava – ružinov, 
mierová 21, 827 05  bratislava 

vyhlasuje v  zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. 
o  výkone práce vo verejnom záujme v znení 
neskorších predpisov výberové konanie na 
obsadenie funkcie 

vedúceho odboru školstva, 
kultúry a športu

kvalifikačné predpoklady:
-vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
-odborná prax najmenej 5 rokov  
-riadiace, organizačné a manažérske schopnosti
Ďalšie požiadavky: 
-predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme
-samostatnosť, spoľahlivosť, komunikatívnosť
-práca s počítačom                                                                                  
zoznam požadovaných dokladov:
Prihláška do výberového konania s označením 
„Výberové konanie vedúci, vedúca odboru škol-
stva, kultúry a športu MČ Bratislava–Ružinov“
Overené kópie dokladov o vzdelaní
Profesijný životopis
Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace 
Písomný súhlas so spracovaním osobných 
údajov podľa § 7 ods.1 a 2 zákona č.428/2002 
Z.z. o ochrane osobných údajov 
Prihlášku spolu s  požadovanými dokladmi 
a  označením „Výberové konanie vedúci, ve-
dúca odboru školstva, kultúry a športu MČ 
Bratislava–Ružinov – neotvárať“ je potrebné 
doručiť v  termíne najneskôr do 5.10.2011 
osobne do podateľne.
Miestny úrad m.č. Bratislava – Ružinov
Mierová 21
827 05  Bratislava.
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JESENNÉ UPRATOVANIE 2011

Oprava výtlkov ide pomaly 

Počas troch októbrových sobôt rozmiestni 
mestská časť Ružinov veľkokapacitné 
kontajnery. Obyvatelia sa môžu zadarmo 
zbaviť veľkorozmerného odpadu. 

dňa 8.10. 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 Banšelovej ul.  

dňa 15.10.2011 – sobota
od 9.00 do 17.00 hod.

prievoz                  - parkovisko Staré záhrady oproti cintorínu 
                                    - Vlčie hrdlo - sídlisko
pošeň                      - parkovisko pred nákupným centrom Kocka
TRÁVNIKY - parkovisko Rezedová -  výjazd na 
     Ďatelinovú ulicu   

dňa 22.10.2011 – 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

Je september a nie všade sa ešte 
podarilo opraviť výtlky na ces-
tách v Ružinove. Na opravu stále 
čakajú napríklad Ostredky alebo 
Trnávka. Výtlkov na 89 kilomet-
roch komunikácií III. a  IV. trie-
dy, ktoré spravuje mestská časť 
Ružinov, je veľmi veľa. Situáciu 
komplikujú aj havarijné stavy 
a prepady vozoviek, ktoré majú 
pri opravách prednosť. „Za pol 
roka sme opravovali vyše 1 300 
metrov štvorcových výtlkov a pre-
padov,“ informuje Lubomír Holík 
z  referátu životného prostredia 
miestneho úradu v Ružinove. 
Obyvatelia ale často kritizujú, že 
jamy na cestách sa znovu vytvá-
rajú, aj keď boli nedávno opra-
vené. „Problémom je, že v Ružino-

ve vybudovali veľa komunikácii, 
na ktorých sú len 2-3 cm  liateho 
asfaltu, ktorý je nedostačujúci 
vzhľadom na jeho hrúbku. Tá ne-
dokáže odolávať nadmernému 
zaťaženiu áut, čoho dôsledkom je 
vznik výtlkov. Cesty tak praskajú, 
že na niektorých miestach musí-
me výtlky opravovať viackrát za 
rok,“ objasňuje Holík. Riešením 
by boli komplexné opravy povr-
chov vozoviek, čo je však finanč-
ne veľmi nákladné. Ešte na tento 
rok je však naplánovaná výme-
na povrchu cesty na najviac zni-
čenej časti Trebišovskej ulice.  
 

(mš) 
Foto: Jakub Košnár 
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Na Prievozskej pribudli semafory 
a prechod pre peších

Nájomné byty pridelí nová bytová komisia 

Pred pár dňami dokončili stavebné práce na Prievozskej ulici a v jej okolí. Zmenili sa tu niektoré križovatky. 

 Úpravu križovatky Prievozská-Jarabinková-Ružová dolina a  re-
konštrukciu Jarabinkovej ulice dal do podmienok magistrát hlav-
ného mesta investorovi, ktorý medzi Plynárenskou a Jarabinkovou 
stavia polyfunkčný komplex 3nity. Ten celú rekonštrukciu hradí zo 
svojich zdrojov. Náklady na ňu predstavujú  zhruba 650 tisíc eur. 
„Najprv sa zrealizovala rekonštrukcia križovatky. Jarabinková ulica 
sa bude rekonštruovať v  ďalšom období, pravdepodobne v  budúcom 
roku,“  uviedla Erika Pálešová z projekčnej firmy Arding.  
 Po stavebných úpravách tu vznikla nová svetelne riadená križo-
vatka, ktorá umožní z  Prievozskej ľavé odbočenie na Jarabinkovú 
ulicu a ľavé odbočenie z Jarabinkovej a Ružovej doliny do Prievoz-
skej.  Vybudovanie svetelne riadenej križovatky si  zároveň vyžiadalo 
rozšírenie časti Prievozskej, vybudovanie ochranného ostrovčeka 
pre chodcov v  mieste priechodu pre peších cez Prievozskú ulicu. 
Chodci tu tak majú novú možnosť bezpečnejšie prechádzať krížom 
cez Prievozskú. Nový svetelne riadený prechod pre chodcov   vznikol 
na úrovni vyústenia ulíc Jarabinkova a Ružová dolina, posunutý  asi 
10 metrov smerom do centra mesta. Súčasťou tejto dopravnej stav-
by bola aj rekonštrukcia niektorých inžinierskych sietí, trolejového 
vedenia a verejného osvetlenia. 
 Komplexná obnova Jarabinkovej ulice by sa mala realizovať na 
budúci rok. Spočíva v  celkovej prestavbe tejto komunikácie, ktorá 
je už zničená. Cesta dostane nový povrch, prespádovanie, pozdĺž 
nej vznikne parkovisko a  chodníky, pribudne dažďová kanalizácia 
a stromy. 

(mš) 
Foto: J. Košnár

neobsadené nájomné byty mestskej čas-
ti ružinov bude čoskoro prideľovať nová 
bytová komisia. 

Starosta Ružinova Dušan Pekár sa totiž vzdal 
možnosti, ktorá mu ako starostovi prinále-
ží – rozhodovať o tom, komu byt pridelí. „V 
duchu našej snahy o transparentnejšiu samo-
správu som dospel k  tomu,  že o  prideľovaní 
nájomných bytov nebudem rozhodovať ja,“  
vysvetlil  starosta Dušan Pekár.  Komisia má 
10 členov a  okrem poslancov a pracovníka 
miestneho úradu budú o prideľovaní bytov 
rozhodovať riaditeľky škôl či zástupkyňa ma-
terského centra. 

Členovia bytovej komisie: 

Jana Bolebruchová – riaditeľka MŠ 
Bancíkovej 
Ján Buocik - zástupca starostu
Eva Fajnorová - vedúca odboru právneho
Vladimír Ferjenčík -  poslanec, člen sociálnej 
komisie
Eulália Ižová - člen sociálnej komisie
Beáta Mesíková – Materské centrum 
Hojdana
Katarína Otčenášová - člen sociálnej 
komisie
Martin Pener, člen sociálnej komisie
Vladimír Sloboda - zástupca starostu,
 predseda sociálnej komisie
Antónia Snehotová  - riaditeľka ZŠ Kulíškova

POSLANECKÉ STREDY
diskutujte so svojimi ružinovskými poslancami. k dispozícii sú občanom na 

miestnom úrade ružinov na mierovej 21 každú stredu od 15:30 do 16:30 
v zasadačke b2 na prízemí.

Viac termínov na www.ruzinov.sk

STRETNUTIE SO STAROSTOM 
RUŽINOVA

DUŠANOM PEKÁROM

Každý je vítaný
Aktuálne termíny a miesta stretnutí na 

www.ruzinov.sk, vo vysielaní TVR

4. októbra 2011 
od 16:00 do 18:00 hod.

jedáleň zš nevädzová 2 

21. september  Katarína Ševčíková  (volebný obvod Trnávka)
28. september    Mgr. Boris Cehlárik  (volebný obvod Nivy)
   5. október   Ing. Martin Klementis  (volebný obvod Starý Ružinov) 
12. október    Ing. Peter Valko   (volebný obvod Ružová dolina) 
19. október         Ing. Günther Furin              (volebný obvod Trávniky)
26. október        Martin Barkol                     (volebný obvod Pošeň)
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Nájomné byty pridelí nová bytová komisia 

V jame na Prievozskej majú byť kancelárie 
Areál bývalého Mramoru na rohu Bajkalskej a Prievozskej sa zmenil na jamu. Investor Pressburg Urban 
Projects zbúral objekty firmy Mramor a chystá sa na stavbu administratívnej budovy Forum Business 
Center. Patrí medzi tie stavby, ktorých územné rozhodnutie podpísal bývalý starosta Slavomír Drozd tesne 
po novembrových komunálnych voľbách. 

 Na rohu rušnej križovatky chce investor 
Pressburg Urban Projects postaviť kancelár-
sky objekt. V novembri získal územné rozhod-
nutie na 17 podlažnú budovu s  troma pod-
zemnými parkovacími podlažiami a okolitými 
sadovými úpravami. Momentálne je projekt 
vo fáze stavebného konania – investor požia-
dal o stavebné povolenie na prípravu územia, 
prekládky a rekonštrukciu inžinierskych sietí a 
hlavný objekt. 
 V  budove majú byť kancelárie s  obchod-
nými prevádzkami na prízemí. „Dokopy cca 
17 600 m2 prenajímateľnej plochy kancelárskeho 
štandardu A a 400 parkovacích miest v podzemí 
plus parkovacie miesta na povrchu. Túto prvú 
fázu chceme dokončiť do druhého kvartálu 2013. 
Druhu fázu porovnateľných rozmerov predbežne 
očakávame v  rokoch 2018–2020,“ povedal Ro-
man Karabelli, hovorca spoločnosti HB Reavis 
Group, do ktorej portfólia patrí firma Pressburg 
Urban Projects.  „Úprava okolitých spevnených 
plôch a  sadové úpravy sú samozrejmosťou. Ve-
rím, že sa nám podarí dodržať podobnú úroveň 
verejného priestoru ako pri nádvorí Apollo Busi-

ness Centra II,“ dodal Karabelli. Podľa jeho slov 
má byť objekt certifikovaný ako „zelená budo-
va“ výrazne priaznivá k úsporám energie. 

Miroslava Štrosová
Foto: J. Košnár

Vizualizácia: HB Reavis Group 
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Kedy bude bezpečnejšia cyklotrasa? 

22. september bude bez áut

Cyklokoalícia navrhuje vylepšenia pre cyklistov 

Ak sa rozhodnete venovať cyklistike, rátajte s tým, že Bratislava zatiaľ na tento šport nemá ideálne podmienky. 
Ak sa cyklistike už venujete, tak viete o čom je reč.

Kto by chcel urobiť niečo pre svoje zdravie a svoje mesto, môže vo štvrtok 22. septembra nechať svoje auto doma,  
a  do práce, školy či za inými povinnosťami sa vybrať po vlastných nohách, na bicykli prípadne mestskou hromadnou 
dopravou. Od 16. do 22. septembra bude v hlavnom meste Európsky týždeň mobility. Vyvrcholí práve Dňom bez áut.

Cyklokoalícia chce zlepšiť cyklistiku v meste. Toto združenie jednotlivcov a organizácií nadviazalo kontakt aj 
s ružinovskou samosprávou. A to nielen v rámci stretnutí „za stolom“, ale aj priamo v uliciach Ružinova – do ulíc vyšli 
so starostom Dušanom Pekárom a poslancom ružinovského miestneho zastupiteľstva Michalom Kociánom. 

 Cyklistika je v  hlavnom meste stále ob-
ľúbenejšia. Aj keď sa Bratislava zatiaľ „ne-
chytá“ na svetové metropoly ako sú Što-
kholm či Kodaň, kde na bicykli chodí do 
práce takmer každý druhý obyvateľ, ideme 
správnym smerom. Na minuloročnom Dni 
bez áut sa podieľal aj Ružinovčan, cyklistic-
ký nadšenec Miroslav Bílik. „S bratislavskou 
župou sme robili rôzne akcie pre deti a tento 
rok v tom budeme určite pokračovať. Tu v Ru-
žinove na dopravnom ihrisku bude pre našich 
najmenších pripravený program, naučíme ich 
základné veci ohľadom dopravy, dopravných 
prostriedkov, bezpečnosti na cestách a to, 

ako sa správne orientovať na bicykli po cest-
ných komunikáciách.“ Podľa Miroslava Bílika 
má tento deň taktiež poukázať na potrebu 
cyklotrás v  hlavnom meste. „Bratislava ich 
potrebuje ako soľ. Lebo prepravovať sa tu na 
bicykli je zatiaľ skôr adrenalínový šport ako 
potreba. Občianske združenie Cyklokoalícia, 
ktoré už spravilo prvé návrhy, ako to tu prebu-
dovať, taktiež pripravuje práve na Deň bez áut 
mnoho akcií a prednášok nielen pre deti, ale aj 
dospelých.“
 Už tradične je Európsky týždeň mobility 
venovaný skvalitneniu života v európskych 
metropolách.  Vyvrcholením tohto týždňa je 

Deň bez áut. Jeho cieľom je znížiť narastajú-
cu závislosť ľudí na automobiloch a zároveň 
spopularizovať pešiu, bicyklovú a  verejnú 
dopravu. Deň bez áut prvýkrát zorganizo-
vali v roku 1999 vo Francúzsku, Taliansku a 
Švajčiarsku. Už nasledujúci rok ale s viac ako 
800 prihlásenými mestami získal celoeuróp-
sky charakter. Do minuloročného ročníka 
tejto iniciatívy sa zapojilo rekordných 2 221 
európskych miest a obcí zo 42 krajín, spolu 
vyše 221 miliónov ľudí. Tento rok počítajú 
mestá s ešte väčšou účasťou.  

