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Už len pár dní zostáva na podanie daňového priznania k dani 
z nehnuteľností. Podať ho treba do 31. januára 2012. 

Okrem cirkevného sobáša uzatvára množstvo manželských párov manželstvo na miestnom úrade Ružinov. 
Štandardným dňom pre vstup do manželstva je pritom sobota. Veľa snúbencov chce však  tento životný 
krok urobiť aj počas pracovného týždňa. Doteraz za sobáš v pracovný deň museli v Ružinove platiť peniaze 
navyše. Po novom už nie. 

Do konca januára treba priznať 
nehnuteľnosť

Svadby na úrade počas celého týždňa bez poplatku 

Daňové priznanie k  dani z  nehnuteľností  na 
rok 2012 nemusí ale podávať každý. Týka sa 
len tých, u ktorých minulý rok  nastala nejaká 
zmena vo vlastníctve bytu, domu, pozemku, 
garáže či inej nehnuteľnosti. Napríklad, ak ste 
v  roku 2011 nadobudli nehnuteľnosť, dedili 
alebo zmenili vlastnícky podiel v  akejkoľvek 
nehnuteľnosti. 
Pozor na to, že dane z  nehnuteľností v  Brati-
slave nevyberajú miestne úrady, ale magistrát 
hlavného mesta. Oddelenie miestnych daní 
a  poplatkov sa nachádza na Blagoevovej 9 
v  Petržalke (oproti Ekonomickej univerzite).  
Tu sa centrálne podávajú daňové priznania za 
všetky bratislavské nehnuteľnosti, tu získate 
aj potrebné informácie o daniach z nehnuteľ-
ností. Na miestny úrad v Ružinove na Mierovej 
21 by ste chodili zbytočne. 
Najčastejšími chybami pri vypĺňaní daňového 
priznania je skutočnosť, že ľudia si nevypočíta-
jú daň. Prípadne vedia určiť základ dane alebo 

vypíšu výmeru bytu, ale nenapíšu sadzbu ale-
bo si neprávne daň vyrátajú.  Daňovníci zabú-
dajú aj na podiely na pozemku. Keď majú spo-
luvlastnícke podiely na pozemku, tak to často 
zabúdajú uviesť do daňového priznania alebo 
si nevedia výšku dane vypočítať.  Väčšinou sa 
to stáva pri bytoch v novostavbách, kedy ku-
pujú spolu s   bytom aj podiely na priľahlých 
pozemkoch. Dobré je  vziať si so sebou výpis 
z  listu vlastníctva, kúpnu zmluvu, darovaciu 
zmluvu alebo osvedčenie o dedičstve.
Samotné platenie dane príde na rad neskôr. 
Platobný výmer príde poštou, zvyčajne to 
býva na jar. Pre rok 2012 sa výška dane z 
nehnuteľností zvýšila v priemere o 20%. Maji-
teľ 3-izbového bytu tak zaplatí približne o 3 až 
4 eur viac, pri priemernom rodinnom dome sa 
ročná daň zvýši cca o 6 eur. Sadzby daní vám 
prinesieme v Ružinovskom ECHU 3/2012.

Miroslava Štrosová

Snúbenci môžu 
v  Ružinove uza-
tvoriť manžel-
stvo bezplatne 
v  ktorýkoľvek 
deň, bez ohľa-
du na to, či ide 

o  víkend alebo pracovný týždeň. Oficiálnymi 
dňami na sobáše sa stali okrem víkendov aj 
pracovné dni mimo štátnych sviatkov. Rozhod-
li o  tom ružinovskí poslanci, ktorí v  decembri 
schválili nový návrh na určenie sobášneho dňa, 
miesta a doby konania sobášnych obradov. 
Nové uznesenie schvaľuje čas konania sobášov 
v čase od 10:00 do 20:00 hod. Sobášnou miest-
nosťou naďalej zostáva veľká sála na miestnom 

úrade na Mierovej 21. Výhody nového uznese-
nia využili začiatkom januára prvé dva páry. Na 
miestnom úrade vstúpili do manželstva v uto-
rok 3. januára. 

Správne poplatky súvisiace 
s uzatvorením 
manželstva
Za povolenie uzavrieť manželstvo pred iným 
než príslušným matričným úradom medzi 
štátnymi občanmi SR - 16,50 €
Za povolenie uzavrieť manželstvo pred 
iným než príslušným matričným úradom 
medzi štátnym občanom SR a cudzincom 
alebo cudzincami - 33,00 €

Za uzavretie manželstva pred iným než prí-
slušným úradom medzi štátnymi občanmi 
- 16,50 €
Za uzavretie manželstva medzi  
cudzincami - 165,50 €
Za uzavretie manželstva, ak ani jeden zo 
snúbencov nemá na území SR trvalý pobyt - 
199,00 €       
Za uzavretie manželstva medzi štátnym 
občanom SR a cudzincom - 66,00 €
Za povolene uzavrieť manželstvo mimo 
úradne určenej miestnosti - 66,00 €
Za povolenie uzavrieť manželstvo mimo 
určenej doby - 16,50 €               

 Zuzana Tiňová                                   

6. februára 2012 
(pondelok)

o 17:00 hod.

Veľká zasadačka MÚ Ružinov
Mierová 21 

V  priebehu minulého roka sme začali od vás 
zbierať fotografie, ktoré dokumentujú, ako sa 
pred desiatkami rokov žilo v  Ružinove. Rozhodli 
sme s  tým ešte pokračovať, aby sme fotografií 
zozbierali čo najviac a  podarilo sa nám ich zverejniť 
či už v  Ružinovskom ECHU alebo formou výstavy. 
Preto, ak máte staré fotografie Ružinova, pošlite ich 
oskenované emailom na adresu echo@ruzinov.sk 
alebo pošlite do redakcie na adresu Ružinovské ECHO,  
Mierová 21, 827 05 Bratislava, prípadne nám ich do 
redakcie prineste osobne, my si ich zoskenujeme. 
Najzaujímavejšiu fotografiu odmení zástupca starostu 
Ján Buocik knihou fotografií starej Bratislavy. 

S fotkami starého Ružinova pokračujeme 

DISKUSIA S OBČANMI 
O ÚZEMNOM PLÁNE 
ZÓNY ŠTRKOVECKÉ 
JAZERO

Fotografiu zo začiatku výstavby hotela Junior pri 
Štrkoveckom jazere nám poslala Judita Neumannová zo 

Stropkovskej ulice. Mesačník mestskej časti Ružinov 
Ružinovské ECHO nájdu priaznivci 
internetu už aj na facebooku. Pod 
názvom Ružinovské ECHO si môžete 
v  jeho profile pozerať aktuálne 
informácie z  Ružinova. Výhodou 
Ružinovského ECHA na facebooku 
je jeho operatívnosť a  aktuálnosť 
– nájdete tu najnovšie informácie 
z Ružinova. 

Ružinovské ECHO 
je už na facebooku 
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Pravidlá pre Štrkovec
Štrkovecké jazero a jeho okolie sú lokalitami, na ktoré sú Ružinovčania obzvlášť citliví. Ružinovská samospráva tu 
aj preto spúšťa prípravu územných plánov zón. V súčasnosti je  táto oblasť regulovaná územným plánom hlavného 
mesta, ktorý výstavbu nereguluje dostatočne. 

Územný plán zóny (ÚPZ) je prakticky nadstavbou územného plánu 
mesta. „Úplne funkcie zmeniť nevieme, ale vieme ich dosť detailne za-
definovať. A to znamená uličné čiary a rímsy, výšky budov a podobne. 
Podstatná vec je tá, že keď sa spracuje územný plán zóny, tak právomoci, 
ktoré má k vyjadreniam mesto, čiastočne prechádzajú na mestskú časť,“ 
objasnil význam tvorby ÚPZ ich autor Branislav Kaliský. „Jediné mož-
nosti regulácie výstavby sú územné plány zón, preto sme sa rozhodli do 
toho ísť,“ uviedol starosta Ružinova Dušan Pekár (KDH). Do tvorby 
územného plánu budú zapojení aj občania a investori. 
Prvé stretnutie s  obyvateľmi Štrkovca, na ktorom sa oboznámili so 
súčasnou situáciou a víziou regulácie do budúcnosti, sa uskutočnilo 
v decembri. Záujem zo strany verejnosti bol veľký, kapacita jedálne 
na ZŠ Drieňová ani nestačila. „Je to nutné a rozumné z môjho pohľadu, 
som starý Ružinovčan a tento krok som očakával. Nemôže sa  tu stavať 
len tak bezhlavo,“ vyjadril svoj súhlas obyvateľ Štrkovca na stretnutí. 
Schváliť územné plány zón je v kompetencií ružinovského miestne-
ho zastupiteľstva. „V  mene najväčšieho poslaneckého klubu môžem 
sľúbiť, že územné plány zón na území Ružinova podporíme,“ uvie-
dol na stretnutí s občanmi zástupca starostu Ružinova Ján Buocik  
(SDKÚ-DS).  

  Obyvatelia sa môžu vyjadriť 
Ak sa chcú obyvatelia stať súčasťou tvorby územného plánu zóny, 
musia sa o tento proces  zaujímať už od jeho počiatkov. Práve pre-
to ružinovská samospráva zorganizovala v decembri prvé zo série 
stretnutí, ktoré malo informačný charakter. 
Návrhy zadaní územného plánu zóny budú umiestnené na web-
stránke mestskej časti Ružinov a aj  na stránke ateliéru A1 Respect, 
kde ich budú môcť Ružinovčania pripomienkovať a  vyjadriť sa čo 
vo  svojom okolí chcú alebo nechcú. „Je vytvorená aj mailová ad-
resa pripomienky@ruzinov.sk. Spracovateľ architekt Kaliský bude  
reagovať a komunikovať s ľuďmi, ktorí  budú mať záujem o zadávanie 
podnetov resp. komunikáciu a sledovanie vytvárania územného plánu 
zóny,“ informoval starosta  Ružinova. „V tomto štádiu je pomer hlasov 
investorov, občanov a prípadne administratívy 1:1,“ vysvetľuje silu hla-
su obyvateľov architekt Branislav Kaliský.

  Investori nenamietajú 
V okolí Štrkoveckého jazera je viacero investičných zámerov - pre-
stavba hotela Junior či polyfunkčný komplex Monte Verde na par-
kovisku pri reštaurácii Biela labuť,  administratívno-obytný komplex 

Prešovská alebo trojvežový Polyfunkčný objekt Ružinov.  Penzión 
na Sabinovskej má už vydané územné rozhodnutie z predchádzajú-
ceho volebného obdobia, čo už neumožňuje regulovať daný poze-
mok. „Je to úplne prirodzený postup samosprávy. Mestská časť a ľudia 
sa musia rozhodnúť, čo tam chcú urobiť. Na jednej strane -  či tam chcú 
parkovisko, ktoré využíva akurát tak autoškola bez akéhokoľvek práv-
neho vzťahu k nám alebo či tam chcú niečo postaviť, čo by pozdvihlo 
celú túto oblasť,“ vyjadril sa Ladislav Rehák, ktorý vlastní pozemok 
pre výstavbu objektu Monte Verde vedľa reštaurácie Biela labuť. „Je 
to normálne vyústenie situácie, ktoré nastalo a je to legitímna požia-
davka Ružinova. Územné plány sa vytvárajú preto, aby sa situácia spre-
hľadnila. Nám skôr prekáža to, že MČ Ružinov nekoná úplne v súlade 
s platnou legislatívou a vytvára umelé bariéry,“ uviedol Boris Randa, 
zástupca investora administratívno-obytného komplexu Prešovská. 
Územný plán zóny má zaregulovať aj pozemky, na ktorých stojí ho-
tel Junior. Jeho vlastník už predstavil projekt polyfunkčného kom-
plexu s  apartmánmi. Obyvatelia proti prestavbe nenamietajú, ale 
želajú si aby nový objekt bol v takej výške ako pôvodne. „ Prestavba 
hotela tak, aby slúžil podľa možností nejakou občianskou vybavenos-
ťou aj okolitým obyvateľom áno. Zvýšenie zastavanosti, počtu áut a in-
tenzity dopravy, zlikvidovanie zelene však určite nie,“ ozrejmila postoj 
obyvateľov občianska aktivistka Ľubica Trubíniová. 