Katarína Kostková 

„Naše návrhy sa týkali najmä využitia potenciá-
lu ružinovských vnútroblokových komuniká-

cií, ktoré sa jednoduchou grafickou úpravou 
môžu zmeniť na lokálne cyklotrasy,“ pove-
dal Daniel Ďuriš z  Cyklokoalície. „Pozitívne 
vnímam komplexnosť ich prístupu. Neriešia 
cyklistickú dopravu len v  rámci jedného úse-
ku, jednej ulice, ale ako celú sieť trás. Zároveň 
sa nezaujímajú len o  cyklodopravu, ale pri 
svojich návrhoch prihliadajú aj na chodcov 
a  ďalších účastníkov dopravy,“  prezradil po 
cyklojazde po Ružinove poslanec Michal 
Kocián. „Ružinov má predpoklady pre rozvoj 
cyklodopravy. Sú tu väčšinou dostatočne ši-
roké cesty,  chodníky,  rozsiahle vnútrobloky 

a Ružinov je na rovine. Preto sa dá ľahko a lac-
no nástrekom farby vyznačiť cyklotrasu a tak 
zvýšiť bezpečnosť pre cyklistov a  chodcov,“  
vysvetlil možnosti zlepšenia podmienok Da-
niel Ďuriš. „Prešli sme si zatiaľ niektoré mies-
ta na Štrkovci, Pošni a v Prievoze, kde by bolo 
možné vyznačiť časť širokých chodníkov pre 
cyklistov. Skúsime na to nájsť peniaze a zrea-
lizovať niečo také. Podobné riešenie som videl 
aj v Maďarsku,“ vyjadril sa starosta Ružinova 
Dušan Pekár. 

(mš)  

 Hlavné mesto trpí nedostatkom cyklistic-
kých ciest. A bez nich to na bicykli ide veľmi 
ťažko. Tranzitné, regionálne a hlavné mestské 
trate majú presne 102,4 kilometra.  V porovna-
ní s inými európskymi mestami je to žalostne 
málo.  Pritom Bratislava má vhodné topogra-
fické podmienky práve pre používanie bicykla 
na cestu do práce, školy či nákupy. Cyklistickou 
dopravou sa mesto zaoberá od začiatku 90. ro-
kov, doteraz sa ale nepodarilo vytvoriť ucelenú 
sieť mestských cyklotrás. Jednotlivé časti totiž 
pribúdajú veľmi pomaly. 
 Jedna z  najvyužívanejších už existujúcich 
cyklotrás je cyklistická cesta v Ružinove, ktorá 
vedie zo smeru od areálu Slovnaft a  Petržal-
ky na lávku ponad Bajkalskú ulicu. Pod Prí-
stavným mostom ale táto cyklotrasa končí. 
Napojenie na cyklistický chodník smerom na 
Mlynské Nivy zatiaľ neexistuje, cyklistov preto 
zastaví nebezpečný priechod cez Bajkalskú 
ulicu. Automaticky sa tu tak žiada prepojenie 
týchto dvoch chodníkov.  Mestská časť Ruži-

nov sa tak rozhodla dať cyklistike a novým cyk-
lotrasám zelenú a vybudovať vyše 300 metro-
vú cyklistickú cestu pozdĺž železničnej vlečky 
neďaleko budovy Metrostavu a pomocou nej  
prepojiť dve už existujúce trasy. Ružinovskí 
poslanci na bezpečné scelenie tejto cyklotrasy 
vyčlenili v tohtoročnom rozpočte 50 tisíc eur.
 Keď sa už našli peniaze napomáhať rozvo-
ju cyklistiky v Ružinove, výstavbu spomínanej 
cyklotrasy pribrzdil iný problém. „Momentálne 
máme v rukách územné rozhodnutie. Teraz vy-
bavujeme stavebné povolenie. Situáciu nám ale 
komplikujú vlastnícke vzťahy k pozemkom v ob-
lasti, kadiaľ má nová cyklotrasa viesť. S jednotli-
vými vlastníkmi tak treba najprv uzavrieť doho-
du,“ vysvetlil Vladimír Lištiak z  ružinovského 
Referátu regionálneho rozvoja. Ak sa situáciu 
nepodarí vyriešiť tento rok, realizáciu presunie 
mestská časť Ružinov do ďalšieho roka. 

Katarína Kostková 
Foto: Jakub Košnár 

Na tomto mieste má 
viesť nový úsek cyklotrasy

Cyklisti teraz musia 
prechádzať cez rušnú Bajkalskú
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Ružinovčania boli tento rok na výletoch, v táboroch, či na kultúrnych podujatiach. Takéto a podobné aktivity sú 
súčasťou sociálneho programu mestskej časti. Ten využili napríklad seniori, ktorí cez leto navštívili partnerské  
mesto Znojmo, či deti, ktoré dostali podporu na letné tábory. 

Ružinov má sociálny program pre svojich 
obyvateľov 

podporu na tábor využili deti zo sociálne slabších rodín 
 Mestská časť tento rok po niekoľkých sezónach nezorganizovala 
štyri turnusy detského tábora v Umagu. Ten každoročne navštevo-
valo vyše dvesto detí s trvalým bydliskom v Ružinove.  Ružinov im 
hradil značnú časť z pobytu pri mori, stravu, dopravu a celodenný 
program. Tento rok sa samospráva musela vzhľadom na nepriaznivý 
stav rozpočtu uskromniť a tábor neorganizovala. 
 Možnosti finančnej podpory od mestskej časti však využili deti zo 
sociálne slabších rodín. Tri ružinovské deti absolvovali v druhej polo-
vici augusta letný tábor. „Mestská časť prispela každému z nich sumou 
158 eur. Každé dieťa dostalo ešte aj vreckové, a to 20 €,“ uviedla vedúca 
referátu sociálnych služieb ružinovského miestneho úradu Ľubica 
Karelová.  Pre deti bol pripravený celodenný program, animácie, či 
výlet do akvaparku. Okrem táboru pre deti zo sociálne slabších rodín 
mohli možnosti sociálneho programu využiť aj zdravotne ťažko po-
stihnuté deti. Miestny úrad im tábor prepláca až do výšky 350 eur. 
Absolvuje ho totiž nielen dieťa, ale aj sprevádzajúca osoba, ktorú 
potrebuje. 

vyše 400 prvákov dostáva príspevok
 Každoročne dostávajú ružinovské deti aj príspevky pri prvom 
vstupe do školy.  „Príspevok 35 eur dostávajú prváci,  ktorých zákon-
ný zástupca má trvalý pobyt v Ružinove. Zoznamy  detí nahlasujú 
základné školy. Tento rok ho vyplatíme približne 400 prváčikom, čo je 
o stovku viac ako minulý rok,“ vysvetľuje zástupca starostu Vladimír 
Sloboda. Rodičia dostávajú oznámenie o možnosti vyzdvihnúť si 
tento príspevok v pokladni miestneho úradu. 
 Veľký záujem je aj o jednorazové finančné príspevky pre novo-
rodencov z Ružinova. Ich počet každý rok stúpa. Len teraz v sep-
tembri mestská časť Ružinov rozdá príspevky desiatkam nových 
Ružinovčanov. Jeho výška je 70 eur. 

novinky pre seniorov sa ujali 
 Tak ako deti, aj ružinovskí seniori boli vždy zvyknutí na výlety 
a letný program. Tento rok sa nekonal výlet do Viedne, liečebný po-
byt v Dudinciach, či seniorský ozdravný pobyt v Umagu. Seniori však 
boli po prvýkrát na výlete v družobnom meste Znojmo a v septem-
bri je pre nich pripravený aj výlet na kúpalisko v  maďarskom Mo-
sonmagyárovári. „A v  spolupráci s  mestom Bratislava sme pre senio-
rov pripravili aj Letnú univerzitu, kde sa na štyroch prednáškach mohli 
vzdelávať aj Ružinovčania (viac na str. 22). Prednášky a podujatia pre 
seniorov organizujeme aj v spolupráci s Jednotou dôchodcov,“ doplni-
la vedúca referátu sociálnych služieb. 

obľúbený je príspevok na stravovanie 
 Ružinovskí seniori dostávajú od mestskej časti aj príspevky na 
stravu: „A to v 17 stravovacích zariadeniach, s ktorými má mestská časť 
zmluvu. Stravuje sa tak asi 1 200   seniorov,“ vysvetľuje vicestarosta 
Sloboda. Príspevok na jeden obed závisí od výšky dôchodku, pohy-
buje sa od 0,50 do 1 €. V budúcom roku by sa mali príspevky meniť 
tak, aby ich využilo ešte viac dôchodcov. 
 Tým obyvateľom Ružinova, ktorí majú finančné problémy, môže 
ružinovská samospráva poskytnúť ďalšie typy pomoci. „Mestská  
časť poskytuje občanom, ktorí sa ocitli v hmotnej   núdzi, jednorazové 
príspevky, a to rodinám s nezaopatrenými deťmi, seniorom, nezamest-
naným, takisto seniorom mimoriadne vianočné príspevky, záujem je 
aj o vianočnú  večeru pred osamelých dôchodcov,“ vysvetlil Vladimír 
Sloboda.  

Výlet seniorov do Znojma

Vianočná večera pre seniorov 

Odovzdávanie príspevku pre novorodencov 

typy sociálnej podpory ružinovčanov 

• Príspevok pre novorodencov 
• Príspevok pri prvom vstupe dieťaťa do školy 
• Príspevok na tábor pre deti zo sociálne slabších rodín 
• Príspevok na tábor pre zdravotne postihnuté deti 
• Zájazdy pre seniorov 
• Príspevok na stravovanie seniorov 
• Vianočná večera pre seniorov 
• Jednorazový príspevok v hmotnej núdzi 
• Vianočný príspevok

Zuzana Tiňová 
Foto: red



12

HODY 2011



13

RUŽINOVSKÉ HODOVÉ SLÁVNOSTI 2011 
PROGRAM

Sobota 24. 9.
 
športovÉ turnaje

areál hier radosť štrkovec  
8:00-14:00 
Beachvolejbalový turnaj – dvojice 
kategória: 10-14 rokov
kategória: 15-18 rokov 
kategória: od 18 rokov 

9:00-12:00 
Ružinovská detská hodoparáda - detský 
zábavný program, súťaže pre celú rodinu

areál netradičných športov pivoňková  
8:00-14:00 
Minifutbal – počet hráčov 4+1, vekové 
kategórie 14-18, od 18 rokov 

Tenis – jednotlivci, vekové kategórie 5-7, 
8-10, 11-15, 16-18 

Hokejbal – exhibičný zápas, súťaže pre deti 
Skateboarding – exhibícia 

zimný štadión v. dzurillu
8:00-14:00 
Ľadový hokej, zápasy a exhibícia
Družstvá 5+1, vekové kategórie 10-14, 15-18, 
od 18 rokov 

Prihlasovanie: Ružinovský športový klub, 
Mierová 21, 02/48 28 45 03, 0915 746 209

areál športu Starz, drieňová   
8:00-14:00 
Minifutbal – 4+1 + 2 náhradníci, vekové 
kategórie 18-30, od 31 vyššie 

Nohejbal -  3 hráči, vekové kategórie 18-30, 
od 31 vyššie

Volejbal – miešané tímy s minimálne 2 žena-
mi, vekové kategórie 18-30, od 31 rokov

Tenis – jednotlivci ženy, muži, vekové ka-
tegórie 18-30, od 31 rokov 

Prihlasovanie v areáli STaRZ Drieňová, 
02/43 337 984

ružinovSká hodová 
CykloČaSovka 

ružinovská ulica 
dĺžka trate 4,2 km 
11.00-12.30  prezentácia pretekárov
12.45  oficiálne otvorenie pretekov
13.00  štart 3. kategórie
13.30  štart 2. kategórie
14:00  štart 4. kategórie
14.30  štart 1. kategórie
14.45  štart 5. kategórie
15:00  štart 6. kategórie
15:15  štart 8. kategórie
15:45  štart 7. kategórie

kategórie: 
pretekári bez cyklistickej licencie
1. kategória:  10 - 15 rokov (1996 – 2001)
2. kategória:  16 – 18 rokov (1993 - 1995)
3. kategória:  19 – 39 rokov (1992 - 1972)
4. kategória:  40 a viac rokov (1971 a skôr)
pretekári s cyklistickou licenciou
5. kategória:  Žiaci - 10 - 15 rokov (1996 – 2001)
6. kategória:  Juniori - 16 – 18 rokov (1993 - 1995)
7. kategória:  ELITE - 19 – 39 rokov (1992 - 1972)
8. kategória:  Masters A (1971 - 1962), Mas-
ters B (1961 a skôr)  

Prihlasovanie pretekárov: 
23.9. - predajňa Green Bike, Klincová 35
24.9. 11:00 - 12:30 na mieste konania

areál štrkovec
FolkFeSt  ružinov
8. ročník  medzinárodnej prehliadky 
folklóru
13.00 h   Dychová hudba z Vajnor, DFS 
Lúčka, Trávniček, Prvosienka, Korytnačka, 
Dyjavánek /Znojmo/, FS Lipa, Gymnik, 
Ekonóm, Karpaty 
20.00 h   Čarovné ostrohy s orchestrom 
Romano Drom (HU) 

nedeĽa 25. 9.