  V pláne je stavebná uzávera
Samospráva má v pláne vyhlásiť aj stavebnú uzáveru na novú vý-
stavbu v okolí Štrkoveckého jazera, kým nebude hotový ÚPZ.  Tento 
ochranný manéver sa však netýka projektov,  ktoré už majú vyda-
né územné rozhodnutie a  tiež stavieb, na ktoré stačí ohlasovacia 
povinnosť (zasklenie balkóna, zateplenie a podobne). Ak si však aj 
bežný občan bude chcieť navýšiť svoj rodinný dom alebo spraviť 
úpravu, ktorá by menila statiku, v čase stavebnej uzávery nebude 
môcť. „Je to jedna z foriem ako oddialiť výstavbu, s tým že sa jasnejšie 
zadefinuje. Myslím si, že  aj dohoda medzi investormi a občanmi je dob-
rá a je to skrátený proces. Stavebná uzávera je v podstate o naťahovaní 
času a vytvorení priestoru na túto dohodu,“ objasnil Kaliský. „Hneď 
ako to bude možné, vyhlásime stavebnú uzáveru,“ informoval staros-
ta Ružinova Dušan Pekár. Vyhlásenie uzávery však môžu spomaliť 
alebo skomplikovať pripomienky, ak sa začnú odvolávať investori 
a občania. Dôležitá je preto vzájomná komunikácia.

Marianna Šebová 
Foto: J. Košnár 
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Úloh máme pred sebou naozaj dosť 
Dušan Pekár (KDH) je starostom Ružinova od 27. decembra 2010. Medzi jeho priority patrí 
regulácia výstavby, otvorená samospráva, komunikácia s občanmi. Okrem pravidelných stretnutí 
s Ružinovčanmi každý prvý utorok v mesiaci, s obyvateľmi komunikuje cez email aj facebook.  
Pred pár dňami oslávil 48 rokov.   

Od vášho vymenovania na pozíciu starostu Ruži-
nova ubehol koncom decembra rok.  Pamätáte si 
ešte, čo bol váš prvý krok v novej úlohe?
Medzi moje prvé kroky patril finančný audit stavu našej 
samosprávy, ktorý ma dosť prekvapil. Našli sme neza-
platené faktúry a kondícia rozpočtu Ružinova nebola ani 
zďaleka taká ideálna, ako tvrdil môj predchodca. Takmer 
900 tisíc eur v nezaplatených faktúrach  a iných dlhoch 
nám komplikovalo prípravu nového rozpočtu.

Aký bol ten rok „starostovania“? Bolo to to, čo ste 
očakávali? 
Bol to veľmi náročný rok hlavne kvôli tomu, že v Ruži-
nove je naozaj veľa práce. Len čo začnete rozmýšľať nad 
tým, ako vyriešiť nejaký problém obyvateľov, už je tu päť 
ďalších, ktoré sú tiež rovnako dôležité.  Okrem toho som 
chcel byť starostom, ktorý bude ľudí počúvať, stretávať 
sa s nimi a to si tiež vyžaduje čas. Bol to preto rok plný 
práce, nových podnetov, stretnutí. Zaujímavé bolo zis-
tenie, že ľudia vnímajú starostu ako niekoho, kto môže 
vyriešiť všetko v Ružinove. Ani zďaleka to tak ale nie je. 
Kompetencie starostu a  samosprávy sú značne obme-
dzené, čo vyplýva zo zákonov a je to často na škodu veci. 
V mnohých prípadoch sa tak stáva, že aj keď vieme nájsť 
riešenie v prospech Ružinovčanov, nedajú sa zrealizovať, 
lebo by sme sa pohybovali nad rámec zákona. Naopak, 
ak niečo nie je v našej kompetencii, iniciujeme riešenia 
u ostatných inštitúcií. Veľmi ma poteší, keď ľudia napíšu 
napríklad cez facebook, že niečo oceňujú alebo sú vďač-
ní. Je to príjemný pocit, že sa niečo podarilo.  

Za ten rok ste určite spoznali množstvo bežných 
obyvateľov Ružinova. Dá sa povedať, akí sú Ruži-
novčania? 
To je zaujímavá otázka...páči sa mi, keď sa zaujímajú 
o svoje okolie, keď sa snažia ho vlastnou iniciatívou vy-
lepšiť. Páči sa mi, keď ľudia vedia povedať nielen to, že 
niečo je zlé, ale vedia ponúknuť aj riešene. Napokon, rie-
šenia sú tu pre ľudí. A akí sú Ružinovčania? Je nás vyše 70 
tisíc, takže nájsť riešenie, ktoré by vyhovovalo všetkým, 
je nemožné. Vodiči chcú viac miesta na parkovanie, nevo-
dičom zasa prekáža veľa áut. Mamičky chcú viac prelieza-
čiek a starší ľudia chcú zasa na tom istom mieste pokojný 
oddych na lavičkách. A takto by sa dalo pokračovať ďalej 
a  ďalej. Život na sídlisku s  množstvom ľudí jednoducho 
musí byť jeden veľký kompromis. A to platí aj o sused-
skom spolunažívaní. Veľa ľudí sa chodí sťažovať s tým, 
že nevedia dobre vychádzať so susedmi. Keby boli ľudia 
k sebe ohľaduplní a slušní, v Ružinove by zmizlo množ-
stvo problémov. V podstate niektoré veci by takto mali 
jednoduché riešenie a dokonca zadarmo  ☺. 

V Ružinove sa v týchto mesiacoch opäť začalo in-
tenzívne hovoriť o výstavbe a jej regulácii. Vy ste 
vo svojej kampani deklarovali tvrdý postup voči 
neporiadnym developerom. Podarilo sa vám za 

posledný rok niektorému z nich, aj reálne „klep-
núť po prstoch?“
Myslím, že príkladom, na ktorý sa pýtate, môže byť po-
kutovanie majiteľa objektu Retro. Ten umiestnil reklam-
né zariadenia na 25-poschodovú budovu na Nevädzovej 
ulici bez povolenia. Navyše niektorým obyvateľom 
v susedných budovách svietili rovno do spálne. Staveb-
nému úradu som nariadil, aby začal správne konanie a   
investorovi uložil pokutu za to, že reklamné zariadenia 
na budovu umiestnil bez povolenia. 17-tisícovú pokutu 
developer zaplatil. Svietiace reklamy sa ale nepodarilo 
odstrániť, aj keď sme požiadali Regionálny úrad verej-
ného zdravotníctva o meranie, či nápisy vyhovujú nor-
mám. Záver bol taký, že normám vyhovujú. 
 
Spomínate Retro, to bolo tiež súčasťou vašej 
kampane, niekoľkokrát sa spomínalo ako príklad 
toho, čo si viac nemôže developer dovoliť... Ako 
chcete teda dlhodobo zabrániť, aby v  Ružinove 
nevyrastali stavby, ktoré obyvatelia nechcú?
Výstavba v Ružinove sa nedá zastaviť úplne, to je fakt. 
Tvár Ružinova sa bude meniť či chceme alebo nie – v na-
šich silách je však určiť stavebníkom mantinely tak, aby 
sa táto tvár menila k  lepšiemu a  v  prospech Ružinov-
čanov. Tie mantinely budeme určovať vďaka príprave 
územných plánov zón. Tie presne určujú, kde a čo môže 
byť postavené. Dôležitou súčasťou pri ich príprave budú 
samotní obyvatelia. Tí na verejných zhromaždeniach po-
vedia, čo vo svojom okolí chcú a čo nie.  Na prvú diskusiu 
o územných plánoch zón a stavebnej uzávere v okolí Štr-
kovca ich prišlo okolo tristo. A to je len začiatok.

A čo so stavbami, ktoré už majú povolenie, no ľu-
dia ich napriek tomu nechcú?
Starosta nie je diktátor – nemôžem zastaviť, čo rele-
vantné inštitúcie už povolili v  minulosti. Som ale rád, 
ak investori sú ešte ochotní diskutovať s  obyvateľmi 
a hľadať dohodu. Iniciovali sme tak stretnutia obyvate-
ľov s investormi stavby Na križovatkách a na Orieškovej 

ulici, a prináša to svoje ovocie. Tam, kde už nevieme uro-
biť nič, snažím sa investora presvedčiť, aby investoval aj 
do verejných priestorov ako vynútenú investíciu. Takto 
sme v Ružinove prišli k vynovenému ihrisku v materskej 
škôlke Nevädzová, stavebník bytového domu na Hranič-
nej postaví nové detské ihrisko a nový odbočovací pruh, 
v Areáli hier Radosť na Štrkovci rekonštruuje obľúbené 
veľké detské ihrisko tiež súkromník.

Čo vás najviac potešilo  v roku 2011 z  pohľadu 
toho, že sa vám v Ružinove niečo podarilo? 
Určite na niečo zabudnem, ale z tých posledných kro-
kov považujem za dôležité všeobecne záväzné naria-
denie, ktoré zakázalo piť alkohol na verejnosti. Mest-
skí policajti tak získali páku na to, aby mohli zasiahnuť 
napríklad proti bezdomovcov, ktorí popíjajú v  par-
koch. Uvidíme, ako to zaberie, ale chceme ešte viac za-
ostriť pozornosť na to, aby bezdomovci neznečisťovali 
parky. Potešilo ma, že sa nám podarilo zrekonštruovať 
sociálne zariadenia na niektorých školách a škôlkach, 
že sa zrealizoval grantový program, ktorý umožnil 
organizáciám v  Ružinove vymyslieť a  zrealizovať rôz-
ne nápady. Potešilo ma, že sme dosiahli odstránenie 
nelegálneho bilboardu na Nevädzovej ulici, že sme 
dvoch majiteľov zdevastovaných predajných stánkov 
na Borodáčovej a Ondrejovovej donútili odviezť si ich, 
pretože tu „strašili“ niekoľko rokov. Som rád, že začal 
fungovať nová bytová komisia, v ktorej sú aj zástupco-
via verejnosti a ktorá bude transparentne posudzovať 
žiadosti o nájomné byty. 

A naopak, aké úlohy máte pred sebou tento rok? 
Verím, že tento rok dotiahneme do úspešného kon-
ca územné plány zón okolo Štrkoveckého jazera a  že 
bude schválený územný plán zóny Trnávka-stred aj  
Krajná-Stredná-Bočná, ktorý vzniká už pár rokov. Ľuďom 
som sľúbil, že v Ružinove nebude nezmyselná výstavba, 
tak robíme všetko preto, aby sa nám podarilo tento sľub 
naplniť v čo najväčšej miere. Teším sa na rekonštrukciu 
ihriska na Bajzovej a Kašmírskej ulici. Chceme dať doko-
py všetkých, ktorí môžu niečo urobiť na zlepšenie situ-
ácie v  okolí železničného priecestia na Ivánskej ceste. 
Zo všetkých stretnutí, ktoré som absolvoval minulý rok, 
som nadobudol dojem, že tu chýba akýsi koordinátor, 
keďže do tohto miesta musí zasiahnuť viacero inštitúcií. 
Uvedomujem si, že aj keď v Ružinove nastalo zlepšenie 
komunikácie s občanmi, máme ešte čo doháňať. Práve 
preto sa budem snažiť organizovať stretnutí s občanmi 
ešte viac a  budem k  tomu povzbudzovať aj mojich zá-
stupcov a všetkých poslancov miestneho zastupiteľstva. 
Tých úloh je naozaj dosť a už asi prestanem vymenúvať, 
lebo zistím, že sa to nedá stihnúť všetko ☺. 

Marianna Šebová 
Foto: P. Plesník   
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Ružinov chce tento rok výraznejšie dotovať školy 
Hospodáriť bez dlhov a nezadlžovať mestskú časť, to sú základné kritériá, ktorými sa Ružinov riadil pri tvorbe 
rozpočtu. Miestne zastupiteľstvo rozpočet podporilo, poslanci ho schválili v decembri minulého roka. V roku 2012 
chce samospráva ešte viac investovať do obnovy školských budov. 

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.

25. január 2012       Ing. Eulália Ižová                 (volebný obvod Ostredky)
1. február 2012             Katarína Ševčíková    (volebný obvod Trnávka)  
8. február 2012             PhDr. Patrik Guldan     (volebný obvod Nivy) 
15. február 2012           Ing. Martin Klementis  (volebný obvod Starý Ružinov) 
22. február 2012           Ing. Peter Valko   (volebný obvod Ružová dolina) 
29. február 2012           Josef Ošlejšek          (volebný obvod Trávniky) 

STRETNUTIE SO STAROSTOM 
RUŽINOVA 

DUŠANOM PEKÁROM
7. februára 2012 

16:00 - 18:00 
Jedáleň ZŠ Kulíškova 8 

Takmer 22,4 milióna eur. To je suma, s kto-
rou by mal Ružinov hospodáriť v  roku 
2012. Počíta s ňou na strane príjmov a zá-
roveň výdavkov. „Základom nášho nového 
rozpočtu je, že sme sa ho snažili nastaviť 
opatrne. Isto žiadna domácnosť tiež teraz 
nerozhadzuje a nezadlžuje sa, keď si nikto 
nemôže byť istý svojimi príjmami do budúc-
nosti. To isté musí platiť aj pre samosprávu. 
Musíme sa ďalej zameriavať na to, aby sa-
motná správa Ružinova stála čo najmenej 
a naopak, mohli sme čo najviac investovať, 
napr. do rekonštrukcie škôl a škôlok, ciest či 
obnovy parkov,“ zhodnotil ružinovský roz-
počet na rok 2012 zástupca starostu Vla-
dimír Sloboda (SaS). 

Peniaze do škôl  
Podľa zástupcu Jána Buocika (SDKÚ-DS) 
sa tohtoročnému rozpočtu výraznejšie 
potešia ružinovské školy a škôlky. Dvesto 
tisíc eur, ktoré Ružinov získal z predaja ak-
cií Dexia banky, má poputovať na to, aby 
budovy škôl a škôlok platili menej za ener-
gie. „Vyčlenili sme dostatok prostriedkov na 
tepelné vyregulovanie objektov základných 
a materských škôl,“ vysvetľuje Ján Buocik. 
Okrem plastových okien, tak úspory v ná-
kladoch na kúrenie prinesie termostatické 
a hydraulické vyregulovanie tepelných sú-
stav v budovách, čo v praxi bude zname-
nať napríklad to, že školy nebudú musieť 
kúriť v celej budove, keď sa práve využíva 
len jej časť. Podľa Buocika to nebude jedi-
ná investícia do školských budov. „Zrekon-
štruujeme ďalšie sociálne zariadenia v  ško-
lách. Navyše plánujeme revitalizovať školské 
areály, tak aby boli využívané nielen počas 
vyučovania, ale aj po vyučovaní všetkými 
vekovými kategóriami,“ prezrádza ďalšie 
plány samosprávy Ján Buocik. 

V centre záujmu regulácia 
výstavby 
Významnou investíciou bude tento rok 

finančný vklad do regulácie výstavby 
v  Ružinove. Na územné plány zón na tri 
lokality v  okolí Štrkovecké jazera Ruži-
nov vyčlenil takmer 90 tisíc eur. „Verím, že 
všetko pôjde tak, ako si predstavujeme a do 
konca roka budeme mať schválené územné 
plány zón, ktoré dajú okoliu Štrkoveckého 
jazera jasné pravidlá pokiaľ ide o to, ako má 
táto lokalita v budúcnosti vyzerať,“ povedal 
starosta Ružinova Dušan Pekár (KDH). 

Dvojnásobok peňazí na granty 
Minuloročný prvý ročník grantového 
programu vystrieda druhý. V  roku 2012 
pôjde na zaujímavé projekty organizácií, 
ktoré pôsobia v  Ružinove, dvojnásobok 
sumy z  roku 2011. Vyplýva to z  uznese-
nia ružinovských poslancov. Ružinov tak 
rozdelí vyše 131 tisíc eur na nové projek-
ty, ktoré skvalitnia život v  Ružinove. Na 
tom sa týmto spôsobom budú podieľať 
samotní obyvatelia. Projekty môžu byť 
z  rôznych oblastí – životné prostredie, 
šport, kultúra, verejnoprospešný účel, 
sociálna oblasť a  pod. O  vyhlásení gran-
tového kola nájdete informáciu na inter-
netovej stránke www.ruzinov.sk, v  Ruži-
novskom ECHU, na facebookovom profile 
Ružinovského ECHA či v Televízii Ružinov. 

Parkoviská aj ihriská 
Medzi ďalšie významné investície v tomto 
roku majú patriť kompletné rekonštrukcie 
dvoch detských ihrísk. Stavebné povole-
nie má už rekonštrukcia ihriska na Bajzovej 
ulici, ktoré sa nepodarilo kvôli získavaniu 
rôznych súhlasných stanovísk zrealizovať 
minulý rok. Na toto ihrisko je vyčlenených 
24 tisíc eur. Za 55 tisíc eur by malo byť zre-
konštruované aj staré detské ihrisko na 
Kašmírskej ulici na Trnávke. Pokračovať má 
aj obnova lavičiek na sídliskách. 
Na rad by tento rok malo prísť aj zlepšenie 
parkovania. „Vyzerá to, že spolu s magistrá-
tom by sme tento rok mohli vyskúšať sys-

tém rezidenčného parkovania v  niektorých 
lokalitách Ružinova, začneme zrejme čas-
ťou pri Zimnom štadióne Ondreja Nepelu, 
ktorý zhoršuje parkovanie v  tomto území,“ 
objasňuje starosta Dušan Pekár. Druhou 
testovacou lokalitou by mala byť oblasť 
500 bytov, ktorú „okupujú“ pracovníci su-
sedných biznis centier parkujúci tu svoje 
autá. Suma 35 tisíc eur je vyčlenená v roz-
počte aj na budovanie parkovacích miest. 
Ružinov by ich chcel vytvoriť na nevyuži-
tých či zdevastovaných plochách, ktoré 
„vyjazdili“ vodiči a  do úvahy prichádzajú 
aj plochy starých pieskovísk, ktoré sa už 
nevyužívajú. 
Peniaze sú tento rok vyčlenené aj na re-
konštrukciu Ružomberskej ulice. Vybu-
dovanie odbočovacieho pruhu z  ulice 
Maximiliána Hella na Trnavskú cestu za-
tiaľ brzdí chýbajúce súhlasné stanovisko 
majiteľa časti potrebného pozemku. 

Miroslava Štrosová         

Viac termínov na www.ruzinov.sk

Každý je vítaný
Aktuálne termíny a miesta stretnutí na 

www.ruzinov.sk, vo vysielaní TVR
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Ružinovský rok 2011 očami ružinovských poslancov 
1. Čo považujete za najväčší posun, úspech
     samosprávy v roku 2011? 
2. Čo vás mrzí, že sa zatiaľ nepodarilo?
3. Aké máte pred sebou úlohy v roku 2012?  

Ján Buocik, 
zástupca starostu (SDKÚ-DS) 

1. Mám na starosti financie mestskej časti, teda 
bude to viac-menej o peniazoch. Teším sa, že sme 
v roku 2011 vysporiadali väčšinu dlhov po predchá-
dzajúcom vedení. Nemenej ma teší, že sme zasta-
vili zadlžovanie Ružinova – odmietli sme vyčerpať 

viac ako 200 tisíc eur z  úveru dohodnutého ešte v  roku 2010. Za-
viedli sme nový grantový program, kde sa miestne zastupiteľstvo 
zaviazalo každoročne vyčleniť 1% z daňových príjmov MČ na verej-
noprospešné aktivity v Ružinove, v súčasnosti táto suma predstavu-
je viac ako 135 tisíc eur.
 
2. Zaskočilo ma, že pán primátor Ftáčnik neudelil súhlas na predaj 
neobsadených a zdevastovaných bytov formou verejnej dražby. Fi-
nančné prostriedky získané v transparentnej dražbe sme plánovali 
použiť v prospech všetkých obyvateľov Ružinova, od výsadby novej 
zelene, opráv komunikácií až po zväčšenie kapacity ružinovských 
škôlok. Bol by som najradšej, keby sme mohli hneď opraviť všetky 
ružinovské školy a škôlky, dom kultúry, cesty, chodníky a pod., aby 
bolo zmeny vidieť kedykoľvek sa prejdeme po ulici. Mrzí ma, že fi-
nančné možnosti v  najbližšej budúcnosti umožňujú tieto aktivity 
realizovať iba postupne.
 
3. Napriek pesimistickým predpovediam sa na rok 2012 teším. Ru-
žinovské školy a  škôlky dostanú najväčšiu sumu peňazí na svoju 
prevádzku a obnovu vo svojej histórií. Budeme intenzívne pracovať 
na realizácií územných plánov zón, aby sa nám konečne podarilo 
regulovať výstavbu v  Ružinove. Chceme uviesť do praxe centrál-
ne verejné obstarávanie, aby sme mohli tovary a služby pre všetky 
organizácie mestskej časti nakupovať čo najlacnejšie. Osobitne sa 
teším, že od prvého januára platí v mestskej časti nové VZN o pride-
ľovaní bytov. Na návrh poslaneckého klubu SDKÚ-DS sa nám poda-
rilo vyčleniť 30 % voľných bytov pre potreby ružinovských učiteľov. 
Dávame tak riaditeľom škôl šancu vybrať si naozaj najkvalitnejších 
učiteľov pre výchovu malých Ružinovčanov. Cieľom nielen na tento 
rok je vzdelaný Ružinov.

Vladimír Sloboda, 
zástupca starostu (SaS) 

1. Najväčšiu zmenu si, dúfam, všimol každý oby-
vateľ Ružinova. Konečne máme poslancov v za-
stupiteľstve, ktorí vzájomne spolupracujú. Platí to 
nielen pre koaličných, ale aj nezávislého poslanca 
a zástupcu SMER-SD. Poslanci medzi sebou neve-

dú žabomyšie vojny, ktoré Ružinovu predtým len zbytočne ubližo-
vali. Môžu sa naplno venovať svojej práci, a to zlepšovaniu života 
pre všetkých Ružinovčanov. To však, samozrejme, neznamená, že 
nemáme rozdielne názory. Len diskusie o nich sú kultivovanejšie a 
vedú k riešeniam. Napríklad takým, že Ružinov konečne vystúpil z 
rozpočtového provizória po rokoch bez rozpočtu, ale naopak, po-
darilo sa nám ešte v decembri schváliť rozpočet na rok 2012. To mys-
lím hovorí za všetko.

2. Žiaľ, to čo vari najviac ťaží Ružinov, je zahusťovanie zástavby. Radi 

by sme dotiahli koncepty územných plánov do ich platných verzií 
v čo najskoršom termíne, vôbec tomu však nenapomáhajú platné 
zákony. Po každom drobnom kroku vždy príde nejaké „ale“, ktoré 
bráni tomu ďalšiemu. Po minuloročnom riešení základných nevy-
hnutných zmien však verím, že sa s územnými plánmi pohneme o 
veľký kus ďalej tak, aby bolo jasné obyvateľom, ale aj investorom, čo 
sa kde môže alebo skôr nemôže stavať. Nie je nič horšie, ako nejasné 
pravidlá.

3. Pre oblasti, za ktoré zodpovedám ako zástupca starostu môžem 
povedať, že hlavnou úlohou sú práve územné plány zón. V rámci 
životného prostredia by sme chceli v spolupráci aj s mestom a kra-
jom dokončiť koncepciu cyklotrás v Ružinove. V oblasti sociálnych 
služieb sa budeme venovať ďalej sprehľadňovaniu pravidiel ich po-
skytovania. To sa týka aj posledného prijatého VZN o nájomných 
bytoch. Všetky tieto nové pravidlá majú zabrániť špekuláciám o 
tom, ako si kto čo a cez koho vybavil na úrade. Dúfam, že si už mno-
hí všimli podstatné zmeny pri našom rozhodovaní.

Patrik Guldan, 
nezávislý poslanec 

1. Prísľub, že sa bude usilovať o reguláciu výstavby 
v Ružinove. S názorom, ktorý roky presadzujem, že 
najskôr treba schváliť regulatívy územia, t.j. územné 
plány zón, až potom  možno pripustiť zahusťovanie 
sídlisk síce poslanci navonok súhlasia a robia verej-

né zhromaždenia pre obyvateľov, ale vec podľa mňa reálne nepostu-
puje. Frustrujúco pôsobí to, že kroky, ktoré v tejto oblasti vykonali 
poslanci v minulosti, niektorí poslanci nechcú akceptovať, ani konti-
nuálne na ne nadviazať. Urbanistická štúdia o Štrkoveckom jazere, na 
ktorej sa od r. 2009 pracovalo, a na jej základe sa vyhlásila stavebná 
uzávera, bola v r. 2011 „zneprávoplatnená“ údajne preto, že boli na 
ňu urobené dve zmluvy. Dôsledky zrušenia urbanistickej štúdie po-
môžu developerom, ktorí budú môcť požiadať o územné rozhodnu-
tia o umiestnení stavby bez regulatívov územného plánu zóny.
- Realizácia grantového systému, ktorým sa podporili aktivity usilu-
júce o sociálne, kultúrne, spoločenské a športové aktivity v Ružinove.
- Že sa k niektorým záležitostiam začína pristupovať koncepčnejšie, 
že v rozpočte som vycítil presadzovanie princípov. Možno by som 
v  niečom presadzoval princíp dokončenia a  dofinancovania kon-
krétneho projektu (napr. vnútroblok v Ružovej doline), ale trend je 
citeľný a páči sa mi.  