10.00-12:00 Slávnostná hodová sv. omša 
katolíckej cirkvi za spoluúčasti veriacich 
evanjelickej cirkvi   pred dk ružinov

hlavnÝ program 
15:00-22:00 
areál hier radosť štrkovec, amfiteáter  
Moderátori: Dárius Richter a Roman   
 Juraško
15.00 h            hudobná skupina   
 Alias
16.10 h            príhovor starostu MČ   
 Ružinov a zástupcov   
 katolíckej a evanjelickej   
 cirkvi
16.20 h            Bratislava Hot Serenaders
17.30 h            Petra Janů
18.35 h            Vladimír Hron – imitátor
19.25 h            Zuzana Smatanová 
20.00 h            Finalisti ČS SUPERSTAR   
 2011 
20.20  h           DESMOD + ZUZANA   
 SMATANOVÁ



Čo s problémovým dieťaťom v škole?
Projekt Deti Európy, ktorý realizujú v Súkromnej základnej škole v Ružovej doline, vznikol s tým, aby pomáhal 
žiakom s poruchami učenia a správania. V iných základných školách ich považujú za problémových. Tu sa 
s nimi snažia pracovať tak, aby sa im v štúdiu darilo. 
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Problémové deti môžu byť v škole úspešné. Je však pre ne dôležité 
také školské prostredie, ktoré rešpektuje ich individuálne odlišnosti 
a aby rodičia, učitelia a deti navzájom spolupracovali. „Problémom 
týchto detí je, že potrebujú školu, ktorá poskytuje pružnú štruktúru, rôz-
ne učebné metódy, špecifický prístup,  inak budú stále tlačené k tomu, 
aby sa prispôsobovali, aby prijali štýl, ktorý im nie je vlastný. Deti, kto-
ré sú trvalo nútené  prispôsobovať sa, sú vyčerpané a frustrované,  po 
čase sa stavajú neposlušnými alebo to vzdajú,“ hovorí školská psy-
chologička Eva Gajdošová zo Súkromnej základnej školy v Ružovej 
doline. V škole preto pracujú s viacerými metódami, ktoré majú po-
môcť odbúrať ich problémové správanie. „Tieto deti sa od ostatných 
odlišujú jedným slovom - sú mimoriadne. Sú to normálne deti, ktoré sú 
mimoriadne citlivé, emocionálne, vytrvalé, vnímavé, a mimoriadne ne-
ochotné ku zmene v porovnaní s druhými deťmi. Niektoré z nich sú ako 
loptičky v debničke plnej guľôčok. Keď ostatné deti vyskakujú pol metra, 
problémové deti skáču až ku stropu,“ vysvetľuje špeciálna pedagogič-
ka Mária Barancová z rovnakej školy. 
 Problémoví žiaci často nedokážu predpokladať sociálne dôsledky 
svojho správania, nevedia posúdiť, ako ich vníma okolie. Nezapadajú 
do kolektívu, a tak sa z nich môžu stať samotári. Takéto deti potrebu-
jú pracovať na zvýšení svojej sebaúcty a naučiť sa zvládať trápenie. 
Môže v tom pomôcť aj učiteľ, ktorý zasiahne tak, aby k nepríjemným 
situáciám nedochádzalo.

 K  ďalším problémom patrí vyhýbanie sa škole a  domácim úlo-
hám. Deti môžu byť vystrašené z prehry alebo ich iní môžu trápiť. 
Rodičia by mali sledovať, či nie sú úlohy príliš náročné a byť dieťaťu 
nápomocné, nie však ako tí, ktorí úlohy robia za neho. Tlak zo strany 
rodičov na dieťa problému nepomáha. 
 Ďalším spôsobom, ako sa dieťa snaží vysporiadať s neúspechom, 
je podvádzanie. Je potrebné sa v takejto situácii uistiť, že nedostáva 
úlohy, ktoré sú nad jeho možnosti a tiež by nemalo byť kritizované 
za svoj neúspech. 
 Jednou z  porúch je aj kontrola správania. Niekedy sa deti sna-
žia ovládnuť druhých. Hovoria ostatným, čo majú robiť, stavajú sa 
dospelým na odpor, snažia sa získať moc a kontrolu nad situáciou. 
Dobré je, ak rodičia vymedzia dieťaťu nejakú oblasť, v ktorej môže 
mať kontrolu, napr. výber oblečenia, vyberanie vecí v supermarke-
te, alebo na čo môže využiť svoje vreckové (bez udávania dôvodu). 
Možno tiež dieťaťu prideliť nejaké príjemné úlohy, ktoré zvýšia jeho 
zodpovednosť a odmeniť ho za to. Tiež je dobré vysvetliť mu, že nie-
ktoré úlohy sú v jeho poli pôsobnosti a iné nie. Ak dávame dieťaťu 
nejaké inštrukcie, je dobré dieťaťu ponúknuť alternatívy, možnosť 
výberu. 
 Pasívnou stratégiou, ktorú využívajú, je sledovanie televízie ako 
spôsob rozptýlenia a zabudnutia na problémy. Pomôcť môžu voľno-
časové krúžky a aktivity. 

• variabilita rozvrhu hodín a do rozvrhu zakomponovať aj tzv.
„dvojhodinovky“, ktoré umožňujú v prípade žiakov s vývinovými 
poruchami učenia a správania kvalitnejšie prebrať obsah vzdelá-
vania, žiakov zaktivizovať, docieliť ich lepšie a efektívnejšie zapa-
mätanie si učiva bez každodennej prípravy na vyučovanie, ktorú 
už po obede nezvládajú, mať menej domácich úloh na druhý deň, 
viac ich motivovať k učeniu

• posledné vyučovacie hodiny, najmä posledné dni v týždni, skrá-
tiť na 40 minút, keďže u  týchto detí nastupuje oveľa rýchlejšie 
strata koncentrácie pozornosti, motivácie, zvýšenie unaviteľnosti 
a agresívneho reagovania 

• vyberať deti z vyučovacej hodiny vždy, ak nastane rušivé sprá-
vanie a  rozleptávanie triedneho kolektívu a  vzdelávať ich pros-
tredníctvom aktivít špeciálneho pedagóga, asistenta učiteľa či 
školského psychológa

• rozvrh hodín pripraviť tak, aby v piatok mali žiaci iba 4 vyučo-
vacie hodiny, keďže únava z  celého týždňa vyvoláva u  nich ne-
gatívne prejavy správania, ako napr. zvýšenie verbálnej a fyzickej 
agresivity a násilia voči sebe navzájom, ale aj voči učiteľom, rezig-
náciu, apatiu, demotiváciu, nesústredenosť, neschopnosť adek-
vátne reagovať na otázky a pokyny učiteľa

• hodiny telesnej výchovy, ktoré v prípade prítomnosti väčšieho 
počtu detí s poruchami správania,  sú aj napriek asistencii dvoch 
ďalších pomocníkov učiteľa častejšie len kontrolou disciplíny 
a  sledovaním vzájomného neubližovania si, orientovať blokovo 
na športové aktivity, výlety, prechádzky a v prípade škôl s takouto 
koncepciou postupne uvažovať o zmene náplne telesnej výchovy 

• raz týždenne realizovať tzv. psychologické komunity, na ktorých 
žiaci spolu s riaditeľom školy a školským psychológom predeba-
továvajú problémy tried a hľadajú adekvátne riešenia v atmosfére 
partnerstva a priateľstva   

• pri výrazne zvýšenej únave žiaka, či jeho agresívnom reagovaní 
alebo negativizme  umiestniť dieťa kedykoľvek, keď je to vzhľa-
dom na jeho psychický stav a edukáciu v triede potrebné, do re-
laxačnej miestnosti, kde spolu s asistentom učiteľa počúva hudbu 
(využitie psychowalkmanov na audiovizuálnu stimuláciu), číta si, 
rozpráva sa, prezerá knižky, pokojne leží a i. Až po upokojení ho 
opäť zaradiť do procesu vyučovania. 

• počas celého školského roka zabezpečiť v  školskom prostredí 
a v každodennej práci s deťmi s poruchami učenia a správania čo 
najviac stereotypov a rituálov, pretože každý aj sebamenší pod-
net vyvoláva u nich neadekvátne a nepredvídateľné správanie a 
reagovanie, ako napr. výbuchy zlosti, hnevu, podráždenia, agre-
sivity - verbálnej a fyzickej, násilia a vandalizmu. Tieto deti takto 
reagujú napr. na prítomnosť neznámeho človeka na chodbe, no-
vého žiaka v škole, nového spolužiaka v triede, rodiča, ktorý chce 
byť na vyučovacej hodine v triede, nervozitu niektorého učiteľa, 
odchod na exkurziu alebo výstavu,  a i.

• preberať v rámci jednotlivých ročníkov len požadované základ-
né učivo a na precvičovanie tohto učiva vyčleniť oveľa dlhší čas, 
pretože pre deti s poruchami učenia a správania je typická krátko-
dobá pamäť, rýchle zabúdanie zapamätaného, nižšia úroveň ab-
straktného a logického myslenia, nízka koncentrácia pozornosti, 
nedostatky vo vnímaní 

• keďže pre deti s poruchami učenia a správania je charakteristic-
ké narušenie procesov vnímania, pozornosti, pamäte, reči a mys-
lenia, už teraz sa ukazuje, že bude pre nich náročné zvládnuť ko-
munikáciu v dvoch cudzích jazykoch okrem slovenského a budú 
na vyučovaní častejšie zlyhávať.  V škole sme pristúpili ku kom-
promisnému riešeniu učiť deti len jeden cudzí jazyk po dohode 
s rodičmi podľa individuálneho vzdelávacieho programu.      

Podľa projektu PaedDr. Márie Barancovej
 a Doc. PhDr. Evy Gajdošovej 

spracovala Miroslava Štrosová

Ako pracovať s problémovými deťmi
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Nové triedy sa podarili

Najväčšou zábavou bola deformácia

Nový školský rok sa začal nielen pre deti zo stredných a základných škôl, ale aj materských.  Prvý septembrový 
začiatok zažila Materská škola sv. Vincenta de Paul na Chlumeckého ulici na Pošni. Predchádzajúci školský rok 
štartovala až tento rok v januári a len s dvoma triedami. Teraz má ďalšie dve navyše. 

Ružinovské stredisko environmentálnej výchovy má na konte ďalšiu desiatku mladých fotografov.  V auguste 
pripravilo denný fotografický tábor so zameraním na ekologickú fotografiu. Tento rok sa tábor presunul zo 
Spoločenského domu v Prievoze do priestorov tanečného štúdia Tropical v obchodnom dome Kocka. 

letné rodičovské brigády 
  Namiesto doterajších 40 detí, môže už škôlku na Chlumeckého ulici navšte-
vovať dvojnásobný počet škôlkarov.  Otvoreniu nových tried predchádzali bri-
gády, na ktorých sa zúčastňovali rodičia. Dokonca sa na ne prihlasovali online 
cez internet. Príprave nových tried  venovali prakticky celé leto. „V júli sme robili 
brigády dvakrát do týždňa, hlavné ťažisko bolo v sobotu. V auguste boli brigády 
každý deň. Kto mal čas a chcel pomôcť, zapísal sa do harmonogramu, ktorý bol 
na našej webovej stránke,“ hovorí Mária Švantnerová, riaditeľka Spojenej školy 
sv. Vincenta de Paul.  Rodičia pracovali v starých aj nových triedach.  „V prvých 
dvoch už funkčných triedach sme robili nové kúrenie a dezinfekciu celého zariade-
nia a hračiek,“ dopĺňa riaditeľka. 
 Najväčšia a miestami aj špinavá práca bola v priestoroch, ktoré rekonštruo-
vali. Rodičia  stavebníci začínali  opravou kanalizácie v prednej časti budovy. Tá 
bola nefunkčná. Vymenili kompletnú sanitu, staré pisoáre, umývadlá, záchody.  
Škôlka totiž vznikla z centra voľného času, do ktorého sa dlho neinvestovalo. 
„Bolo nutné prebudovať umyvárne a hygienické zariadenie pre deti aj zamestnan-
cov, aby spĺňali hygienické požiadavky,“ vysvetlila situáciu Švantnerová.  Obno-
vou prešli aj šatne, ďalšie dve triedy sú od podlahy zateplené a vymaľované. 
„Zriadili sme telocvičňu a jednu herňu na voľnočasové aktivity,“ teší sa riaditeľka. 
No a dopĺňa už len informáciu o novom, vlastnom vykurovaní, ktoré v zrekon-
štruovanej časti pribudlo. 

o 40 detí viac 
V období, kedy majú rodičia reálne problémy s umiestnením detí do mater-
ských škôl, je vznik nových tried a  tým rozšírenie kapacity škôlky o  40 detí 
dobrou správou.  „Sme veľmi vďační rodičom, ktorí obetovali svoj voľný čas pri 
budovaní materskej školy. Približne 80% rodičov zapísaných detí chodilo na bri-
gády. Niektorí tu boli párkrát, ale je tu skupina rodičov, ktorá chodila na brigády 
pravidelne a takmer každý deň,“ vyjadrila svoju vďačnosť riaditeľka aj so zástup-
kyňou pre materskú školu Evou Antalíkovou.

labute boli najlepšie 
 V nových priestoroch robil najväčší problém priestor samotný. Tanečné štúdio 
je totiž o niečo menšie ako spoločenská sála kultúrneho domu v Prievoze. Táboru 
však pomohlo počasie, keďže po upršanom začiatku sa august predsa len rozžiaril 
slnečnými lúčmi. „Nám toto počasie vyhovovalo, pretože to je presne niečo medzi. Je 
teplo, slnko a neprší, ale nie je tak horúco, že by sa nám vonku ťažko fungovalo,“  teši-
la sa Eliška Sadíleková, dlhoročná organizátorka fotografického tábora. Rýchlo aj 
vysvetlila, čo s deťmi počas celého týždňa robili. „Keďže tento tábor robíme už roky, 
máme osvedčený model. Vždy doobeda ideme s deťmi von, do terénu. Tam robíme 
fotografie na určitú tému. Keďže sme zameraní na ekologickú fotografiu, všímame si 
veci ako  je životné prostredie, príroda, fauna, flóra. Ale deti ma každý rok prekvapia 
tým, aké prepojenia vedia medzi nimi nájsť, ako si vždy všimnú niečo nové. Napríklad 
v Starom meste, keď sme boli fotiť mestskú architektúru, tak si povšímali namiesto 
krásnych historických budov to, že sú počmárané, zanedbané.“
 Deti takto fotili prostredie na Štrkoveckom jazere, v okolí obchodného domu 
Kocka, na Devíne, či v Starom meste. „Najlepšie sa mi fotilo na Devíne, lebo tam 
toho bolo naozaj veľa. Samá príroda a tak,“ prezradil Jakub,  jeden z účastníkov 
tábora. „Mne sa tiež páčil Devín, ale aj Štrkovec, super boli napríklad labute alebo vše-
lijaké mušky a vážky,“ doplnila ho Karolína. Záujem detí o prírodu potvrdila aj Eliška 
Sadíleková: „Áno, deťom naozaj učarovala príroda a pokiaľ by som mala povedať, čo 
najviac, tak to budú asi labute.“ 

deformácia
 Po tom, ako deti doobeda nafotili, čo sa dalo, vrátili sa do „základne v Kocke“ 
a učili sa fotografie upravovať v digitálnom prostredí. „Deti som učil ako môžu fotku 
v počítači upraviť, či opraviť. Keď sa im na nej niečo nepáčilo, niečo chceli odstrániť, 
alebo zmeniť farbu,“ vysvetlil Juraj Sadílek, lektor z denného tábora. Deti pracovali 
s počítačovým programom, ktorý je na prvý pohľad komplikovaný aj pre dospe-
lých či počítačovo zdatnejších. Ale zvládli to hravo. „Najprv sa im veľmi  nechcelo, 
ale keď som im ukázal, čo všetko sa dá v takom programe robiť, zrazu sme mali málo 
počítačov a každý sa chcel venovať len práci v tom programe,“ s úsmevom dodal lek-
tor Juraj. Deti mali  zaujímavú motiváciu. „Prišli na to, že keď sa dá z fotky odstrániť 
napríklad roh inej budovy, ktorá zavadzia v zábere, môžu odstrániť napríklad aj ka-
marátovi ucho, ústa a podobne. A tak sa naučili efekt deformácie,“ smeje sa lektor. 

o jeden turnus menej
 Tábor mal pôvodne fungovať v dvoch turnusoch. Pre počasie a slabší záujem 
však druhý turnus  zrušili. V tom prvom sa stretli úplní začiatočníci, ale aj skúsenej-
ší fotografi, ktorí už takýto tábor majú za sebou. „Na budúci rok by som to chcela 
nejako premyslieť, aby sme mali napríklad jeden turnus pre začiatočníkov a jeden pre 
pokročilých, aby sme mohli celý program prispôsobiť tomu levelu, v ktorom deti sú,“ 
prezradila plány do budúceho roka Eliška Sadíleková. 

Zuzana Tiňová Foto: Radoslav Hoblík, 
MŠ sv. Vincenta de Paul

Zuzana Tiňová
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Caramelitos chce deti zo sociálne 
slabších rodín 
Ružinovský detský tanečný súbor Caramelitos, ktorý sa venuje latinsko-americkým a exotickým tancom, 
otvára svoje brány aj pre deti zo sociálne slabších rodín.  O tejto novej možnosti sme sa porozprávali s vedúcou 
súboru Jarkou Kholovou. 

akej vekovej kategórii sa venujete vo va-
šom tanečnom súbore? 
 Sú u nás deti od 5 do 15 rokov. Niekedy prí-
du aj mladšie, aj štvorročné už radi rodičia 
dávajú k  nám. Dá sa to, pokiaľ  je dieťa už 
trošku zvyknuté na kolektív a  má základy 
disciplíny.

do novej sezóny ale prichádzate s jednou 
novinkou. Chcete dať viac šancí deťom, 
ktorých rodičia nemajú peňazí nazvyš. 
 Do ďalšej sezóny sme sa rozhodli podporiť 
aj deti tých rodičov, ktorí možno finančne sú 
na tom slabšie a teda nemajú možnosť svojim 
deťom zaplatiť takýto tanečný krúžok. Týmto 
by sme vyzvali všetkých rodičov, ktorí nema-
jú takú možnosť, aby hradili deťom krúžky, že 
sme pre nich pripravili ponuku, aby sa prihlásili 
k nám do Caramelitosu a aby nám dali vedieť, 
že ich dieťa by chcelo u nás tancovať. My im 
veľmi radi úplne zadarmo poskytneme celo-

ročné navštevovanie nášho tanečného krúžku.
máte aj nejaké kritériá na posudzovanie 
finančnej situácie uchádzačov?
Veľmi neradi by sme postupovali nejakým 
byrokratickým  papierovým spôsobom, 
takže naozaj to necháme na svedomí ľudí, 
ktorí, dúfam, nezaberú alebo nebudú chcieť 
zabrať miesto tým, ktorí to naozaj budú po-
trebovať. Takže vyzývame matky, ktoré sú 
samy s deťmi alebo rodiny, ktoré majú viacej 
detí a naozaj si nemôžu dovoliť platiť všet-
kým krúžky, alebo rodiny s jedným , dvoma 
deťmi, čo naozaj žijú na hranici životného 
minima,  ale vedia že ich deti by sa potešili 
tancovaniu. Toto sú naše kritériá.

koľko  detí zo sociálne slabších rodín  plá-
nujete zobrať?
Takéto možnosti máme zhruba pre 10 detí, 
ktoré budú môcť navštevovať náš tanečný 
kurz  počas celého roka zadarmo.

budete robiť aj výberové konanie, čo sa 
týka tanečných schopností? uchádzačov 
môže byť veľa...
Keď sa prihlási veľa záujemcov, tak budeme 
vyberať podľa toho, ako sa nám bude zdať, 
že by chceli veľmi tancovať. Väčšinou ne-
robievame žiadne tanečné konkurzy, lebo  
všetky deti sa  vedia naučiť tancovať. Skôr 
sa budeme orientovať na tých, ktorí to budú 
naozaj veľmi chcieť a nebudú mať potrebné 

finančné prostriedky.
nebojíte sa začlenenia týchto detí do ko-
lektívu? niekedy môžu nastať situácie, 
keď si deti budú zo seba uťahovať kvôli 
peniazom, lebo aj to sa stáva... 
Vôbec nie. Naše deti sú úplne v pohode. Je 
pravda, že sme veľký kolektív, už tam máme 
okolo 70-80 detí, ktoré k  nám pravidelne 
chodia. Avšak každý rok k nám berieme no-
vých členov a  prihlási sa 15 až 20 nových 
detí, keďže starší odchádzajú a tak sa miesta 
uvoľňujú. Tým pádom vždy tie nové začle-
ňujeme do kolektívu, čiže či to budú deti, 
ktoré to budú mať zadarmo alebo platiace, 
je to jedno, pretože tie ostané nebudú ve-
dieť, ako je to s financiami. 

akým spôsobom vás môžu kontaktovať 
rodičia?
Ak majú prístup na internet, tak cez ema-
il. V  prípade, že nemajú túto možnosť, tak          
telefonicky.  Prípadne listom, ale začíname 
druhý septembrový týždeň, tak by sa mali       
poponáhľať. Tí, čo to nestihli, majú možnosť 
nás kontaktovať do konca septembra, a  ak 
by ešte boli voľné miesta, môžu ich detič-
ky prísť. Trénujeme v našej tanečnej sále na 
Narcisovej 5. 

konkurz do trávnička
Detský folklórny súbor Trávniček z Ru-
žinova prijíma nových členov.
Dievčatá a chlapcov od 4 do 14 rokov 
môžu rodičia prihlásiť v septembri, kaž-
dý pondelok a štvrtok od 16. do 18. hod. 
v Spoločenskom dome Prievoz, 
Kaštieľska 30.
So sebou si treba priniesť  cvičky.
Viac na: www.travnicek.sk
Kontakt: 
Mgr.art. Zdenka Vaňová-Nererová
mobil: 0908 228 128

Nové krúžky v Ružinove

 

  

basketbalový krúžok 
- Pre deti od 3 do 10 rokov 
- v Areáli netradičných športov 
   Pivoňková a v telocvični  
- kvalifikovaný tréner
- tréningy v popoludňajších hodinách 
- k dispozícii rakety, 
   loptičky a iné pomôcky 
- turnaj každého pol roka 

 Krúžky organizuje 
 Ružinovský športový klub. 
 Bližšie info a prihlášky: rsk@ruzinov.sk 
 Tel:       02/48 28 41 58, 02/48 28 45 03
 Mobil: 0915 746 209, 0905 858 014,
               0905 377 020

Curlingový  krúžok 
- Pre deti od 5 do 10 rokov 
- na Zimnom štadióne 
   Vladimíra Dzurillu 
- kvalifikovaný tréner 
- športové potreby k dispozícii 

tenisový krúžok 
- Pre deti od 3 do 10 rokov 
- v Areáli netradičných športov 
   Pivoňková a v telocvični    
- kvalifikovaný tréner
- tréningy v popoludňajších hodinách 
- k dispozícii rakety, 
   loptičky a iné pomôcky 
- turnaj každého pol roka 

Marianna Šebová
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Bolo to najťažšie obdobie 
v mojom živote
Na bicykli deťom v boji proti rakovine, Župný pohár, Ružinov–Znojmo 
tour  a mnohé ďalšie cyklistické akcie, ktoré majú hlbší zmysel. Nejde 
v nich len o šport, ale aj o pomoc. Ružinovčan Miroslav Bílik (42) 
stojí za viacerými cyklistickými akciami nielen v Bratislave, ale aj na 
Slovensku či v Českej republike. Aj vďaka nemu to počas Ružinovských 
hodov opäť ožije cyklistikou. Ružinovská hodová cykločasovka totiž  
nebude chýbať ani tento rok.

Celý váš život sa točí okolo cyklistiky. kde sa zro-
dila láska k tomuto športu? 
K cyklistike mám veľmi blízko od svojich 15 rokov, 
keď som vlastne tak trochu pretekal za vtedy silný 
klub Slovan Bratislava. Bolo to veľmi krásne obdo-
bie, na ktoré dodnes veľmi rád spomínam. Netrvalo 
dlho, ale o to intenzívnejšie som to všetko okolo cyk-
listiky vnímal. Kto raz pričuchne k tomuto krásnemu 
športu, nevie s ním prestať. Aj preto sme v roku 2000 
založili cyklistický klub BIKE TEAM Bratislava, ktorý 
vychoval  už viacerých slovenských  reprezentantov, 
získali sme tituly majstrov Slovenska v cestnej,  ale aj 
v horskej cyklistike.

pred štyrmi rokmi do vášho života nečakane za-
siahla vážna choroba vášho mladšieho synčeka. 
vtedy išla cyklistika bokom. 
Bohužiaľ, áno. Z bežnej návštevy u lekárky, kvôli 
opuchom za uškami a zvýšenej teplote u nášho 
vtedy 2-ročného synčeka, sa stala pre nás doslova 
nočná mora. Nášmu mladšiemu synčekovi Matúško-
vi diagnostikovali akútnu lymfoblastickú leukémiu. 
Nasledovala dlhá liečba a niekoľkomesačné dávky 
chemoterapie. Matúškov organizmus bol úplne 
vyčerpaný, prichádzali hnačky, vracanie a veľké bo-
lesti. Našťastie, po roku sa jeho stav začal pomaly 
zlepšovať. Intenzívna liečba sa skončila a veríme, že 
už bude len dobre. Tí, ktorí ale takéto niečo prežili 
na vlastnej koži, vedia, že vtedy ide všetko ostatné 
bokom. Sú to pocity beznádeje,  keď vidíte, ako ses-
tričky zavádzajú už po 14-krát za sebou do tej malej 
rúčky ihlu, vaše dieťa plače od bolesti a vy mu ne-
môžete pomôcť. Bolo to najťažšie obdobie v mojom 
živote.

napriek tomu ste ale dokázali spojiť toto ocho-
renie práve s cyklistikou. a vzniklo z toho niečo 
dobré.
Keď sme s manželkou strávili celé dni v nemocnici, 
kde náš synček bojoval o život, na vlastné oči sme 
videli, aké ťažké to majú nielen tie deti, ale aj ich rodi-
na. Tak sme založili občianske združenie Deťom pre 
život. Vedeli sme, že chceme pomáhať týmto malým 
bojovníkom, akými deti, ktoré postihne táto zákerná 
choroba, ako rakovina je, jednoznačne sú. Zároveň 
sme ale vedeli, že podobných občianskych združení 
je veľa, preto sme chceli byť niečím výnimoční. Tak 
sme ho spojili s  cyklistikou. Postupne tak vznikali 
rôzne cyklistické akcie, ktorých výťažok putoval prá-
ve na naše občianske združenie. Vďaka tomu sme 
mohli pomôcť.

z roka na rok ale počet cyklistických akcií, na kto-
rých sa podieľate, rastie. Stalo sa už pravidlom, 

že vždy majú nielen športový, ale aj charitatívny 
zmysel.
Veď práve o to ide. Táto choroba vás poznačí na celý 
život, dokonca v  niektorých prípadoch sa môže aj 
vrátiť. Náš Matúško sa síce vyliečil, ale v  nemocni-
ciach ležia ďalšie deti, ktoré zatiaľ toto šťastie nemali. 
Preto sa snažíme aby cyklistických akcií pribúdalo 
a  aby z  každej z  nich putovali  peniažky onkolo-
gicky chorým deťom. Našťastie, máme okolo seba 
ľudí, ktorí majú zlaté srdce a pomáhajú nielen s or-
ganizovaním cykloakcií, ale aj s našim občianskym 
združením. 

minulý rok odštartoval medzinárodný projekt 
na bicykli deťom, do ktorého sa zapojilo mnoho 
známych osobností zo Slovenska a Českej repub-
liky. tento rok máte úspešne za sebou už jeho 
druhý ročník. oplatilo sa do toho ísť? 
Samozrejme, že sa oplatilo. Minulý rok sme vďaka 
tomuto projektu vyzbierali 20 000 eur. Peniaze sme 
poukázali šiestim onkologickým nemocniciam po 
celom bývalom Československu. Tento rok sme sa 
ale rozhodli za vyzbierané finančné prostriedky or-
ganizovať regeneračno–rekondičné pobyty pre deti 
a ich rodičov. V júni sme zorganizovali prvý spoločný 
československý pobyt pre deti a ich maminky vo Vy-
sokých  Tatrách. Zároveň som veľmi rád, že v oboch 
ročníkoch sa do projektu zapojili či už známi alebo 
neznámi ľudia. Na trase po bývalom Česko-Sloven-
sku nám robili spoločnosť stovky cyklistov. Mnoho-
násobný majster sveta v jazde na vysokom bicykli 
Josef Zimovčák stál na čele polotónu, na bicykel 
vysadli aj olympionici bratia Hochschornerovci, ho-
kejisti Marcel Hossa, Majo Gaborík, Miro Lažo, Peter 
Podhradský, bratislavský župan Pavol Frešo, spevák 
Martin Babjak, herec Tuli Vojtek a  mnohí ďalší. Aj 
vďaka ich podpore má tento projekt veľkú šancu po-
kračovať ďalšie roky.

vraj máte namierené až na tour de France...
Keď všetko pôjde podľa plánu, tak v roku 2013, kedy 
je vlastne sté výročie Tour de France, sa náš tím na 
čele s  Josefom Zimovčákom zúčastní práve týchto 
najprestížnejších svetových pretekov. Mali by sme 
ísť ako predjazdci  na dvoch etapách tohto krásne-
ho cyklistického sviatku. Myslím, že aj toto hovorí za 
všetko, akú má projekt Na bicykli deťom silu.  

koncom augusta sa uskutočnil už 4. ročník hor-
ského maratónu kellys green bike tour. tento 
rok bol po prvý raz súčasťou župného pohára. 
zaznamenali ste v  ňom rekordnú účasť cyklis-
tov...
Tomu sa veľmi teším. Vo všetkých kategóriách sa 
nám na trať postavilo vyše 800 pretekárov, od tých 
najmenších až po tých najstarších. A to je už naozaj 
úctyhodný počet. Aj to svedčí o tom, že cyklistika je 
ten správny šport pre Bratislavčanov. Župný pohár 
pozostával zo štyroch pretekov v  rámci hlavného 
mesta a jeho okolia. O všetky bol veľký záujem. Dô-
kazom toho je aj suma 4 000 eur, ktorá sa vďaka štar-
tovnému  v rámci Župného pohára vyzbierala a pu-
tuje na pomoc detským onkologickým pacientom. 