2. Mrzí ma (tým viac, že som tento zámer presadzoval), že regene-
rácia vnútroblokového priestoru medzi Ružovou dolinou a Mileti-
čovou sa nezrealizovala v celom priestore, ale len sčasti. Budem sa 
zasadzovať, aby bol projekt dokončený.

3. Budem si všímať, čo sa robí v Ružinove. Aj s foťákom na krku. Dob-
re mi padne, keď vidím,ako kultivovane a remeselne úctyhodne je 
obnovený bytový dom medzi Liptovskou a Oravskou ulicou, obráte-
ný hlavnou fasádou do Prievozskej. Naopak, nerád vidím, aké škatu-
le pribudli v roku 2011 medzi Karadžičovou a Budovateľskou. V nad-
väznosti  na Zoznam pamätihodností Ružinova, ktorý som v  roku 
2008 vypracoval, a miestne zastupiteľstvo ho odsúhlasilo, by som 
chcel predložiť poslancom Ružinova ďalšie nariadenie, ktorým by sa 
určili pravidlá, ako sa bude s pamätihodnosťami Ružinova nakladať. 
Išlo by o regulatívy zamerané na ich ochranu. Zároveň by miestne 
zastupiteľstvo deklarovalo, že takýto program ochrany kultúrneho 
a historického dedičstva je prejavom verejnej vôle. 
- Všimol som si, že veľa problémov, ktoré som pri nejakej príležitosti 
pomenoval, si neskôr osvojili aj iní poslanci a natoľko sa s nimi sto-
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tožnili, že už zabudli, kto ten problém pôvodne pomenoval a nasto-
lil. Ak sa vec podarí, len ma to poteší.

Peter Hrapko, 
poslanec (Smer-SD) 

1. Jediné, čo mi napadá, je asi Grantový program.

2. Toho je, žiaľ, podstatne viac. Z minulého obdo-
bia boli pred dokončením dva územné plány zón 
- ÚPZ na Trnávke (čo je jediný relevantný spôsob, 

ako obmedziť neželanú výstavbu v Ružinove). Ani jeden nebol za-
tiaľ dokončený. Ďalšie tri ÚPZ boli rozpracované. Z nich, s veľkou 
publicitou za peniaze MÚ Ružinova koaličné strany nedávno ozná-
mili, že sa ide spracovávať ÚPZ Štrkovecké jazero (keďže to bola 
politická reklama za peniaze občanov a nie oznam MČ, považujem 
to za škandalózne). Na ďalších 7 ÚPZ bolo ešte v marci 2010 prijaté 
uznesenie miestneho zastupiteľstva, aby sa začali obstarávať. Na-
priek tomu, že som dával interpelácie a upozorňoval na to aj za-
stupiteľstvo, tak s tými sa nedeje nič. S veľkou slávou sa v rozpočte 
na rok 2011 na ÚPZ vyčlenili peniaze a v tichosti sa v prvej zmene 
zrušili. Ďalší veľký problém je šetrenie financií na kúrení v školách. 
Za minulého vedenia sa vymenili na školách a škôlkach okná. Do 
dnešného dňa neboli vyregulované vykurovacie systémy, aby sa 
znížila spotreba pri zachovaní tepelnej pohody. To znamená, že 
investícia do okien, na ktorú si Ružinov požičal a pôžička mala byť 
splácaná z úspor, tak úspory nie sú, alebo sú podstatne menšie, 
ako sa predpokladalo a naše peniaze sa vyhadzujú von oknom.

3. Najdôležitejšia úloha je zvyšovanie počtu miest v materských 
škôlkach.  V minulom roku chýbalo 435 miest, ako som sa dozve-
del v odpovedi na moju interpeláciu. Vzhľadom na populačnú 
krivku bude toto číslo každoročne stúpať až do r. 2025. Na základe 
môjho (spolu s kolegyňou Tomáškovou) návrhu uznesenie spraco-
val MÚ analýzu s návrhmi riešení a na poslednom zastupiteľstve si 
prednostka osvojila môj návrh, aby MÚ spracoval harmonogram 
výstavby nových priestorov a rekonštrukcií existujúcich a zatiaľ 
nevyužívaných priestorov. Som rád, že koalícia odsúhlasila kapi-
tálové výdavky na tento účel, ale dúfam že nedopadnú ako minu-
lý rok peniaze na ÚPZ a nebudú pri zmenách rozpočtu zrušené,  
 keďže tie príjmy, ktoré súčasné vedenie naplánovalo do rozpočtu 
za predaj nehnuteľností, sú zjavne nereálne. 

Josef Ošlejšek, 
predseda poslaneckého klubu (SaS) 

1. V  porovnaní s  predchádzajúcim volebným 
obdobím perfektne funguje spolupráca medzi 
zastupiteľstvom a  starostom.  Je skvelé, keď sa 
môžeme všetci sústrediť len na prácu a  neviesť 
nezmyselné politické boje. Verím, že sa nám po-

darí v tejto situácii urobiť spoločne veľa dobrých rozhodnutí pre 
obyvateľov Ružinova.

2. Nepodarilo sa prijať územné plány zón, ktoré by mohli napomôcť 
regulácii ďalšej divokej výstavby. Nepodarilo sa nám tiež zastaviť stav-
by, ktoré bývalý starosta schválil v  posledných dňoch svojho man-
dátu. Mrzí ma, že je v súčasnosti veľmi ťažké brať na zodpovednosť 
nezodpovedných volených zástupcov a verejných úradníkov. Najmä 
v tomto smere potrebuje celá naša spoločnosť výraznú obnovu.

3. Osobne budem presadzovať aj do budúcnosti väčšiu prehľad-
nosť a  efektívnosť fungovania orgánov mestskej časti a  všetkých 
spravovaných organizácií.
Za dôležité považujem aj zlepšenie kvality životného prostredia, 
obmedzenie nevhodnej výstavby a celkovo zlepšenie kvality života 
pre obyvateľov Ružinova.

Michal Kocián, 
predseda poslaneckého klubu (KDH)

1. Pozitívne hodnotím spoluprácu medzi poslan-
cami a pánom starostom. Otvorenosť, ochotu a 
snahu meniť veci k lepšiemu. Všetci prežívame 
zložité obdobie, aj mestská časť. Preto som rád, 
že sa nám podarilo schváliť zodpovedný rozpočet 

mestskej časti. Vnímam, že   sa Ružinov stal upravenejší a  čistejší, 
ako bol a verím, že sa to bude ešte zlepšovať. Osobne som rád, že 
komunikujeme ohľadom cyklotrás a verím, že ich v blízkej budúc-
nosti budeme bezpečne využívať.   

2. Mrzí ma, že sa nám nepodarilo za ten rok spraviť pre Ružinovčanov 
toho ešte viac.

3. Ak máte na mysli úlohy súvisiace s Ružinovom, je ich viac ako sa 
mi podarí splniť :-). Všetci sa venujeme aj svojim zamestnaniam. Od-
hodlanie mám ale veľké. Svoju iniciatívu by som chcel v tomto roku 
venovať do troch oblastí: cyklotrasy, zjazdy z chodníkov a úroveň 
prostredia, v ktorom sa pohybujeme.

  Viktória Jančošeková,  
  predsedníčka poslaneckého
  klubu (SDKÚ-DS)

1. Jednoznačne to, že to bol rok plný dobrých 
poslaneckých aktivít. Že sa nám podarilo aj pri 
oklieštenom rozpočte a po vysporiadaní dlhov po 
bývalom vedení mestskej časti pokračovať či už v 

rekoštrukciách hygienických zariadení v ružinovských materských 
a základných školách alebo iniciatíva osadiť a opraviť viac ako 200 
lavičiek v oddychových zónach našej mestskej časti.

2. Osobne ma najviac trápi problém s bývalým Obchodným do-
mom Ružinov, trápi ma, že ako samospráva sme viac-menej v tejto 
kauze bezmocní. Máme v rukách len pokutovanie majiteľa stavby. 
Každopádne sa nevzdávame a naďalej sa snažíme nájsť východisko 
z tejto mizérie.

3. Tento rok bude našou veľkou ambíciou začiatok realizácie  pro-
jektu „Vráťme šport do škôl a širokej verejnosti“. Chceme začať so 
športovým areálom na Nevädzovej a následne pokračovať v ďal-
ších areáloch ružinovských základných škôl.  Projekt bude čoskoro 
predstavený širokej verejnosti.

  Robert Müller ,
  predseda poslaneckého klubu 
  (Most-Híd) 

1. Prijatie rozpočtu, veľmi dobrá spolupráca  
poslanci-starosta-miestny úrad.

2. Niektoré veci sa zatiaľ, bohužiaľ, aj nepodarili napr. je to  výstav-
ba cyklotrasy okolo Bajkalskej ulice, nijakým spôsobom sa majite-
ľovi nedarí pohnúť nepodarenú stavbu Yosarie Plaza, čo ma skutoč-
ne veľmi mrzí a trápi.

3.  Rekonštrukcia ulice Maximiliána Hella, spomínaná cyklotrasa, 
sledovanie snahy developerov o ďalšiu výstavbu a podľa možností 
jej nedovolenie - to sú moje konkrétne úlohy v samospráve pre rok 
2012.

 Miroslava Štrosová 
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Zelená hliadka zasahuje 

Ľudia nechali na zemi tony odpadu 

Od marca minulého roka funguje v Bratislave dobrovoľnícke združenie Zelená hliadka. Táto skupina 
ľudí sa rozhodla na úkor vlastného času dočisťovať viaceré bratislavské lokality. Aj keď začala fungovať 
hlavne kvôli majstrovstvám sveta v hokeji, upratovacia aktivita členov Zelenej hliadky baví aj naďalej. 

Dočisťovanie odpadkov po samotných obyvateľoch 
stálo mestskú časť Ružinov v  roku 2011 nemalé finančné 
prostriedky.  „Dočisťovali sme od februára do novembra 2011 
a  minuli sme na to vyše 20   tisíc eur. Vyzbierali sme 298 ton 
odpadu,“ povedala Alexandra Szökeová z referátu životného 
prostredia miestneho úradu Ružinov. 
Išlo o dočisťovanie verejných priestranstiev, ktoré obyvatelia 
znečisťujú nelegálnymi skládkami odpadu. Niektoré lokality 
sú doslova problematické a samospráva ich upratuje  znova 
a znova. „Najviac problémové oblasti sú v okolí garáži napríklad 
na Prístavnej ulici, Teslovej ulici, na Cablkovej na Trnávke,“ 
vysvetľuje Alexandra  Szökeová. Niektorí obyvatelia totiž 
upratujú svoje garáže spôsobom, že neporiadok umiestnia 
obrazne povedané ,,pred svoje dvere“, čo pre nich znamená, 
že je upratané. 
Tri až štyrikrát v  roku 2011 pracovníci verejnoprospešných 
služieb čistili skládky odpadu na spojovacom chodníku  od 
ulice Na križovatkách k  areálu polície na Vietnamskej ulici, 
priestor pri garážach na Teslovej, veľkým problémom sú 
zrejme majitelia garáží na Prístavnej ulici, kde sa neustále 
hromadí odpad. Neprispôsobiví obyvatelia zasa znečisťovali 
okolie Borodáčovej ulice a  zeleň pri potravinách na 
Pivoňkovej. Znova upratať treba aj bývalé kontajnerové 
stojisko zboku domu na Banšelovej ulici, ktoré si v  júni 
spoločne s  mestskou časťou Ružinov upratovali samotní 
obyvatelia. Iní im ich snahu zasa zničili. 

Miroslava Štrosová 
Foto: MÚ Ružinov 

Jednotlivé územia, ktoré sa rozhodnú vyčis-
tiť, členovia Zelenej hliadky poctivo vybera-
jú. Rozhoduje najmä počet obyvateľov, kto-
rí danú lokalitu obývajú. „Chceme, aby naše 
upratovacie akcie zlepšili životné prostredie 
čo najväčšiemu množstvu ľudí. Významným 
faktorom je existencia spoločensky význam-
ných lokalít či budov v danej lokalite,“ hovorí  
zakladateľ iniciatívy Matúš Čupka. Hliadka 
nemá zatiaľ žiadnych sponzorov ani podpo-
ru samosprávy. Vrecia na odpad ako aj iné 

potrebné náradie teda hradia z  vlastných 
zdrojov. Momentálne má 15 aktívnych čle-
nov. Tí sa postarali aj o  dočistenie niekto-
rých častí Ružinova. Od pouličného odpadu 
zbavili sídlisko ohraničené ulicami Jégé-
ho–Trnavská cesta– Bajkalská–Záhradnícka. 
Počas jednotlivých akcií sa v  tejto lokalite 
vyzbieralo až 720 litrov odpadu. 
Hlavný problém znečistenia Bratislavy vidia 
členovia hliadky v apatii a rezignácii obyva-
teľstva pri starostlivosti o svoje okolie. „Oby-
vatelia očakávajú, že sa samospráva bude 
o ich okolie starať automaticky a na dennej 
báze. Toto bez priameho zapojenia občanov 
nie je možné vďaka slabým financiám, ktoré 
sú každoročne na údržbu verejných priestorov 
určené. Jednoducho je na čase, aby samotní 
obyvatelia prispeli k čistote vo svojom vlast-
nom meste, ktoré reprezentuje nás všetkých,“ 
myslí si Matúš Čupka. Každý obyvateľ môže 
členom združenia pomôcť už len tým, že 
nebude hádzať odpadky na zem. „Aktívne 
tým, že sa nám ozve či už prostredníctvom 
sociálnej siete facebook, alebo zaslaním  

e-mailu na adresu matko.cupka@gmail.com. 
Následne mu budeme posielať informácie o 
pripravovaných upratovacích akciách,“ dopĺ-
ňa Matúš Čupka. Tvrdí, že ľudia by sa o čisto-
tu svojho okolia mohli pričiniť naozaj veľmi 
jednoducho: „Keby každý z nás zdvihol denne 
jeden odhodený predmet z našich ulíc, tak je 
naša Bratislava do týždňa čistá ako ľalia.“ 

Veronika Vasilková
Foto: Zelená hliadka

Zrejme majitelia garáží 
na Prístavnej ulici si s odpadom “rozumejú”...

....a Ružinov ho musí stále dočisťovať. Pôvodcovia 
odpadu si myslia, že takto sa ho zbavia zadarmo. 
Opak je však pravdou - míňajú na to zasa len svoje dane. 
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Ako ste pripomienkovali MHD? 
Na výzvu pripomienkovať mestskú hromadnú dopravu, ktorú sme uverejnili v Ružinovskom ECHU 12/2011, 
prišlo okolo 50 reakcií od Ružinovčanov – či už emailom, poštou, telefonicky alebo osobnou návštevou v redakcii. 
Mnohí obyvatelia pritom navrhujú aj konkrétne riešenia. Prinášame vám výber niektorých vašich postrehov. 

I keď sa podarilo v roku 2009 docieliť, že počas dopravnej špičky premáva spoj 66 v 15 mi-
nútových intervaloch, 20 minútové intervaly v čase od 7.40 do 13.00, po 18.00 a cez víkendy 
považujeme za úplne nedostačujúce (jediný spoj do Prievozu, absencia obchodov a akých-
koľvek služieb, za ktorými sú obyvatelia Prievozu nútení cestovať do iných častí mesta). 
Prosím preto opätovne o zváženie možnosti zmeny intervalov počas celého dňa tak, ako to 
bolo pred niekoľkými rokmi predtým, ako boli 20 minútové intervaly zavedené.

Obyvateľka Kláštorskej ulice 

Na Hrachovej ulici bol uvedený do prevádzky bytový komplex s 200 bytmi a momentálne 
prebieha výstavba ďalšieho obytného bloku.  Býva tu viac ako 500 obyvateľov, z ktorých 
väčšina je odkázaná na MHD. Jediným dopravným spojom v tejto oblasti je linka 208 so 
zástavkou na Strojníckej ulici. Vzdialenosť medzi zastávkou Strojnícka a zástavkou Radnič-
né námestie je príliš veľká a zástavka Strojnícka je na znamenie. Pomerne často sa stáva, 
že vodič trolejbusu tu ani nezastaví, pokiaľ cestujúci nestojí priamo na zastávke (zrejme sa 
ponáhľa na konečnú?!).  Navrhujem tieto zmeny:  skrátenie vzdialenosti medzi zastávkami 
zradením novej zástavky na oboch stranách ulice pod diaľničným obchvatom (Hrachová 
ulica) a zrušenie zastávky na znamenie.

Obyvateľka Hrachovej ulice 

Navrhujem pozmeniť trasu výjazdu trolejbusovej linky 209 tak, aby z vozovne prechádzala 
cez Trnávku, teda cez ulice Rádiová, Bulharská a Slovinská a následne po Rožňavskej ulici a Tr-
navskej ceste na Trnavské Mýto, kde sa napojí na svoju trasu. Dôvodom tohto návrhu je to, aby 
sa v skorých ranných hodinách bez dodatočných nákladov na zahustenie intervalov linky 204 
zlepšilo spojenie Trnávky s Hlavnou stanicou. 
Treba hľadať priestor na to, aby linka 63 minimálne v čase od rána po 20:00 (záverečná HORN-
BACH aj KIKA) zachádzala k OD KIKA a HORNBACH. Po 20:00 už by linka 63 končila tak, ako teraz. 
Linka 56 jazdí na Studenú ulicu v MČ Ružinov z Rače. Jej zavedením bola zrušená linka 114, 
ktorá pôvodne túto lokalitu ako expres spájala s Trnavským mýtom jazdou po Rožňavskej ulici. 
Linku 56 navrhujem zmeniť nasledovne: Zo Studenej ulice by mala pokračovať na Trnávku, 
z Edisonovej ulice po Rádiovej a Bulharskej by mala jazdiť na občasnú konečnú zastávku tro-
lejbusov na Hanáckej ulici. Výhody: Celá Trnávka získa priame spojenie s TESCO-m a okolitou 
priemyselnou a nákupno-zábavnou zónou a kúpaliskom Zlaté Piesky. Obyvatelia zóny medzi 
Galvaniho ulicou a Studenou ulicou získajú priamy spoj k lekárom v zdravotnom stredisku pri 
navrhovanej konečnej na Hanáckej. Taktiež deti z danej lokality budú mať priamy spoj do ško-
ly na Vrútockej. Linka 56 nahradí teraz chátrajúcu a stále viac obmedzovanú linku 58 v trase 
Rádiová-Technická. Treba ale vyriešiť dva problémy: Bočná ulica je momentálne jednosmerná 
smerom na Trnávku a tak treba hľadať spôsob, ako dostať autobus z Trnávky späť na Studenú. 
Na západe poznajú také riešenia, že MHD môže na „jednosmerkách“ jazdiť aj v protismere. 
Ale u nás? A treba prekonať odpor časti novousadlíkov v tejto lokalite, ktorí razia teóriu, že 
oni MHD nepotrebujú, lebo využívajú iba IAD a neželajú si žiadny tranzit vrátane MHD v tejto 
lokalite. Lenže MHD je verejnoprospešná vec....

Obyvateľ Banšelovej ulice 

Denne chodím do práce – Petržalky spojom č. 96 alebo 196. Spoj č. 96 chodí pravidelne, spoj č. 
196 často vynecháva. Navrhujem, aby sa premiestnila zastávka týchto dvoch spojov smerom 
do Petržalky z Prievozskej na Pivoňkovú súbežne zo zastávkami MHD trolejbusov 201,208,202 
z týchto  dôvodov – zastávka na Prievozskej je pri stavenisku – bývalý Mramor – kde sa stavia  
17-posch. budova, čo je OK. V lete keď sa vykonávali výkopové práce, bolo utrpenie stáť a čakať 
na spoje na tejto zastávke, no a teraz to nie je tiež nič príjemné. Je síce fakt, že stavenisko sa 
ohradilo, je tam úzky chodník s presklenou a zastrešenou zastávkou MHD, má to však svoj 
háčik, a síce že – zastávka teda „búdka“ je často vandalmi demolovaná, rozbité sklá a v ran-
ných hodinách, keď tam chodia kamióny, veľké autá, človek má pocit, že keď to nevytočia, tak 
vletia na túto zastávku....Okrem toho,  ak idem z Nezábudkovej na túto zastávku a chcem ísť 
ráno alebo večer fungujúcim podchodom /ten z Martinčekovej  je uzavretý/, tak  často tam 
nesvieti svetlo – zase zdemolované vandalmi. Myslím si, že keby zastávka týchto spojov bola 
na Pivoňkovej pri Samoške,  neničila by sa zastávka, prístup by bol lepší.  

Obyvateľka  Nezábudkovej ulice  

Navrhujem zavedenie spojenia z centra Trnávky smerom na cirkevnú školu Bachova a sme-
rom k miestnemu úradu. Ak to nie je možné dosiahnuť zriadením novej linky, tak aspoň 
zmenou trasy existujúcej linky 96, ktorá momentálne Trnávku obchádza cez Bojnickú a vo-
zovňu Trnávka, no mohla by jazdiť priamo cez Trnávku čiže napr. cez zastávku Spoločenská. 

Obyvateľ Trnávky

Na Studenú ulicu by mohla chodiť linka 53, ktorá  chodí do Vajnôr, aby zachádzala na Studenú ulicu. 
Obyvateľka Studenej ulice 

Uvítali by sme priame prepojenie Ružinov a Rača. 

Navrhujem, aby linka 66 chodila opäť smer Nová budova SND a nie do cieľovej zastávky 
Ružová dolina. Tiež by som privítala, aby uvedená linka chodila aspoň v čase od 16-18 h, 
kedy ľudia cestujú domov z práce spolu s deťmi zo škôlok častejšie, v 15 minútových in-
tervaloch, pričom v zásade vždy uvedená linka minimálne 5 min mešká, a tak tam človek 
často čaká aj 20 min. 

Linka 96 by mohla stáť na zastávke Pažítková (v smere do Petržalky), lebo sú tam aj potra-
viny, novinový stánok, automat na cestovne lístky a veľké sídlisko s vysokými domami, kde 
je veľa bytov. Ľudia, čo cestujú do Petržalky, by boli veľmi vďační,  že nemusia z trolejbusu 
prestupovať na autobus. Urýchlilo by im to aj cestu do Petržalky.  

Obyvatelia bytoviek v časti Hraničnej ulice pri diaľnici majú skutočne veľmi zlý prístup k 
MHD, kde veľká časť obyvateľov sú stále starší občania a dochádzanie na najbližšie zastáv-
ky MHD (za Prístavným mostom, hore na Mierovej, alebo pri kaštieli), to všetko sú veľké 
vzdialenosti na pešie dochádzanie. Ako najlepší návrh vidím riešenie: 
- napojenie niektorej existujúcej autobusovej linky prichádzajúcej od Prístavného mosta 
(odklonenie od Bajkalskej a prejazd cez ulicu Mlynské Nivy smer Hraničná ulica, napr. vy-
tvoriť zastávku pri potravinách JEDNOTA TERNO alebo v blízkom okolí), potom pokračova-
nie autobusovej linky ďalej po Hraničnej hore na Mierovú. 

Obyvateľka Hraničnej ulice 

Najväčším problémom je električka č. 9 - pred siedmou hodinou a prakticky po osemnás-
tej hodine a tridsiatich minútach nie je možné dostať sa priamym spojom do Karlovej Vsi, 
ba ani na Obchodnú ulicu. Napríklad odchod z divadla Nová scéna je problémový. Návrh: 
prevádzka električky č. 9 tak, ako iných spojov bez skrátenia harmonogramu. Rozpojením 
trasy pôvodnej električky č.12 a zrušením autobusu č. 34 (Ružinov - Dúbravka) je problém 
dostať sa priamo (nehovoriac o časovom obmedzení električky č. 9) do Dúbravky, na Pat-
rónku atď. Intervaly v ktorých jazdí napr. električka č. 14 sú dlhé, električky všeobecne sú 
preplnené už na 3.- 4. zastávke od konečnej smerom do mesta. Pri čakaní v strede mesta 
idú v  rovnakom časovom rozpätí dve električky č. 14, ale  tri električky č. 11. Poznámka: 
voľakedy električky, ktoré končili večer službu a išli do remízy, na určitom úseku mali po-
vinnosť zastavovať a brať pasažierov. V súčasnosti nezastavujú, idú však takou rýchlosťou, 
že mám niekedy pocit, že sa vykoľaja. 