4.ročník si tento rok zapíše aj ružinovská hodová 

cykločasovka. tá sa už stala súčasťou hodových 
slávností. 
Ružinov je skvelý v  tom, že ľudia tu nechcú počas 
hodov len oslavovať, zabávať sa, piť či dobre sa na -
jesť. Neodmysliteľnou súčasťou sú aj rôzne športové 
akcie a turnaje, ktoré vznikajú vďaka Ružinovskému 
športovému klubu. A  s  jeho spoluprácou vzniká aj 
Ružinovská hodová cykločasovka. Som veľmi rád, že 
mestská časť Ružinov nám vyjadrila podporu a tak sa 
už všetci tešíme na jej štvrtý ročník.

akú účasť by ste si priali tento rok? 
No verím tomu, že prekonáme tú minuloročnú. 
Posledné mesiace sa v  Ružinove uskutočnilo nie-
koľko športových akcií. Aj vysoká účasť pretekárov 
na augustovom Triatlone pre všetkých svedčí o tom, 
že športových nadšencov, či už tých aktívnych alebo 
pasívnych tu máme požehnane. Tak dúfam, že sa to 
prejaví aj na hodovej časovke. Ak všetko pôjde podľa 
plánu, na trať sa opäť postaví aj môj veľmi dobrý ka-
marát Josef Zimovčák, ktorý jazdí na už spomínanom 
vysokom bicykli. Minulý rok nám slúžil doslova ako 
atrakcia.

na tohtoročnej ružinovskej hodovej cykloča-
sovke asi opäť nezabudnete ani na onkologicky 
choré deti.  
To určite nie! Tak ako na našom každom maratóne či 
preteku, časť zo štartovného každého jedného prete-
kára putuje na OZ Deťom pre život. My sa potom po-
staráme o to, aby sa z týchto peňazí tešili práve tieto 
detičky. Preto verím, že Ružinovčanov a Bratislavča-
nov príde čo najviac. A opäť dokážu, že okrem toho, 
že milujú šport majú aj srdce na správnom mieste.

Katarína Kostková 
Foto: archív M. Bílika 

Miro Bílik so synmi

Štart na minuloročnej 
hodovej cykločasovke 

Cyklotúra Na bicykli deťom
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Objavujem čaro kancelárie
Herec Igor Adamec 
je od marca riaditeľom Televízie Ružinov 
(TVR). Má pred sebou viacero úloh, aby túto 
lokálnu televíziu viac dostal k divákom.

poznali ste televíziu ružinov predtým, než ste prijali ponuku 
stať sa jej riaditeľom? 
Ružinovskú televíziu som, samozrejme, poznal už dávno.  Som starý 
Ružinovčan a ako takému mi nemohlo uniknúť, že ružinovská tele-
vízia existuje a vysiela. Dokonca niekoľko rokov dozadu som bol aj 
hosťom v jednej z jej relácii ☺. 

Čím vás tvr zaujala? 
Magazínmi. Mám rád programy, a to aj v rádiách, v ktorých sa roz-
práva. Pre mňa je slovo ďaleko lepšia kulisa ako hudba a keď ma nie-
čo vyslovene zaujme, tak spozorniem a vypočujem si to, TVR má už 
tradične a  dlhodobo dobré magazíny a  skvelých moderátorov. Už 
som spomenul, že sa cítim byť starým Ružinovčanom. Vyrastal som 
na Pošni od troch rokov a v Ružinove bývam dodnes. Je len logické, 
že aj tematika Ružinova, ktorá sa v TVR objavuje často, mi je blízka 
a zaujíma ma. 

problémom je, že jej vysielanie ponúka len upC, pričom veľa 
obyvateľov má už iného poskytovateľa televíznych služieb. ako 
chcete vyriešiť túto situáciu? 
Veľmi jednoducho. Šíriť naše vysielanie aj prostredníctvom iných 
operátorov. S  Magiom sme už vo veľmi pokročilom jednaní, s  Fi-
berTV by sme mali dospieť k nejakému výsledku behom pár me-
siacov. Problémom zostáva UPC. Sme šírení len analógovo, pričom 
dnes už väčšina užívateľov vlastní UPC digitál. Samozrejme na  TV 
ovládači sa dá prepnúť z digitálnych programov na analógové a po-
tom si vyhľadať TVR. Oveľa lepším riešením, aspoň pre nás, by bolo 
dohodnúť sa s UPC a byť už rovno v digitálnej ponuke. Zatiaľ  takáto 
dohoda nie je, žiaľ, zo strany UPC reálna (aspoň také mám informá-
cie z referentských pozícií). Ale budem naďalej trpezlivo a zanovito 
hľadať všetky možnosti, ako dospieť k obojstrannej spokojnosti.

kedy by mohli tvr sledovať aj tí diváci, ktorí nemajú upC? 
Predpokladám, že užívatelia Magia už na jeseň a užívatelia FiberTV 
na prelome rokov. Tak by sme to chceli.  Či to takto aj vyjde, nezáleží, 
samozrejme, len od nás.

máte nejaké plány na zlepšenie programu tvr? 
Program ako taký pokladám za slušný a robia ho profesionáli.  Mys-
lím, že najprv treba vyriešiť šírenie, obnovu televíznej techniky, až 
potom sa budeme púšťať do programových zmien. Ale chýba det-
ská relácia, relácia o histórii Ružinova. Určite dáme s kolegami hlavy 
dohromady a zamyslíme sa aj nad programom.  

televízia ružinov je síce lokálna televízia, ale charakteristická 
tým, že v nej pracujú profesionáli a dokázala prilákať a udržať 
známe moderátorské tváre ako karin majtánová, roman bom-
boš, kveta horváthová, najnovšie aj iveta malachovská. navyše, 
aj vy ste mediálne známa tvár. Čím to podľa vás je, že tu všetci 
pracujú radi? 
Je to tým, že Ružinovská televízia je funkčná, vysiela, slušne vysie-
la a naozaj je pravda, že aj známe tváre majú radi svoju prácu a ak 
dostanú priestor, tak si ho vedia vážiť úplne rovnako ako trebárs 
začínajúci moderátor. Dôležité je, aby bol ten priestor zmysluplný. 
Myslím, že personálne je teraz TVR veľmi vyvážená. Má mladý a dy-
namický  spravodajský tím, máme skúsených a populárnych mode-
rátorov, v tomto smere som na TVR veľmi pyšný. 

ako vyzerá vaša denná práca riaditeľa? 
Moja denná práca vyzerá úplne rovnako ako práca ktoréhokoľvek 
iného človeka zavretého v kancelárii☺. Ráno vybavím maily, poštu, 
telefóny, stretnem sa s  ľuďmi, s  ktorými potrebujem, vyrazím tre-
bárs do mesta na stretnutia s  klientmi, alebo do firiem, s ktorými 
na niečom spolupracujeme, popoludní si na počítači pozriem, ako 
nám frčia programy. Myslím, že nič mimoriadne a väčšina ľudí takúto 
prácu asi aj pozná. Zmena to bola pre mňa. Od vysokej školy som 
poznal iba prácu divadelné javisko a televízne štúdio, poprípade zá-
jazdy, zábavné a firemné akcie, alebo môj písací stôl doma, kde som 
písal. Teraz objavujem čaro regulérnej kancelárie. 

je september, rozbieha sa nová televízna sezóna. Chystáte ne-
jaké novinky? 
Chystáme skôr technické zmeny. Zmeny vo vysielaní budú badateľ-
né po novom roku. 

v  ružinove žijete, ste riaditeľom televízie ružinov, ružinov je 
vám teda asi veľmi blízky... 
Moji rodičia sa sem prisťahovali zo stredného Slovenska, ale ja som 
už Ružinovčan ako repa. Dokonca, keď sme si vyberali s manželkou 
naše bývanie, nevedeli sme si predstaviť žiadnu inú mestskú časť.  
Takže Ružinov mi je blízky nielen kvôli TVR. A predpokladám, že mi 
blízky aj zostane. Ja som taký lokálpatriot vo veľkom a potom vo veľ-
mi malom. Ak sa ma niekto opýta, čo som, tak odpovedám - cítim sa 
byť Európanom a Ružinovčanom. 

(red) 
Foto: archív I. Adamca
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Zdeno Cíger umožní hrať hokej aj bez peňazí 
Ružinovská Trnávka bola koncom augusta svedkom netradičného exhibičného hokejového stretnutia. Na 
umelom ľade v areáli jedného z hotelov proti sebe nastúpili hráči Slovana Bratislava a tím dlhoročného 
bratislavského kapitána a trénera Zdena Cígera. 

Zdeno Cíger do svojho výberu povolal mená ako 
Chára, Višňovský či Hovi. Na strane Slovana vykor-
čuľovali Lipiansky, Kukumberg, ale aj Jakub Cíger, 
synovec známejšieho Zdena. Nálada bola výbor-
ná, aj napriek vysokým teplotám si zápas užívali 
hráči aj diváci. Z  víťazstva sa nakoniec radoval 
tím Zdena Cígera, ktorý Slovanistov rozstrieľal 
presvedčivo 9:3. Cíger bol so zápasom spokojný: 
„Hralo sa mi výborne, sú to všetko technicky zdatní 
hokejisti, som veľmi rád, že títo chlapci prišli a pod-
porili tento projekt. Bolo to, si myslím, že veľmi pekné 
a  uvoľnené.“

na podporu talentov 
 Zápas sa uskutočnil za účelom podpory novej 
hokejovej školy Zdena Cígera, ktorú otvára pre 

deti zo sociálne znevýhodneného prostredia. Ke-
ďže hokej patrí medzi nákladnejšie športy, takéto 
deti častokrát nemajú ako svoj talent rozvíjať. Svo-
je o tom vie aj brankár Sasu Hovi. Keď bol ešte die-
ťa, jeho rodičia nemali peniaze na to, aby ho mohli 
nechať trénovať v  profesionálnom klube. Svoju 
kariéru tak začal na zamrznutom jazere v  rod-
nom meste. „Takéto akcie pre ľudí a pre deti, to sme 
vo Fínsku nemali. Keď som hrával tu na Slovensku, 
videl som aký to je drahý šport. Nie je tu taká zima, 
deti nemôžu hrať sami vonku, ako sme mohli naprí-
klad my vo Fínsku, musia ísť niekam na zimák a to 
je strašne drahé. To čo tu Zdeno má, je nádhera a je 
to pre tých mladých hokejistov výborná vec. A tiež je 

to dobré pre slovenský hokej,“ prezradil Sasu Hovi. 
Rovnako dobrý pocit z tohto exhibičného zápasu 
mal aj napriek prehre  Ján Lipiansky: „Pekná akcia, 
výborný úmysel a  myslím si, že takýchto akcií by 
malo byť ďaleko viac. Je to veľmi zanedbané, hlavne 
mladí chlapci sa potrebujú chytiť a  športovať, aby 
ten hokej išiel hore, najmä v mládežníckych kategó-
riách.“ 

od septembra na trnávke
 Takýto projekt je na Slovensku ojedinelý. Ho-
kejová škola začína na Trnávke v polovici septem-
bra a kapacitne zvládne 24 detí vo veku od 8 do 
10 rokov.  Výhodou je, že deti ani ich rodičov ne-
bude táto škola stáť ani korunu. „Všetko budú mať 
zadarmo. Je to veľmi lákavé, možno ľudia tomu ne-
veria, ale určite je to tak. Nebudú platiť nič a budeme 
sa im venovať, ako budeme môcť. Teraz už je to len 
na samotných deťoch a  ich rodičoch, aby privítali 
tento projekt a  prihlásili sa nám,“  povedal Zdeno 
Cíger, ktorý sám bude trénovať deti vo svojej ško-
le. V prípade, že máte záujem prihlásiť svoje dieťa 
do tohto unikátneho projektu, môžete tak urobiť 
na webovej stránke www.zdenociger.sk. 

Daniel Súkup 
Foto: Jakub Košnár

Minulý rok sa Triatlonu pre všetkých zúčastnilo 
viac ako 400 pretekárov a aj keď tento rok orga-
nizátor očakával  viac ľudí, takýto nával rozhod-
ne prekvapil aj Alexandra Čerevku, PR manažéra 
podujatia. „Počet účastníkov vysoko prekročil naše 
očakávania, ešte neodbilo 12 hodín a  už sa nám 
minuli štartové čísla. Najoptimistickejšie očakáva-
nia hovorili o 500 športovcoch, pričom už deň pred 
podujatím ich bolo prihlásených 560,“ povedal Če-
revka.  Presťahovanie z Čunova očividne poduja-
tiu prospelo. Okrem športového vyžitia sa tu ľudia 
našli aj rôzne iné atrakcie. „Snažíme sa to čím ďalej 

tým viac sprofesionalizovať, či už preteky samotné, 
alebo sprievodné podujatia. Mali sme tu stánky, kde 
firmy mohli prezentovať svoje produkty, VIP stánok, 
lanovku do vody, ďalšie atrakcie pre deti,“ vysvetľuje 
zámer PR manažér pretekov. 