Obyvateľka Komárnickej ulice  

Dopravný podnik nedávno označil zastávku Nevädzová ako NA ZNAMENIE. Domnievam sa, 
že tejto zastávke také označenie neprináleží. Okrem toho, že tam stoja 4 spoje (96, 196, 66, 
75), je v okolí mnoho bytov, úradov, škôl, novostavieb a napríklad aj úrad ombudsmana, 
hotel, ministerstvo hospodárstva a tiež úrad mestskej časti Ružinov. Tiež som každý deň 
svedkom, kedy neinformovaný cestujúci nezazvoní a prevezie sa.  

Za všetky pripomienky k MHD vám ďakujeme. Mestská 
časť Ružinov z nich spravila súhrn, ktorý odovzdala na 
magistrát hlavného mesta Bratislavy. Ten si od Doprav-
ného podniku objednáva výkony MHD.  Veríme, že spo-
ločne sa nám podarí presadiť aspoň niektoré zmeny, 
ktoré pomôžu Ružinovčanom zlepšiť cestovanie v MHD.   

 

ŽELEZIARSTVO/DOMÁCE POTREBY JURSI s.r.o. 
Sedmokrásková 1/0106 Bratislava  - vodoinštalačný materiál, - kuchynské potreby, 
(medzi poliklinikou Ružinov a NC RETRO)  - batérie, hadice, ružice,  - metly, zmetáky, 

e-mail: jursisro@gmail.com   - náradie, elektronáradie, laná, - sezónny tovar.  

t. č. 0904 285 510    - kľučky, úchyty, zámky,  - a mnoho iného! 

KUPÓN  
5% ZĽAVA 

pri  nákupe  nad 10 € 
1 kupón = 1 nákup  
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Tretina nájomných bytov pre učiteľov 
Nové všeobecne záväzné nariadenie o nájme bytov schválili poslanci ružinovského miestneho 
zastupiteľstva na poslednom stretnutí v roku 2011. Nariadenie v praxi rieši bytovú politiku 
mestskej časti Ružinov. Nájomné byty bude samospráva prideľovať jednotlivým žiadateľom na 
základe odporúčania bytovej komisie. Nové bývanie majú získať aj učitelia. 

Ujasnenie pravidiel 
O  prideľovaní nájomných bytov v  Ružinove rozhoduje od jesene 
minulého roka nová bytová komisia. Vznikla po tom, ako sa starosta 
Dušan Pekár vzdal svojho práva prideľovať 10 bytov ročne. V  de-
väťčlennej komisii sú okrem poslancov aj zástupcovia verejnosti - 
Beáta Mesíková z materského centra Hojdana, Antónia Snehotová, 
riaditeľka základnej školy Kulíškova a Jana Bolebruchová, riaditeľka 
materskej školy Bancíkovej.  Na pravidelných zasadnutiach posúdi 
jednotlivé žiadosti o  nájomné byty, z  ktorých potom vyberie tie, 
ktoré odporučí na schválenie starostovi. „Pri posudzovaní sa budeme 
riadiť podľa nového všeobecne záväzného nariadenia, ktoré schválilo 
zastupiteľstvo. To v praxi rozdeľuje žiadateľov o nájomný byt do troch 
skupín: prvá je skupina žiadateľov, ktorí sú v sociálnej núdzi, teda naprí-
klad rodiny s deťmi, ktoré si vlastné bývanie z ekonomických dôvodov 
nemôžu dovoliť. Druhou skupinou sú osamelí ľudia, napríklad vdovci, 
alebo rozvedení, ktorí takisto nemajú ekonomické zázemie na vlastné 
bývanie alebo nájom,“ hovorí  Vladimír Sloboda, zástupca starostu 
Ružinova.  

Byty pre učiteľov
„Novinkou je tretia skupina, tá počíta so žiadateľmi, ktorí sú nejakým 
spôsobom pozitívne aktívni v mestskej časti,“ dopĺňa Sloboda. Do tej-
to skupiny patria napríklad učitelia. „Pri platoch 400–500 eur si naši 
učitelia nemôžu dovoliť vlastné bývanie a  dokonca ani nájom,“ vy-
svetľuje situáciu pedagogickej obce Antónia Snehotová. Mestská 
časť ako zriaďovateľ deviatich základných škôl v  Ružinove, nemá 

peniaze na to, aby učiteľom zvyšovala platy. Nájomnými bytmi 
chce zlepšiť ich situáciu a prilákať najmä mladých pedagógov do 
základných škôl. „Určite vítame takúto možnosť,“ hovoria za učiteľov 
riaditeľky škôl.
Mestská časť chce pedagógom vyčleniť 30% z  celkového počtu 
voľných bytov. „Teším sa, že sa nám podarilo na poslednom zastupi-
teľstve presadiť zvýšenie počtu nájomných bytov pre učiteľov ružinov-
ských škôl z pôvodne navrhovaných 20 % na 30 % ich celkového počtu. 
Urobím všetko preto, aby bol Ružinov vzdelanou mestskou časťou,“ 
vysvetľuje Ján Buocik, vicestarosta a  bývalý člen bytovej komisie. 
Svojej funkcie v komisii sa v decembri vzdal v prospech dlhoročné-
ho nezávislého poslanca Patrika Guldana. „Prítomnosť nezávislého 
poslanca v bytovej komisií zabezpečí maximálnu objektivitu pri pride-
ľovaní bytov“ doplnil Buocik.  

Voľné byty na Vietnamskej 
Ružinov má momentálne k dispozícii svoje vlastné nájomné byty na 
Vietnamskej ulici na Trnávke. Tieto sú v relatívne dobrom stave. Ďal-
šie voľné byty sú po celom Ružinove. Tie však vlastní mesto a mest-
ská časť ich má v  správe. Keďže sú ale v  zlom technickom stave, 
vyžadujú si nemalé investície na ich opravu. Tie samospráva nemá, 
preto ich chcela predať vo verejnej dražbe. Získala by tak peniaze na 
údržbu bytov na Vietnamskej ulici. Bratislavský primátor Milan Ftáč-
nik však zatiaľ súhlas k dražbe nedal, byty tak zostávajú v zozname 
neobsadených nájomných bytov. „Primátor Ftáčnik súhlas na dražby 
zdevastovaných bytov neudelil, nevysvetlil však, kto a z akých peňazí 
zaplatí rekonštrukciu týchto bytov“ uviedol  vicestarosta Buocik.

Začiatkom roka
Nová bytová komisia má za sebou už niekoľko stretnutí. Dohodla si 
svoj štatút a organizačnú štruktúru, vytvorila novoprijaté VZN o náj-
me bytov. O  žiadosti o  nájomné byty nie je núdza, napriek tomu 
však zatiaľ žiaden byt nepridelila. „Komisia čakala na schválenie by-
tového VZN. Miestnym zastupiteľstvom prešlo, preto dúfam, že komisia 
nájomné byty začne prideľovať už začiatkom tohto roka,“ dodal sta-
rosta Ružinova Dušan Pekár. 

Zuzana Tiňová  
Foto: M. Štrosová    
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Daň za psa chovaného v Ružinove zostáva v rovnakej výške ako mi-
nulý rok – 39,83 eur za psa v  byte a  16,59 eur za psa v  rodinnom 
dome. Platí sa pritom len za psa staršieho ako šesť mesiacov. Majite-
lia psov, ktorí dosiahli 60 rokov, majú zľavu 50 percent, zaplatia teda 
len polovicu sumy. 
Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca na-
sledujúceho po mesiaci, v ktorom daňovník nadobudol psa alebo v 
ktorom pes dosiahol vek 6 mesiacov, a zaniká prvým dňom mesiaca 
nasledujúceho po mesiaci, v ktorom daňovník už nie je vlastníkom 
alebo držiteľom psa. Daňovník  je povinný písomne oznámiť vznik 

daňovej povinnosti správcovi dane (v Ružinove je to miestny úrad 
na Mierovej 21) do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti. Miest-
ny úrad vyrubí daň platobným výmerom a vyrubená daň je splatná 
do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výme-
ru. V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň na zdaňovacie obdo-
bie splatná bez vyrubenia do 31. januára príslušného zdaňovacieho 
obdobia. 
Daň sa neplatí za psa so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní ale-
bo používa občan s ťažkým zdravotným postihnutím, za psa chova-
ného na vedecké a výskumné účely, ani za psov v útulku.

(red)
Foto: R. Hoblík 

Nezabudnite zaplatiť daň za psa do konca januára 
Majitelia psov, ktorí už miestnemu úradu Ružinov ohlásili svoju daňovú povinnosť, musia zaplatiť daň 
za psa do utorka 31. januára 2012. Veľa času už teda nezostáva. V posledných januárových dňoch sa 
treba zároveň pripraviť na väčší nápor ľudí na miestnom úrade. 

Denne dovážame čerstvé 
ovocie a zeleninu aj od 
miestnych dodávateľov

Čerstvé pečivo
rozvoniava v obchode 
niekoľkokrát denne

Ponúkame kvalitné
a chutné balené syry,
mäso a údeniny

Otvorené každý deň
v týždni od 6.00 až do 22.00 
hodiny

Platiť môžete 
v hotovosti, kartou
alebo stravenkami

Nákupné tašky sú u nás 
zadarmo

Vernostná karta
Clubcard vás odmení
za každý nákup

Rýchly nákup
alebo dobrá
desiata

Už 
čoskoro

Bratislava_Perla_Epres_182x135_image.indd   1 13.1.12   17:41

Daň za psa na rok

39,83 € za psa chovaného v bytoch a nebytových 
priestoroch bytových domov a polyfunkčných objektov a v 
objektoch slúžiacich na podnikanie

16,59 € za jedného psa chovaného v rodinných domoch, 
rekreačných a záhradkárskych chatách, domčekoch na 
individuálnu rekreáciu a pod. 
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Niektoré ulice sú žiadanejšie ako iné 
Žiadosti o nové parkovacie miesta, ktoré obyvatelia odovzdali od októbra minulého roka, bude mestská 
časť Ružinov vybavovať až od 15. marca. Týchto žiadostí je momentálne vyše 45 a ich počet bude 
narastať.  Dôvodom je prestávka vo vyznačovaní parkovacích miest, ktoré sa v zimných mesiacoch 
z dôvodu nevhodných poveternostných podmienok nevyznačujú. 

Otvorenie školy je spoločnou víziou širokých platforiem v Bratislave – 
– Kresťania v meste a evanjelicKá aliancia

Zriaďovateľ: slOvO živOta internatiOnal Bratislava

Hlavné ciele:
v Kresťanské hodnoty vo vzdelávaní v 

v tvorivosť a samostatnosť v 
v Dôraz na angličtinu v 

 

3. septembra 2012 otvárame 1. a 2. ročník základnej školy

Ďalšie informácie nájdete na: 

www.krestanskaskola.sk

M.A. Alison Jayne 
Godfrey, QTS, 
riaditeľka školy Pavlovičova 3, v priestoroch SOŠ drevárska na Trnávke

Súkromná základná škola
Pavlovičova 3 

Mestská  časť Bratislava–Ružinov, Mierová 21, 
827 05  Bratislava 

vyhlasuje v zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o  výkone práce vo ve-
rejnom 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 označením „Výberové konanie 
vedúci, vedúca odboru 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 „Výbero-
vé konanie vedúci, vedúca odboru sociálnych vecí MČ Bratislava 
– Ružinov – neotvárať“ je potrebné doručiť v termíne najneskôr 
do  15. 02. 2012  osobne do podateľne. 

Miestny úrad m. č. Bratislava – Ružinov
Mierová 21
827 05  Bratislava.