S triatlonom sa zahralo počasie 
Množstvu prihlásených zrejme pomohlo aj po-
časie, i keď nie dokonale. Horúca, slnečná sobota 

vylákala ľudí von, podvečer sa však s nimi zahralo. 
Zatiaľ čo dopoludnia bolo slnečno a krásnych 32 
stupňov, okolo 16. tej hodiny sa zdvihol silný, stu-
dený vietor. Bolo to práve v čase, kedy sa čakalo 
na začiatok najprestížnejšej, olympijskej kategó-
rie. Keďže vietor dosahoval v nárazoch až 26 met-
rov za sekundu, olympijský triatlon museli zrušiť 
spolu so záverečnými koncertmi. 
Z celkového víťazstva sa na Triatlone pre všetkých 
napokon radovali Nikolas Fejer, ktorý zároveň vy-
hral aj kategóriu mužov do 19 rokov a  Romana 
Gajdošová, ktorá triumfovala v  ženskej kategórií 
aj napriek 25 sekundovej penalizácií.  

Svoj tím mal aj ružinov 
Na triatlon sa prvýkrát v živote nechali nahovoriť 
členovia ružinovského tímu – starosta so svojimi 
zástupcami. Súťažili ako štafeta - každú disciplínu 
triatlonu išiel niekto iný. Napokon skončili na 82. 
mieste z  98 súťažiacich vo svojej Bike kategórii. 
Na plávanie sa podujal starosta Dušan Pekár. „Ne-
bolo to úplne jednoduché, ale nejde o to zvíťaziť, ale 
zúčastniť sa. Urobili sme, myslím si, perfektný tím, ja 

som plával, Jano Buocik bicykloval a Vlado Sloboda 
behal. Zúčastnili sme sa za mestskú časť a keď aj oni 
dvaja budú spokojní s  tým, že sme si zašportovali, 
tak je to presne o tom, že sme prežili fajn športové 
podujatie,“ povedal tesne po preteku starosta. 
Vladimír Sloboda, vicestarosta Ružinova súhlasil: 
„Ľudia sa prišli zabaviť. Nie je to len o nejakom olym-
pijskom športe, ale je to naozaj triatlon pre všetkých. 
Keď sme to zvládli my, čo naozaj tak často nešpor-
tujeme, tak to zvládne naozaj každý.“ A  do tretice 
mal z tejto akcie radosť aj vicestarosta Ján Buocik: 
„Je skvelé, keď vytiahnete ľudí z  panelákov, z  ich 

obývačiek. Nie je to jednoduché a v tom je práve tá 
výzva. Treba takéto akcie opakovať, máme tu na to 
podmienky, máme Štrkovecké jazero, máme dlhú 
Ružinovskú ulicu, počasie nám praje, takže robme 
to ďalej, je to výzva pre všetkých.“

Daniel Súkup 
Foto: M. Štrosová 

Rekordný triatlon na Štrkovci
Keď si organizátori po druhom ročníku Triatlonu pre všetkých v Čunove povedali, že je čas presunúť podujatie do 
mesta, zrejme netušili, že Triatlon pre všetkých prekoná všetky očakávania, najmä pokiaľ ide o účasť pretekárov 
v plávaní, behu a bicyklovaní v alternatíve s inline korčuľovaním.

Porada ružinovského tímu pred pretekmi



20

Ružinovská knižnica po lete ožíva
Nový školský rok sa rozbieha, čo po lete pocíti aj 
Knižnica Ružinov. A pretože žijeme hektickú dobu, je 
potrebný i relax a správne, ale i zmysluplné trávenie 
voľného času. Sem určite patrí i čítanie kníh a všet-
ko, čo s tým súvisí. 

Ako je to vlastne s tým čítaním?  
Našu Knižnicu Ružinov navštevuje menej ľudí ako 
v  minulosti, ale to je všeobecný jav, ktorý sa týka 
prevažnej väčšiny verejných  knižníc. Čím to je spô-
sobené? Aj tým, že za posledných 15 - 20 rokov do-
šlo k veľkému „boomu“, čo sa týka multimediálnej 
oblasti, to znamená že existuje veľký počet médií 
rôzneho druhu (tlač, súkromné rádiá, súkromné 
televízie...), internet a  digitalizácia, elektronizácia 
prenosu a šírenia informácií rôzneho druhu. Ponu-
ka je prístupná vo veľkom rozsahu a človek si môže 
vybrať. Tomuto „tlaku“ zo všetkých strán nie je jed-
noduché odolať a preto sa verejnosť - aj pod vply-
vom reklamy - obracia k moderným technológiám, 
ktoré ju atakujú. 

Digitálny verzus živý 
Dohnať stratu čo sa týka digitalizácie a elektronizá-
cie nie je jednoduché, nie je to záležitosť niekoľkých 
rokov - už aj preto, že verejné knižnice sú finančne 
poddimenzované. Silnou zbraňou verejných kniž-
níc sú „živé“ a v reálnom čase a priestore (nie virtu-
álnom) uskutočňované akcie rôzneho druhu, ktoré 
môžu prilákať verejnosť ako protiklad „digitálnej 
mašinérie“. V  Knižnici Ružinov túto metódu dosť 
účinne používame. Len stručne. Pravidelne pripra-
vujeme a  realizujeme podujatia ako napr. Jarný 
maratón čítania, Noc v knižnici, Literárne kaviarne, 
Hovory D - dialógy s významnými osobnosťami Ru-

žinova na aktuálne a zaujímavé témy, informačné 
výchovy, súťaže a kvízy (aj pre seniorov), rozprávko-
vé popoludnia, Čítam, čítaš, čítame - to je súťaž so 
školami v Ružinove, Čítame s Osmijankom - pridaj 
sa aj ty - toto je celoslovenský projekt, do ktorého 
sme zapojení a mnohé ďalšie a ďalšie. Tiež vydáva-
me publikácie autorov z Ružinova v rámci našej edí-
cie „Všeličo“. Pravdou však je, že nedostatok financií 
sa prejavuje najmä pri nákupe nových kníh, ktorých 
ceny sú vysoké a teda nie je možné kúpiť všetko, čo 
by bolo potrebné. Ak navštívite našu knižnicu (po-
kiaľ ešte nie ste našimi čitateľmi), zistíte, že knižnič-
né poplatky sú, v porovnaní s cenovými reláciami, 
s ktorými sa v súčasnosti stretávame, viac než sym-
bolické. Neoplatí sa teda nebyť čitateľom knižnice. 

Kto u nás najviac číta? 
Sú to deti a seniori, menší je počet ľudí v aktívnom 
veku, ktorí sú zaneprázdnení prácou, biznisom 
a inými aktivitami. Deti vyhľadávajú najmä povin-
nú a  odporúčanú školskú literatúru, dospelí skôr 
oddychovú, bestsellery a detektívky. 
Často  sa možno stretnúť s  názorom, že klasické 
knižnice nemajú perspektívu, postupne sa budú vy-
trácať, pretože nedokážu držať krok s dobou a o ich 
služby nebude záujem. Nie je to pravda, pretože 
knižnice sa budú prispôsobovať daným podmien-
kam a vždy budú mať čo ponúknuť a vymyslieť, aby 
si našli svojich verných priaznivcov a  prívržencov. 
Už len preto, že môžu tvoriť  dôležitú súčasť reálne-
ho a životne prepotrebného sveta komorného, ba 
až „rodinného“ charakteru.

   Peter Kuzma
(autor je pracovníkom Knižnice Ružinov)

Hostesky si konkurujú, počítačoví odborníci 
až tak nie

Pri hľadaní práce sú 
úspešní Mariánovia 
a IldikóNa jednu zverejnenú ponuku na najväčšom slovenskom pracovnom 

internetovom portáli reaguje v priemere 41 ľudí, ktorí by na danej pozícii 
chceli pracovať. V minulom roku bola v porovnateľnom období situácia 
na trhu ešte horšia v neprospech ľudí hľadajúcich si prácu, kedy sa 
o jednu pozíciu uchádzalo 46 záujemcov.
 „Porovnateľnú analýzu sme robili aj vlani. Mi-
nulý rok na jednu pracovnú ponuku reagovalo až 
46 uchádzačov. Pre zamestnávateľov je dôležité 
vedieť, v ktorom regióne je aká šanca nájsť vhod-
ných ľudí do pracovnej oblasti, v ktorej podnikajú 
alebo chcú podnikať,“ vysvetľuje riaditeľka spo-
ločnosti Profesia Ivana Molnárová.  „V lete v roku 
2008, kedy sme analýzu robili prvýkrát, a na slo-
venskom trhu práce zamestnávatelia pociťovali 
nedostatok ľudí schopných nastúpiť do zamest-
nania, pripadalo na 1 ponuku iba 9 uchádzačov,“ 
komentuje situáciu na trhu práce Ivana Molná-
rová.

Firmy najľahšie hľadajú hostesky, vyberajú 
zo 148 ľudí
 Najvýhodnejšia situácia z pohľadu zamest-
návateľov je v prípade, že obsadzujú  pozície 
v administratíve, pomocných prácach, cestov-
nom ruchu, gastronómii, hoteliérstve alebo v 
bankovníctve. Ide o pracovné kategórie, kde si 
firma môže vyberať z nadpriemerného počtu 
uchádzačov. Naopak, dlhodobo najhoršia je 
situácia na trhu, ak firma hľadá zamestnancov 
do informačných technológií, kde na jednu 

pozíciu reaguje 9 ľudí. Nasledujú pozície do 
telekomunikácií, kde je počet reagujúcich na 
ponuku 13. Z konkrétnych pozícií je najľahšie 
obsaditeľná pozícia hostesky, sekretárky a  re-
cepčnej.

v bratislavskom kraji sa najťažšie zháňa it 
architekt
 Takmer vo všetkých krajoch je najľahšie 
obsadiť pozíciu asistenta. Na 1 zverejnenú po-
zíciu zareaguje podľa regiónu od 100 do 200 
ľudí. Pri pozíciách, ktoré sú najťažšie obsaditeľ-
né, teda je na nich najmenej reakcií, sú v jed-
notlivých krajoch väčšie rozdiely. V regiónoch 
s priemyselnými parkami ide často o technické 
pozície ako sú procesný inžinier, inžinier kvality 
alebo IT architekt. 
 Najmenej vhodná situácia z  pohľadu za-
mestnávateľov na hľadanie nových zamest-
nancov je v Bratislavskom kraji. V priemere sa 
tu o pracovnú pozíciu uchádza cez internetový 
portál 31 ľudí. Naopak, ak pracovnú ponuku 
zverejní firma na prácu v Prešovskom kraji, rea-
guje až 58 ľudí.

(lb) 

máte pocit, že keď je v kalendári meno 
peter, pomaly aby ste blahoželali kaž-
dému druhému kolegovi? niektorých 
mien je na pracoviskách proste viac. 
dôvodom je ich častý výskyt aj vo vše-
obecnosti. podľa najväčšieho pracov-
ného portálu sú mariánovia úspešnejší 
ako petrovia a úspešnejšie ako zuzany 
sú ženy s menom ildikó.
Internetový pracovný portál urobil analý-
zu krstných mien a  ich úspešnosti vo vý-
berovom procese na vzorke vyše 220 tisíc 
životopisov, ktoré si tu uchádzači o prácu 
zverejnili  za posledný rok a pol.
mužov sledujú firmy častejšie
Keby sme sledovali, ako často si zamest-
návatelia pozrú zverejnený životopis 
muža a  ženy, väčší úspech majú na trhu 
práce muži. Platí to aj pri sledovaní zá-
ujmu o  mužov a  ženy podľa úrovne 
pracovnej pozície, o  akú sa uchádzajú. 
Najvýraznejší rozdiel medzi tým, či si 
zamestnávatelia prezrú životopis muža 
alebo ženy je pri výbere uchádzača ale-
bo uchádzačky na pozíciu top manažéra 
alebo top manažérky. Rovnako výrazne 
preferovanejší sú muži pri výbere poten-
ciálneho zamestnávateľa na pozícii kva-
lifikovaných technických zamestnancov. 
Približne rovnako často si zamestnancov 
hľadajú medzi mužmi aj ženami firmy, ak 
obsadzujú pozície s nižšou úrovňou kva-
lifikácie, ako sú úrovne pozície pomocní 
zamestnanci a kvalifikovaní robotníci, za-
mestnanci v službách.
najúspešnejší je marián
Najčastejšie krstné mená v databáze živo-
topisov na spomenutom pracovnom por-
táli sú tradičné mená ako Peter a Zuzana. 
V šanciach pri hľadaní si zamestnania ich 
však predbehli ľudia s  menej tradičnými 
menami. Spomedzi všetkých mužských 
krstných mien zaujal najviac zamestnáva-
teľov v poslednom roku a pol Marián. Naj-
úspešnejším krstným ženským menom je 
Ildikó.
na miesto šéfa vyberajú najčastejšie 
branislava
Poradie krstných mien, ktoré zamestnáva-
telia najčastejšie prezerali, keď obsadzo-
vali jednotlivé pozície, sa líšia. Ak firmy 
hľadali ľudí na miesto top manažérov, 
najčastejšie prezreté meno bolo Branislav. 
Pri obsadzovaní pozícií v nižšom a stred-
nom manažmente zamestnávatelia naj-
viac prezreli životopisy, ktoré zadali muži 
s menom Mário alebo ženy s menom Lí-
via. Pri pozíciách kvalifikovaných zamest-
nancov netechnického zamerania boli 
najprezeranejšie životopisy od Rudolfa a 
Kristíny. Ako administratívni pracovníci sú 
najprezeranejší Vladimírovia a Milady a na 
pozíciu pomocných zamestnancov mali 
najviac videní zamestnávateľov v pomere 
k počtu zverejnených životopisov mená 
Dávid a Elena.