Žiadostí o predĺženie vyhradeného 
parkovania sa zimná prestávka ne-
týka, tieto žiadosti obyvateľov Ruži-
nov vybavuje priebežne. 
Noví žiadatelia o vyhradené parko-
vacie miesta však niekedy nemusia 
byť úspešní – časť ulíc má už totiž 
naplnený limit miest, ktoré môžu 
byť vyhradené. Plne obsadené sú 
tak už ulice Klincová, Zelinárska, 
Velehradská, Budovateľská, Jégého, 
Pavlovova, Líščie nivy, Rumančeko-
vá, Muškátová, Bajzova. Vyhradené 
miesta môžu totiž tvoriť maximál-
ne 50% z  celkových parkovacích 
priestorov na danej ulici. Zvýšený 
záujem o  zaobstaranie si vyhrade-
ného parkovacieho miesta registru-
je samospráva z ulíc Rumančeková 
a  Muškátová, čo zrejme spôsobila 
stavba Retra. Vodiči začali parkovať 
v  spomenutých susedných vnút-
roblokoch. Nápor na vyhradené 

parkovanie je aj na Budovateľskej 
a  Velehradskej ulici, ktoré susedia 
s biznis centrami, podobne je to na 
Jégého či Haburskej ulici. 

Ceny za vyhradené parkovanie  
sú rovnaké ako minulý rok:

Pre fyzické osoby 
vo výške 0,0663 € za m2 za jeden 
deň parkovania, čo prestavuje 
v roku 2012 sumu 266,92 € ročne. 

Právnické osoby a fyzické 
osoby-podnikatelia si zaplatia 
0,1659 €/m2 za jeden deň, teda 
667,91 € za rok. 

Držitelia preukazu ZŤP daň za 
vyhradené parkovanie neplatia. 

Marianna Šebová 
Foto: R. Hoblík 
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Supemarket chce ochrániť sochy 
Za obeť nedávnej výstavby supermarketu v Ružinove padlo umelecké dielo. Stavbári zničili 
sochu od akademického maliara Jozefa Jankoviča. Išlo o dielo s názvom Čas zo šesťdesiatych 
rokov. Sochára sa na odstránenie diela nikto nepýtal, zmizlo zo dňa na deň. Investor preto 
teraz na revanš pracuje na tom, aby sa niečo takéto v budúcnosti nestalo.

Na Slovensku neexistuje konkrétna práv-
na úprava, ktorá by chránila všetky sochy 
a umelecké diela.  Ohrozené sú najmä tie 
z  minulého režimu, na ktoré sa autorský 
zákon nevzťahuje. Vzniká tak legislatívne 
vákuum a z času na čas sa stane, že ume-
lecké dielo zbúrajú. Tak, ako to bolo v prí-
pade sochy Jozefa Jankoviča, ktorá padla 
minulý rok za obeť stavbe supermarketu 
na Ružinovskej ulici. 

Poškodený sochár 
spolupracuje 
Spoločnosť, ktorá dielo zbúrala, finanč-
ne podporí aktivitu, ktorá má podobnej 
situácii zabrániť. Iniciovala vypracovanie 
súpis pamätihodností Bratislavy z  rokov 
1945 až 2001. „Na príprave zoznamu pracu-
jú teoretici umenia zo združenia Resculptu-
ra pri Slovenskej výtvarnej únii. Ich úlohou 

je mapovať umiestnenia sochárskych diel 
v jednotlivých mestských častiach Bratisla-
vy, dokumentovať pohyb sochárskych diel  
v jednotlivých mestských častiach a vytvoriť 
biografiu jednotlivých autorov diel obsiah-
nutých v zozname,“  uvádza tlačová hovor-
kyňa spoločnosti Lidl Jana Čupková.  Pri 
tejto aktivite sa firma rozhodla spolupra-
covať práve s  Jozefom Jankovičom, kto-
rého sochárske dielo Čas padlo za obeť. 
„Ja som spokojný, že niečo takéto bude. Veď 
tie sochy nič nechráni. Takto budú všetci 
investori vedieť, kde je aké umelecké dielo, 
a čo vlastne tým umeleckým dielom je. Po-
skytneme tak aspoň nejakú ochranu,“ po-
vedal akademický sochár Jozef Jankovič. 

Zoznam do konca roka 
Podľa aktuálneho zoznamu Mestského 
ústavu ochrany pamiatok v Bratislave má 
Ružinov 26 významných pamätihodností. 
Napríklad bývalú radnicu v Prievoze, Dax-
nerovu bustu na Daxnerovom námestí, či 
pomník Andreja Hlinku v  rovnomennom 
parku. Sú tu však mnohé diela, ktoré zma-
pované nie sú. Nový zoznam teda padne 
na úžitok aj v Ružinove. „Momentálne ešte 
neviem presne povedať, ktoré diela tu sú 
a  nie sú. Minulý režim totiž mnohé z  nich 
odstránil, a tak neviem, ktoré „prežili“ a kto-
ré nie. Práve preto robíme tento zoznam,“ 
doplnil Jankovič.
Zoznam má byť koncom roka 2012 zverej-
nený v knižnej a digitálnej podobe. „Bude 
bezplatne distribuovaný majiteľom verej-
ných nehnuteľností, stavebným úradom 

a samosprávam mestských častí, ako aj 
pamiatkovým úradom a kultúrnym inštitú- 
ciám v Bratislave,“ povedala Čupková. Ani 
tento zoznam však sochám neprinesie 
právnu ochranu. Na jednotlivé diela a ich 
autorov však upozorní, a  tak bude sym-
bolizovať zdvihnutý prst pre investorov 
a stavebníkov.

Zuzana Tiňová 
Foto: M. Štrosová   

Busta Janka Čmelíka, slovenského partizána, zavraždeného 
nemeckými fašistami v Sriemskej Mitrovici v máji 1942. Osa-
dená je na bočnej fasáde bytového domu na Čmelíkovej ulici.

Busta Štefana Marka Daxnera, slovenského politika, náro-
dovca, spisovateľa. Žil v štúrovskom období v 19. storočí. 

Ružinovčania a hlavne obyvatelia v okolí Perly Ružinova 
sa môžu tešiť. Čoskoro sa tu otvára Tesco Expres. 
Očakávajte modernú predajňu, dobré ceny, body za 
pravidelné nákupy, možnosť nakúpiť aj vo večerných 
hodinách. 

Široký sortiment a rýchly servis
Ružinov bol prvou bratislavskou mestskou časťou, kde spo-
ločnosť Tesco otvorila svoju historicky prvú predajňu formátu 
Expres, a to na Komárnickej ulici. Po troch rokoch budú mať 
možnosť spraviť si rýchly nákup v blízkosti domova ďalší 
Ružinovčania. Priam až v papučiach si budú môcť nakúpiť 
obyvatelia Perly Ružinova. V ich obytnom dome na prízemí 
totiž práve prebiehajú prípravné práce pred otvorením Tesco 
Expresu, prevádzky zameranej na najčastejšie nakupovaný 
sortiment. To ocenia všetci, ktorí robia každodenné nákupy. 
Pýtate sa, čo môžete očakávať. Ako sme sa dozvedeli, vyše 
2 200 položiek v sortimente, t. j. čerstvé potraviny ako pečivo, 
mliečne výrobky, lahôdky, balené mäso, mrazené výrobky, ale 
aj drogériový tovar, noviny, potravu pre zvieratá či čerstvé kvety.

Darček alebo pozornosť na poslednú chvíľu? 
Dnes je bežné, že sa ľudia zdržia v práci aj do neskorších 
hodín, preto možnosť nakúpiť aj vo večerných hodinách 
príde vhod. Kúpiť si na večeru či raňajky čerstvé pečivo 
alebo zeleninu len kúsok od domova je určite veľká výhoda. 
Alebo si na poslednú chvíľu spomeniete, že chcete nieko-
mu v rodine, známym či priateľom zagratulovať k meninám 
či inému sviatku. Jednoducho čerstvé rezané kvety, bonbo-
niéru alebo fľašu kvalitného vína rýchlo zoženiete v predajni 
Tesco Expres. V Exprese v Perle Ružinova budete môcť 
nakúpiť od 6. do 22. hodiny sedem dní v týždni. K dis-
pozícii budú štyri pokladne. Pri nich zákazníkov ochotne 
obslúžia, poradia a tiež si vypýtajú klubovú kartu Clubcard. 
Bratislavčanom asi nemusíme veľmi predstavovať túto 
vernostnú zákaznícku kartu, na ktorú sa zákazníkom za 
pravidelné nákupy zbierajú body. A raz za štvrťrok Tesco 
premení body na peňažné poukazy, ktoré spolu s rôznymi 
zľavovými kupónmi zašle priamo do poštovej schránky 
svojich verných zákazníkov. 

-ps-

Tesco Expres čoskoro aj v Perle Ružinova

Perla Ružinova

Perla_Bratislav_Extra_PR_182x67.5.indd   1 13.1.12   16:52
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Budúcich prvákov čaká zápis 
Deti, ktoré do 31. augusta 2012 dovŕšia šesť rokov, ako aj deti, ktoré mali odloženú povinnú školskú do-
chádzku, musia ísť vo februári na zápis do prvej triedy. Zápisu sa musia zúčastniť aj deti telesne postihnu-
té, aby bolo možné včas zabezpečiť ich vhodné zaškolenie alebo prijať ďalšie opatrenie.

Základné školy v  Ružinove zvyčajne ponúkajú 
vyučovanie viacerých cudzích jazykov, desiatky 
záujmových krúžkov, zapájanie detí do mno-
hých projektov, samozrejmosťou je práca s  po-
čítačom. Všetkých deväť škôl, ktorých zriaďova-
teľom je mestská časť Ružinov, má vymenené 
staré okná za plastové, tento rok má v rozpočte 
vyčlenené peniaze na vyregulovanie kúrenia, 
chystá aj ďalšie rekonštrukčné práce. Minulý rok 
zrealizovala rekonštrukciu sociálnych zariadení 
na ZŠ Medzilaborecká, Borodáčova, Ružová doli-
na a Kulíškova. Žiadna škola pritom nejde do útl-
mu, skôr naopak – školákmi sa postupne stávajú 
silné populačné ročníky, ktoré zaplnili škôlky. Ak 
ste zachytili informáciu, že sa ruší ZŠ Medzilabo-
recká, je to len fáma, žiadnu školu Ružinov rušiť 
nejde ani neplánuje. 
Okrem škôl, o  ktoré sa stará mestská časť Ru-
žinov, sú v tejto mestskej časti aj ďalšie školy – 
cirkevné i súkromné, jedna súkromná začne od 
septembra svoju činnosť prvýkrát. 

ZŠ Borodáčova 2
www.borodacova.sk
- vyučovanie cudzieho jazyka a informatiky od 1. ročníka
- práca s počítačom, internetom, interaktívnou tabuľou a data-
projektormi priamo na vyučovaní a pri prezentáciách žiakov (3 
počítačové učebne a 10 učební vybavených dataprojektorom)
- posilnené hodiny matematiky, slovenského jazyka a literatúry 
vo všetkých ročníkoch
- druhý cudzí jazyk nemecký, ruský od 6. ročníka
- odborná pomoc školského psychológa a špeciálneho pedagó-
ga, môžu využiť aj rodičia budúcich prvákov 
- exkurzie, výlety, školy v prírode, lyžiarsky kurz, poznávacie 
pobyty 
- organizujú Týždeň otvorenej školy s projektovým vyučovaním 
a spoluprácou s partnermi
- krúžková činnosť: zábavná matematika, krúžky - matematický, 
internetový, literárno-dramatický,  filmový fanúšik, volejbalový, 
počítačový krúžok, zdravotné plávanie...  

ZŠ Drieňová
www.zsdrienovaba.edu.sk
Škola ponúka priateľské a podnetné prostredie so stálym peda-
gogickým kolektívom. Už od prvej triedy sa žiaci budú venovať 

výučbe anglického jazyka (3 hodiny týždenne) a  informatiky. 
Od 5. ročníka druhý cudzí jazyk (nemecký, ruský). Škola ponú-
ka viac ako 25 mimoškolských krúžkov a aktivít, fungujú tu dve 
základné umelecké školy, jazykové kurzy a športové prípravy. 
Veľký areál s futbalovým a volejbalovým ihriskom, preliezačky a 
hojdačky. Prevádzka ŠKD je od 6.30 do 18.00. Škola momentálne 
spolupracuje na dvoch medzinárodných projektoch a zapája sa 
do mnohých akreditovaných projektov, súťaží a podujatí. 