Zdroj: Profesia 
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Akadémia tretieho veku začína novú sezónu 

Vedieť, vidieť a naplno žiť v každom veku 

Po letných prázdninách pokračuje v Ružinove Akadémia tretieho veku. Je to pravidelný cyklus prednášok 
odborníkov na témy, ktoré sú zaujímavé pre staršiu generáciu. Prednášky sa konajú vždy raz do mesiaca o 14:30 
hod. v malej sále Domu kultúry Ružinov a otvorené sú pre všetkých.  Túto vzdelávaciu sériu pripravuje Okresná 
organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska na Zimnej ulici, Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Dom kultúry 
Ružinov a mestská časť Ružinov. 

5. 10. 2011     všeliČo o ušiaCh   - prof. MUDr. Juraj Klačanský – prednosta ORL kliniky UN v Bratislave

9. 11. 2011    oChorenie dÝChaCíCh   - doc. MUDr. Štefan Urban - prednosta Kliniky pneumológie    
  orgánov v Staršom veku  a ftiziológie UN v Bratislave

7. 12. 2011     Správne dÝChanie   - Ľubomír Jakab - Klinika funkčnej diagnostiky UN v Bratislave   
  prevenCie všednÉho dňa  

Také je hlavné posolstvo nového projektu pre ženy vo veku od 57 do 89 rokov. V Bratislave ho realizuje 
Živena, spolok slovenských žien v spolupráci s Fondom Glaxo Smith Kline. 

 Prostredníctvom cyklu rôznorodých aktivít chcú členky 
Živeny v seniorskom veku, ktoré sa aj organizačne podieľa-
jú na projekte, dokázať rovesníkom, že životnú energiu si 
môžu uchovať do vysokého veku. Vyžaduje si to však ne-
ustálu aktivitu v rôznych oblastiach. 
 „Projektom by sme chceli osloviť v  prvom rade seniorov, 
aby vyšli zo svojich domovov, zo samoty a prišli medzi nás. Do 
Živeny pozývame nielen ženy, ale i  mužov, ktorí sú nám na-
blízku už 142 rokov. Pozveme aj našich spoluobčanov zo za-
riadení a  klubov pre seniorov, či pracujúcich v  zrelom veku, 
aby sa vo voľnom čase zapojili do mimopracovných činností 
a po odchode do dôchodku tak vedeli plynulo nadviazať na 
aktívny život v novej dimenzii. Mladším ročníkom ponúkneme 
okrem optimizmu a radosti zo života aj svoje bohaté životné 
skúsenosti a  množstvo vedomostí a  kontaktov z  oblastí, kde 
pracovne pôsobili (kultúra, školstvo, technika, medicína, prá-
vo, ekonomika a ďalšie), a možno aj nový pohľad na viaceré 
témy školských osnov,“ vysvetľuje koordinátorka Alena Bu-
čeková. 
 Súčasťou projektu je septembrová plavba loďou za kul-
túrou a históriou Dolného Rakúska.
 „V   októbri zájdeme do Martina – Ku koreňom Živeny a  po 
prvý raz i  k  prameňu s  názvom Živena, ktorý vyviera v  Tur-
čianskych Tepliciach,“ doplnila Bučeková. Na tieto aktivity 
prispel Fond Glaxo Smith Kline 2011 Jarná výzva sumou 1 
000 eur. Z vlastných zdrojov Živena začiatkom septembra 
zorganizovala  besedu o prehreškoch v našej reči s názvom 
Slovenčina naša krásna, ktorej hosťom je hlasová pedago-
gička a učiteľka javiskovej reči Helena Čertíková. „V októbri 
budeme s hudobnou historičkou Alliou Christou Varkondovou 
spomínať na Jána Cikkera pri príležitosti 100. výročia jeho na-
rodenia v pásme Hudba o živote a duši. Úryvky z libriet bude 
recitovať Alfréd Swan, verný priateľ Živeny, ktorý u nás vystu-
puje vždy bez nároku na honorár .V novembri si s  literárnym 
vedcom, prof. Vladimírom Petríkom pripomenieme 90. výročie úmrtia 
nášho velikána Pavla Országha Hviezdoslava. V  decembri slávnostne 
ukončíme projekt na Vianočnom stretnutí v Živene s kultúrnym progra-

mom, vyhodnotením najkrajšieho zážitku a najkrajšej fotografie z pod-
ujatia,“ doplnila Alena Bučeková, koordinátorka projektu. 

(red)
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Posledné dva augustové týždne sa takmer 150 bratislavských, medzi nimi aj niekoľko ružinovských, seniorov vrátilo 
opäť do školských lavíc. Nie však tých úplne študentských. Na letnej univerzite, ktorú navštívili, im v Zrkadlovej sieni 
Primaciálneho paláca prednášali o histórii, Bratislave, či Európskej únii. 

Seniori na Letnej univerzite 

Hlavné mesto spolu s  Univerzitou Komenského pripravili toto leto pre se-
niorov z Bratislavy sériu štyroch prednášok tzv. Letnej univerzity.  Prednášky 
odštartovali 15. augusta. Dôchodcovia a dôchodkyne absolvovali spolu štyri 
semináre. Stretli sa vždy poobede v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca.

prednášky na viac spôsobov
O histórii Bratislavy ako hlavného mesta Slovenska. To bola prvá prednáška 
z cyklu Letnej univerzity. Seniori potom v ďalších dvoch seminároch počú-
vali o  jej pamätihodnostiach, ale aj o potenciále mesta v srdci Európy, ako 
súčasti Európskej únie. Mnohí si pochvaľovali veľa nových informácií, ktoré 
získali. Najväčší úspech však zožala posledná prednáška Petry Nagyovej-Dže-
rengovej, námestníčky bratislavského primátora, aj známej spisovateľky. „So 
seniormi som sa na mojej prednáške snažila diskutovať. Nerozprávala som teda 
celé dve hodiny, ale nejako som ten čas rozdelila medzi seba a  ich. Rozprávali 

sme sa totiž práve o nich. O sociál-
nej situácii v  Bratislave. O  tom, čo 
im Bratislava ponúka,“ prezradi-
la Nagyová-Džerengová. Krátko 
po jej príhovore sa spustila živá 
diskusia. Seniori sa chopili mik-
rofónu a  začali sa viceprimátorky 
pýtať na pálčivé otázky zo súdka 
klubov seniorov, domovov pre se-
niorov či hospicov a  starostlivosti 
o najstarších. „Táto prednáška bola 
jednoznačne najlepšia. Tak dobre 
sa pani Džerengová počúvala. A  aj 
sme ju konečne videli. Júj, to bolo 
príjemné. Viete, a tak od srdca sme 
si povedali, čo si myslíme. Aj vynikajúco ľudia vystupovali,“ zhodla sa trojica 
starších dám cestou zo Zrkadlovej siene. 

nezostane pri slovách?!
„Zaujali ma rôzne podnety od seniorov a  dúfam, že toto bude akýsi prvý krok 
k ich naplneniu,“  doplnila Petra Nagyová-Džerengová. Podnetom bol naprí-
klad nápad na „seniorské okienko“ v bratislavských novinách, ktoré by bolo 
venované práve otázkam a odpovediam pre seniorov a oblasti ich záujmu. 
„Možno by bolo zaujímavé vydať akúsi príručku pre seniorov. Takého sprievodcu, 
aby vedeli, čo robiť  v akej situácii. Napríklad, keď sa ocitnú sami, alebo sa stanú 
imobilnými, budú potrebovať miesto v domove pre seniorov. V tejto príručke by 
našli inštrukcie, kam ísť, čo sa kde vybavuje, ako na to. Aby boli pripravení,“ do-
dala viceprimátorka. „My iba dúfame, že to, čo nám dala táto univerzita, dali 
sme aj my jej. A že nezostane iba pri slovách,“ doplnila ďalšia absolventka letnej 
univerzity pre najstarších. 

Zuzana Tiňová 
Foto: Radoslav Hoblík
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ZÁPAS     

ZAČIATOK 
TAJNIČKY          

EPICKÁ 
BÁSEŇ 

ZNAČKA 
AMERÍCIA

    

DRUH 
ÚDENINY       

ŽLTOKVETÁ 
RASTLINA 
RUŽOVÉ 

VÍNO

    
DETSKÝ 

POZDRAV 
MODEL 
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MEDVEDÍK 

ALENA 
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MUŽSKÉ 
MENO 

   

OBCHOD 
(HOVOR.) 
ĽUDOVÉ 
ODEVY

    

PRODUKT 
VČIEL 
VEĽKÁ 

MIESTNOSŤ 

   

ZAHRO-
TENÉ 

BRVNÁ 
    

RODOVÝ 
ZVÄZOK 
SPOJKA 

    
PLAZY 

MORSKÁ 
RYBA 

    

BODYVÝ 
HMYZ    

RYŽOVÁ 
PÁLENKA 

RUSKÁ 
RIEKA 

    

RIEČNE 
ZVIERA 
KLOPAŤ 
(ANGL.)

   NIKTO TEODOR 
(DOM.) 

PODMIEN-
KOVÁ 

SPOJKA 
  

VELIKÁN 
ZNAČKA 
SAMÁRIA 

    
NADANIE 

PRED-
LOŽKA 

      

KONIEC 
TAJNIČKY               

VOJENSKÁ 
PREDAJŇA     ČASŤ 

PRETEKOV      SŤA    
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Mozgové závity mi len tak nezhrdzavejú
Ani osemdesiatka, ktorú oslávil v júli, mu neubrala na šarme. Možno to spôsobili mladí ľudia, 
ktorým sa zanietene venuje na Akadémii umení v Banskej Bystrici a možno poézia, ktorá si 
ho získala ešte ako dieťa. Taký je Ružinovčan, herec, scenárista, publicista a pedagóg, no 
najmä zanietený a neúnavný recitátor, docent, Mgr. Art. JURAJ SARVAŠ (1931). 

už pätnásť rokov pred-
nášate poslucháčom 
herectva na Fakulte dra-
matických umení aka-

démie umení v banskej bystrici, predtým na hu-
dobnej fakulte všmu. je to relax alebo skôr recept 
na udržanie si sviežosti v blízkosti mladých ľudí?
Predovšetkým ide o odovzdávanie skúseností, ktoré 
sú, myslím si, nezaplatiteľné. Po druhé - pedagóg sa 
musí stále pripravovať na hodiny, hľadať nové texty 
básnikov, dramatické ukážky či poviedky, aby ich po-
slucháči mohli naštudovať. Taká činnosť nedá člove-
ku spohodlnieť. Zároveň to poskytuje aj poznávanie 
mentality dnešných mladých ľudí, ich problémov, 
myslenia a celkového spôsobu života. Pripúšťam, že 
je v tom aj obohacovanie mňa samého. Robím to rád 
aj za cenu bolesti v krížoch z dlhého cestovania. Ale 
aspoň  mi len tak rýchlo nezhrdzavejú moje mozgové 
závity.

aj keď veľa cestujete, vždy sa vrátite do svojho prí-
jemného bytu na štrkovci. odkedy ste ružinovča-
nom a aké má pre vás táto lokalita príťažlivosti?
Na Štrkovci bývam od jeho prvopočiatku. Som s 
ním úplne spätý. Mám film i fotografie, keď bol celý 
Ružinov vo výstavbe. Kúpal som sa v jazere, keď sa 
do neho vchádzalo po balvanoch, mapoval som vý-
stavbu hotela Junior i detského ihriska. Vyčkal som a 
dožil som sa nádhernej zelene, obchodov, fontány i 
nemocnice. Nevymenil by som túto lokalitu za žiad-
nu inú. Len verím, že sa už nebudú zastavovať plochy, 
kde je zeleň a parkoviská. A že  sa miestne zastupiteľ-
stvo bude starať o čistotu aspoň tak, ako doteraz a tiež 
bude dbať o bezpečnosť občanov. Ale aj občania mu-
sia prispievať k čistote tohto nášho pekného kútika. 
Buďme ľuďmi. K sebe ohľaduplní.

vašou pretrvávajúcou láskou vždy bola i zostala 
poézia. už dvadsať rokov pripravujete v  dome 
kultúry na kramároch raz mesačne program poe-
tické štúdio. Čím vám poézia tak učarovala, a ktorí 
z básnikov sú vášmu srdcu najbližší?
Poézia! Pre niekoho je to začarované slovo. Ľudia 

zvyknú hovoriť: „Nerozumiem jej“. Ale veď ide o po-
éziu života. Vnímanie krásy okolo seba. O  poetické 
vzťahy medzi sebou. Snažím sa ich pochopiť. Možno, 
že podľa niektorých nie je vhodná doba na poéziu. 
Ale prečo potom v zlomových situáciách chcú ľudia 
počuť slovo básnika? Pri narodení dieťaťa, pri sobá-
ši, pri pohreboch, pri životných jubileách? Asi preto, 
lebo cítia, že v skratke vie básnik vyjadriť hĺbku citov, 
smútok, radosť i  potechu. Práve to je dnes potreb-
né. A ktorých  básnikov mám rád? Mnohých. Slováci 
mali, ale i dnes majú vynikajúcich básnikov. Ja mám 
najradšej štúrovcov, z nich najmä Sládkoviča, potom 
Hviezdoslava, Rázusa, ale aj Kostru, Lukáča, Jesenské-
ho, Smreka, Válka, Rúfusa. No často sa vraciam i k po-
etkám - Podjavorinskej, Haľamovej. Zo súčasných je to 
Dobrovičová, výborná je Jana Kuzmová či Uhrínová.

zaspomínajme si ale aj na vaše začiatky - prvé an-
gažmán po skončení všmu ste dostali z divadla 
j.g.tajovského vo zvolene, kde ste zotrvali päť 
divadelných sezón, potom ste šesť rokov pôsobili 
v Činohre Slovenského národného divadla. ako si 
spomínate na toto obdobie?
Zažil som výhry, prehry, radosti i strasti, ale predovšet-
kým, bolo to obdobie ohromnej družnosti, veselosti 
a kolektívnosti. Všetci sme sa podriadili jedinému vý-
sledku - predstaveniu. A ten bol spravidla vynikajúci. 
Napríklad Sartrova inscenácia Diabol a Pán Boh v réžii 
Jozefa Pálku bola označovaná samotným autorom za 
najlepšiu v Európe. Na nej som sa podieľal aj ako he-
rec v postave Hermanna, ale najmä ako asistent réžie. 
Aj ostatné predstavenia boli neustále vypredané a to 
nielen preto, ako sa mnohokrát zľahčuje, že lístky ku-
povali odbory pre zamestatncov, ale predovšetkým 
preto, že sa robilo vynikajúce divadlo. V repertoári boli 
hry od antiky, cez svetovú klasiku až po súčasné hry 
cudzích i domácich autorov.

ktoré z toho množstva dramatických postáv vám 
najviac utkvela v pamäti a v srdci?
Bolo ich neúrekom. Menšie, väčšie i hlavné. Rád si 
spomínam na postavu básnika v Mrožkovej hre Mo-
riak, potom to bol Phyleus v Durrenmattovom Augiá-

šovom chlieve, Kapitán Dubois vo Svätej Jane, cár Ale-
xander v predstavení Vojna a mier od Tolstého, Adam 
Vilikovič v Solovičovej hre Pozor na anjelov. Všetky 
som robil s láskou a pokorou k obecenstvu.

vo filmoch či televíznych inscenáciách ste stvárni-
li nejedného hrdinu. začali ste postavou viktora 
kolibca v bielikovom filme štyridsaťštyri (nakrú-
tenom v roku 1957) z čias i. sv.vojny. Čo pre vás 
a vašu hereckú dráhu tento film znamenal?
Čím ďalej sa časovo vzďaľujem od tohto obdobia, tým 
mi je posvätnejšie. Uvedomujem si, že to bol pre mňa 
nevídaný odraz. Stal som sa známym hercom v celej 
vtedajšej Československej republike, ale i v zahraničí. 
Napriek tomu, že vtedy ešte nebola televízia. Film sa 
napríklad premietal v bratislavskom kine Pohraničník, 
kde je teraz Ministerstvo kultúry, trikrát za deň pri vy-
predanom hľadisku celých sedem týždňov. A  viem, 
že ho uvádzali aj v mnohých iných kinách v celej re-
publike. Bol som členom rôznych filmových delegácií, 
ktoré chodili do zahraničia. Dostával som krásne listy 
od divákov. Samozrejme, že som bol rád, ale predo-
všetkým som bol šťastný, že som  mohol spolupra-
covať s legendou slovenského filmu Paľom Bielikom. 
V  decembri minulého roka sme si pripomínali 100. 
výročie jeho narodenia. Listy od neho opatrujem ako 
oko v hlave. 

nasledovali ďalšie vaše filmy ...
Najviac som nakrúcal s režisérom Vladom Bahnom, 
na ktorého tiež s láskou spomínam. Janko Krap v triló-
gii Generácia, Laco Dubina v Stopách na Sitne, Zajtra 
bude neskoro, kde som prvý raz hral negatívnu posta-
vu kapitána nemeckých SS. Ale nehral som len v po-
vstaleckých filmoch. Napríklad veľmi rád spomínam 
na 13-dielnu televíznu inscenáciu Rachotilkovia. Hral 
som tam síce strážmajstra, ale dobrého, otca-vdovca 
a spravodlivého žandára. Mal som vtedy u príslušní-
kov Verejnej bezpečnosti (polície) veľkú protekciu. 
Neraz prižmúrili oko, ak sa mi podaril nejaký priestu-
pok pri šoférovaní.

Niektorí z dôchodcov navštívili Znojmo prvýkrát v živote. „Je to moja prvá návšteva 
tohto mesta a ponuka ma oslovila z toho dôvodu, že už dávnejšie som chcela vidieť 
tento moravský kraj,“ priznala sa dôchodkyňa Daniela Malíková. „Ja som Znojmo 
navštívila už veľmi dávno. Veľa si už z neho nepamätám, ale spája sa mi s ním jeho 
konzervárenská tradícia a hlavne uhorky. Dokonca som tu jedla aj guláš, do ktorého 
ich pridali,“ zaspomínala si Dalma Debešová počas augustovej návštevy Znojma, 
ktorú finančne podporila mestská časť Ružinov. 
do podzemia, na vláčik i do kláštora 
 Zástupcovia Znojma pripravili pre ružinovských seniorov pestrý program aj 
so sprievodcom. Najprv sa mohli prejsť podzemím, ktoré sa nachádza pod celým 
mestom a je dlhé až 27 kilometrov. Verejnosti však bola sprístupnená len časť, keďže 
niektoré chodby sú  ešte sčasti zaplavené. Terén v podzemí bol pre viacerých senio-

rov náročný. „Toto podzemie je namá-
havé pre starých ľudí. Je to síce pekné, ale 
je to značná námaha, mám toho dosť,“ 
uznala dôchodkyňa Emília Hromán-
ková. „Ja som si tam netrúfala ísť kvôli 
mojim nohám,“ doplnila dôchodkyňa 
Anna Kardianová. „To podzemie je taká 
rarita. Unikum, že už za Přemysla Otaka-
ra II. tu boli tieto katakomby,“ zdôraznil 
senior Edvard Debeš. 

Neskôr sa Ružinovčania povozili výletným 
vláčikom naprieč celým Znojmom. Mnohí 
boli z tohto pohľadu doslova unesení. „Cesta 
na hrad bola nádherná, keby sme mohli ísť vyš-
šie bolo by to ešte lepšie,“ neskrývala nadšenie  
Ľudmila Stehlíková. „Kvetinová výzdoba je tu 
veľmi pekná. A dokonca mne tieto malé úzke 
kamenné uličky pripomínajú Taliansko,“ dopl-
nila ju Anna Kardianová. Neskôr si mohli ísť 
seniori pozrieť ešte Loucký kláštor. 
asi to nebolo naposledy

 Nový výlet do Znojma vyzeral byť úspešný. „Toto mesto ma očarilo, je zaujímavé. 
Nikdy som si nemyslela, že je až také veľké,“  priznala dôchodkyňa Lýdia Falubová. 
„Jeden deň na návštevu Znojma nestačí. Chcel by som sa sem vrátiť ešte viackrát, je to 
veľmi pekné mesto s tradíciou,“ skonštatoval vitálny 90-ročný František Daňo. 
  „Mám radosť,  že sa našim seniorom páčil tento nový výlet, určite by sme ho pre 
nich chceli zopakovať,“  povedal vicestarosta Ružinova Vladimír Sloboda. Podobný 
názor má aj starosta  partnerského mesta Znojmo Zbyšek Kaššai. „Budeme radi, keď 
budeme môcť ďalej pokračovať v takejto poznávacej výmene medzi našimi partner-
skými mestami,“ potvrdil záujem o spoluprácu znojemský starosta.

Nový výlet do Znojma ružinovských seniorov zaujal. Prihlásilo sa vyše 140 dôchodcov. 
V auguste absolvovali celodenný zájazd do tohto historického moravského mesta, ktoré 
je partnerským mestom Ružinova. 

Ružinovskí seniori sa vybrali do Znojma

Anna Sláviková 
Foto: archív J.S.

Marianna Šebová 
Foto: Jakub Košnár    



                                                                           

 

16. 9. piatok  17. 00 h ružinovSká  tanČiareň 
   - zábavné  tanečné stretnutie staršej a   
   strednej generácie

16. 9. piatok  18. 00 h ružinovSká šaChovniCa
   - kompozičný šach 

17. 9. sobota  15. 00 h FeStival rÓmSkyCh pieSní
   - v spolupráci s OZ Rómskej kultúry a   
   identity v Bratislave 

18. 9. nedeľa  10. 30 h nedeĽnÉ rozprávkovÉ 
   dopoludnia
   ŽABÍ PRINC,     
   uvádza agentúra ANIMARE SILVA

21. 9. streda  15. 00 h diabeteS
   - prednáška na tému diagnóza diabetes

21. 9. streda  14. 00 h deti a Film
   - filmové predstavenie pre školy

23. 9. piatok  17. 00 h hodová ružinovSká  tanČiareň 
   - zábavné  tanečné stretnutie staršej a   
   strednej generácie

24. 9 sobota   ružinovSkÉ hodovÉ SlávnoSti    
25. 9.  nedeľa  2011

   AREÁL ŠTRKOVEC

28. 9. streda 13. 00 h dialÓgy
   - protidrogové fórum pre žiakov ZŠ  

28. 9. streda  14. 00 h deti a Film
   - filmové predstavenie pre školy

29. 9. štvrtok  14. 00 h hovory d
   - podujatie v spolupráci s Knižnicou   
   Ružinov

29. 9. štvrtok 19. 30 h live iS live
   - predstavenie ČIERNEHO DIVADLA z   
   Prahy

30. 9. piatok  17. 00 h ružinovSká  tanČiareň 
   - zábavné  tanečné stretnutie staršej a   
   strednej generácie

1.10.  sobota  8.00 h nože kniveS

                  - 18:00 h Medzinárodná výstava nožov

2.10.  nedeľa  10:30 h nedeĽnÉ rozprávkovÉ dopolud-
   nia o kráĽovi jonášovi
   divadlo žihadlo

2.10.  nedeľa  16.00 h mária podhradSká a riChard   
   ČANAKY
    Koncert pre deti

5.10.  streda  14.30 h akadÉmia tretieho veku
   Prednáška pre seniorov

7.10.  piatok  17:00 h ružinovSká tanČiareň
   Tanečné stretnutie staršej a strednej   
   generácie

8.10.  sobota  9:00 h bratiSlavSkÉ mineralogiCkÉ dni
9.10.  nedeľa  9:00 h Medzinárodná výstava minerálov, dra-  
   hých kameňov a fosílií

12.10.  streda  19.00 h na úteku
   Divadelné predstavenie so Zlatou Ada-
   movskou a Janou Štěpánkovou
   Divadlo UNGELT

12.10.  streda  14.00 h z úCty k vám
   Slávnostný program k mesiacu úcty 
   k starším

 
20. 9.   utorok   16. 00 h  poradíme vám... 
                 –  17. 00 h – bezplatná právna poradňa pod    
   záštitou OZ SLZA

21. 9.   streda   14. 15 h Supermodel 
   - kombinovaný program so zameraním   
   na životné prostredie a ekológiu spoje  
   ný so súťažou

25. 9.   nedeľa   19. 00 h konCert orCheStra bratiSlava   
   hot SerenaderS 
   – hudba v štýle 20. a 30. rokov

27. 9.   utorok   16. 00 h  poradíme vám... 
                 –  17. 00 h – bezplatná právna poradňa pod    
   záštitou OZ SLZA

28. 9.   streda   14. 15 h FilmovÉ premietanie 
   - pre žiakov školských klubov detí 

2. 10.  nedeľa  9. 30 h ČaS pre božie Slovo 
   – stretnutie kresťanov otvorené pre    
   všetkých

4. 10.  utorok  14. 00 h miSka S ovoCím 
   – tvorivé výtvarné popoludnie pre deti

4. 10.  utorok   16. 00 h  poradíme vám... 
                 –  17. 00 h – bezplatná právna poradňa pod    
   záštitou OZ SLZA

11. 10.  utorok  14. 00 h Farby jeSene 
   – tvorivé výtvarné popoludnie pre deti; uč.č.4

11.10.  utorok   16. 00 h  poradíme vám... 
                 –  17. 00 h – bezplatná právna poradňa pod    
   záštitou OZ SLZA

16. 10.  nedeľa  19. 00 h konCert orCheStra bratiSlava   
   hot SerenaderS

18. 10.  utorok   16. 00 h  poradíme vám... 
                 –  17. 00 h – bezplatná právna poradňa pod    
   záštitou OZ SLZA

19. 10.  streda  14. 15 h SuperStavbár 
   – kombinovaný program pre žiakov 

14. 9.  20:00 „See“ / bees-r II. premiéra

17. 9. 20:00 „Choreographic factory“elledanse

22. 9.   20:00 „koncert – peter Cmorík & band“ / elledanse

23. 9.  20:00 „unplugged Stage - pódium pre teba“ / peter Smolárik 

24. 9.  20:00 „in memoriam dienes valéria“ / 
  magyar mozdulatműveszeti társulat
  Hosťovanie Magyar Mozdulatműveszeti Társulat v elle danse.
  Obnovené predstavenie súboru MMT „In memoriam Dienes Valéria”,  
  ovenčené mnohými divadelnými cenami, sa predstaví v novom   
  obsadení. 

25. 9.  20:00 „Évszakok – ročné obdobia“ / 
  magyar mozdulatműveszeti társulat
  Hosťovanie Magyar Mozdulatműveszeti Társulat v elledanse.
  Témou predstavenia Ročné obdobia je dnešné chápanie večného  
  kolobehu, prírodného a ľudského kolobehu, s jeho prastarou   
  neuchopiteľnosťou. 

29. 9.  20:00 „Some disordered interior geometries – 
  narušenie vnútorných geometrií“ / 
  Sláva daubnerová & pavel graus (p.a.t.)
  Premiéra divadelnej inscenácie. Hudobno- vizuálny koncert sa   
  zaoberá skúmaním fragmentov a spomienok jedného vzťahu. 

30. 9  „bratiSlava v pohybe“ / ....
  „Slávnostné otvorenie vernisáže fotografií nora knapa“  
  elledanse
 17:00  „tanec v uliciach“ / elledanse
                     - 19:00 Prezentácie súčasného tanečného umenia na verejnom priestran  
  stve a prepojenie rôznych tanečných komunít v historickom centre mesta.          
 20:00 „ball“ / pro rodopi art Centre a jaro viňarský  
  (Bulharsko/Slovensko) 
  Projekt fyzického divadla.  
  „Quadrans“ / elledanse (Slovensko): 
  Bratislavské divadlo elledanse uvedie 3. časť inscenácie Quadrans 
  s podtitulom „Pár stratených slov…“ autorskej dvojice Pavel Mašek 
  a Lenka Vágnerová. 

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

alternatívne divadlo elledanse, 
tanečná škola elledanse, dom t&d
Miletičova 17/B

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