ZŠ Kulíškova 8
www.zskulskovaba.edu.sk 
Dlhodobou tradíciou školy je športové zameranie (od roku 
1964/65), škola pokračuje v športovej tradícii, od prvého ročníka 
má o hodinu viac telesnej výchovy, ktorú venujú  tenisu. Cudzí ja-
zyk je anglický, na druhom stupni jazyk anglický, nemecký a rus-
ký. Osobitosťou školy od roku 1996 je pomoc žiakom s narušenou 
komunikačnou schopnosťou. Škola je jedinou školou v Ružinove, 
ktorá má špeciálne triedy s poruchami reči na I. stupni ZŠ. 

ZŠ Medzilaborecká
www.zsmedzilabba.edu.sk
Škola je miestom pohody, rastu, zábavy, poznania, aktivít, 
športu i  medziľudských vzťahov. Na malom mieste, málo ľudí 
s nadšením a chuťou dokáže robiť s deťmi malé zázraky. Škola 
chce ponúkať deťom a  rodičom pohodu a  radosť, spoluprácu, 
potešenie a podporu vo všetkých oblastiach. Možno nie super-
moderné a špičkové učebne, ale učitelia, ktorí tvoria dobrý tím 
a majú nespočetné množstvo úžasných nápadov. Stretnete sa tu 
s  interaktívnym vyučovaním, s množstvom projektov, zaujmú 
workshopy, výtvarné dielne, školský ateliér, jazyková škola, mi-
moškolské aktivity (školy v prírode, sústredenia, krúžky,  tvorivé 
dielne,  besiedky…). V  rámci 4 D zážitku sa špecifikuje i v oblas-
ti špeciálno–pedagogickej pomoci – 2 špeciálni pedagógovia sa 
venujú pomoci deťom s ťažkosťami v učení i správaní, sociálne 
znevýhodneným, podpore rodinám. 

Základná škola Mierová 46
www.zsmierovaba.edu.sk 
- vyučovanie anglického  jazyka od 1. ročníka, vyučovanie 
druhého cudzieho jazyka od 5.   ročníka, zvyšovanie čitateľskej 
gramotnosti
- projektová a tvorivá práca na vyučovaní s modernou technikou 
- výborné výsledky v okresných  kolách predmetových olympiád
- úspešnosť v   testovaní žiakov 9. ročníka a  ich prijímania na 
stredné školy
- pobyty v škole v prírode, environmentálna výchova na vysokej 
úrovni
- školský špeciálny pedagóg na škole
- práca v záujmových krúžkoch a podpora športu /zameranie na 
volejbal/
- aktívna činnosť v klube detí /kurzy plávania, lyžovania, tvorivé 
dielne/,  poskytovanie aktivít pre  deti aj počas letných prázdnin/                                
- spolupráca s rodičmi školy na veľmi dobrej úrovni

ZŠ Nevädzová 2
www.zsnevadzova.sk
- vyučovanie angličtiny, nemčiny, ruštiny podľa výberu ro-
dičov
- vyučovanie cudzieho jazyka od 1. ročníka so zvýšenou do-
táciou hodín
- projekt Infovek, využitie skúseností z  absolvovania dvoj-
ročných aktivít projektu 
- na základe absolvovaného projektu inovácia obsahu a me-
tód vzdelávania
- vyučovanie výpočtovej techniky a informatiky od 1. ročníka
- využívanie vzdelávacích programov, programov formátu 
3D s interaktívnou tabuľou a internetu na vyučovaní, využí-
vanie stavebníc LEGO Dacta vo vyučovacom procese
-  25 krúžkov

- pôsobenie psychológa a  špeciálneho pedagóga na škole 
 – odborná pomoc žiakom s poruchami učenia

 ZŠ Ostredková 14
www.zsostredkovaba.edu.sk
Dlhoročné skúsenosti najmä s rozšíreným vyučovaním cudzích 
jazykov (anglický, nemecký a ruský),  technickej výchovy zame-
ranej na prácu s počítačom a  športovej prípravy (volejbal). Na 
vlastné náklady vlani úspešne dokončili kompletnú  rekonštruk-
ciu všetkých sociálnych zariadení v  obidvoch budovách školy. 
Škola sa zapája do rôznych projektov, z ktorých získala napríklad 
aj jazykové laboratórium,  dve interaktívne tabule, multifunkč-
né ihrisko, dataprojektory sú už takmer vo všetkých triedach. Pri 
vyučovaní používajú učitelia najmodernejšie učebné pomôcky. 
Popoludní ZUŠ a SZUŠ poskytujú umelecké vzdelávanie (hu-
dobný nástroj, výtvarný a tanečný odbor), pôsobí tu futbalový 
klub Domino, tanečná škola Elastic Slovakia, voľnočasový klub 
pre deti Beni, štúdio tanca Victory, Škola okinawan karate, BEN 
language school, Centrum voľného času a SCVČ Talentino, ktoré 
ponúkajú žiakom rôzne krúžky. Každý rok organizujeme pre žia-
kov plavecký výcvik, kurz korčuľovania, školy v prírode, lyžiarsky 
výcvikový kurz a priebežne jazykové pobyty v zahraničí.

ZŠ Ružová dolina 29
www.zsruzdoba.edu.sk
Zameriava sa na vyučovanie cudzích jazykov (od 1. r. AJ, od 5. AJ 
+ NJ) a informatiky, ktorú vyučujú odborní pedagógovia. Okrem 
bežného vyučovania realizujú blokové vyučovanie, projektové dni, 
vianočnú akadémiu, žiacku olympiádu, denný tábor, školu v príro-
de, tvorivé dielne, návštevy knižnice, rôzne krúžky, zapájanie sa do 
súťaží, projektov (napr. Aby deti boli zdravé). Priestranné triedy 
s novými lavicami, 2 počítačové učebne a 3 učebne  s dataprojek-
torom. Školský klub funguje od 6:30 do 17:30.  

ZŠ Vrútocká 58
www.zsvrutocka.sk
- výborná povesť školskej jedálne medzi ružinovskými školskými 
jedálňami, varí 7. rok aj pre súkromnú školu Waldorfskú
- nové lavice vo všetkých triedach školy
- mliečny automat RAJO – ovocné a mliečne brejky
- v priestoroch školy sa nachádza zubná ambulancia
- zabezpečená doprava žiakov zo Studenej ulice
– anglický, nemecký jazyk – podľa výberu od 1. ročníka, od 
6.roč. povinný druhý cudzí jazyk nemecký alebo ruský
- zavedenie nových predmetov: Tvorba a prezentácia projektov, 
Zdravý  život
- základy tenisu v rámci telesnej výchovy na I. stupni 
- dve interaktívne tabule s výukovými programami, 30 žiackych 
počítačov
- postupné zabudovávanie dataprojektorov v každej triede, in-
ternet vo všetkých triedach
- školský špeciálny pedagóg a školský psychológ na plný úväzok
- odborná pomoc  a starostlivosť o deti  so školskými výchovno-
-vzdelávacími potrebami – poruchy      učenia a pod. pomocou 
špeciálneho pedagóga a psychológa

Cirkevné a súkromné školy
Spojená škola sv. Vincenta de Paul
Bachova 4
http://vincentdepaul.sk

Súkromná ZŠ pre žiakov so všeobecným 
intelektovým nadaním, Bajkalská 20 
www.1sg.sk 

Súkromná základná škola, Pavlovičova 3
www.krestanskaskola.sk 

Miroslava Štrosová    

Zápis do I. ročníka základnej školy
piatok     10. 2. 2012   od 14:00/ 14:30 – 18:00 hod.
sobota     11. 2. 2012   od 8:00 – 12:00 hod.

Čo potrebujete k zápisu 
- platný občiansky preukaz

- rodný list dieťaťa

- potvrdenie o návšteve materskej školy (žiadať v MŠ, kto-
rú dieťa navštevuje)

- preukázať trvalé alebo prechodné bydlisko v rajóne školy

- v prípade postihnutého dieťaťa treba doklad o zdravot-
nom postihnutí 

- rodičia detí, ktoré mali minulý rok odklad školskej do-
chádzky, prinesú rozhodnutie o odklade vydané riadite-
ľom školy, na ktorej sa zúčastnili zápisu

- ak je dieťa choré v čase zápisu, môže ho zapísať zákonný 
zástupca dieťaťa s  rodným listom dieťaťa a  občianskym 
preukazom v deň zápisu alebo v týždni pred zápisom
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Tabletové prekvapenie 

Škôlka na Exnárovej zatiaľ zostáva

Fontánka lákavejšia ako umývadlo 

Kým na väčšine škôl pracujú študenti s počítačmi či notebookmi, Spojená škola sv. Vincenta de Paul 
v Ružinove predbehla dobu. Jej študenti dostali dva dni pred zimnými prázdninami skutočne netradičný 
darček v podobe osemnástich najnovších iPadov.  Tie budú slúžiť ako pomôcka pri vyučovaní. 

V budove na Exnárovej ulici sídlia spolu materská a základná umelecká škola. Budova je vo vlastníctve magistrátu 
hlavného mesta, ktorý je zriaďovateľom základnej umeleckej školy . ZUŠ chcela priestory materskej školy využiť pre 
seba.  Rodičia sa teda obávali, že sa  škôlka  so svojimi 116 deťmi bude musieť sťahovať. Nateraz to však nehrozí. 

Deti v škole uprednostňujú sladké malinovky pred čistou vodou. Väčšinou si nosia pollitrové fľaše s ochu-
tenými nápojmi. Nešetria tak ani svoje zdravie, ani životné prostredie.  Na slovenských školách preto 
odštartoval projekt Modrá škola, ktorý presadzuje pitnú vodu v špeciálnych fontánkach.

Osemnásť iPadov venovala riaditeľka školy 
Mária Švantnerová nič netušiacim tretiakom. 
„Prepadla“ ich pred Vianocami na vyučovaní a 
s  hnedými škatuľami. Keď z  nich vytiahli mo-

derné iPady, neskrývali prekvapenie. „Vôbec 
som to nečakala, toto je fakt prekvapenie,“ tešila 
sa tretiačka Dominika. Ostatní spolužiaci zdie-
ľali podobné pocity: „Je to skvelé, fakt sa tešíme.“  
IPady však nepatria iba tretiakom, ale všetkým 
študentom. Učitelia majú pripravené osnovy 
tak, aby ich využili počas vyučovania podľa 
konkrétnej potreby. Moderné tablety poputujú 
teda z triedy do triedy. Práve zimné prázdniny 
boli pre učiteľov príležitosťou, aby si tablety 
doma odskúšali a pripravili nové aktivity na vy-
učovanie.
„IPady môžeme využívať na každej hodine. Do-
konca aj na telesnej sa podľa nich môžu žiaci učiť 
napríklad techniku lyžovania. Využijú to najmenší 

aj najväčší študenti,“ neskrývala nadšenie riadi-
teľka Spojenej školy sv. Vincenta de Paul, Mária 
Švantnerová. IPady škola získala vďaka projek-
tu. Pre každý predmet pripravili učitelia  plán 
výučby a využitia takéhoto tabletu. „Je to nao-
zaj jednoduché, všetko ovládate dotykom. Viem 
si predstaviť, ako to žiaci využívajú na zemepise, 
dejepise, či pri hodinách cudzích jazykov. Je to 
naozaj všestranné,“ povedal Andrej Kusenda, 
riaditeľ spoločnosti, ktorá polovicu iPadov za-
sponzorovala. Škola už preto zriadila aj wifi sieť 
a tak sa študenti budú môcť pripojiť na internet 
kdekoľvek v škole. 

Zuzana Tiňová 
Foto: R. Hoblík

Škôlka na Exnárovej má v budove päť tried, je-
dáleň s kuchyňou a na dvore vlastné ihrisko. Zá-
kladná umelecká škola (ZUŠ) sídliaca v tom istom 
objekte, ktorý ma aj v správe, zasa chcela priesto-
ry využiť pre rozvoj svojej činnosti. Medzi oboma 
subjektmi nebola uzatvorená žiadna nájomná 
zmluva. Doteraz škôlka neplatila nájomné za uží-
vanie priestorov, s umeleckou školou si vzájom-
ne uhrádzali energie.  „Žiadna nájomná zmluva 
doteraz nebola, keďže až v apríli pred dvoma rokmi 
mi bol celý objekt zverený do správy,“ ozrejmila 
predošlé spoločné fungovanie riaditeľka ZUŠ Ex-
nárova Anna Miklovičová. 
Materská škola sa presťahovať nechcela a „ZUŠ-
ka“  chcela svoje priestory rozšíriť o tie škôlkarske. 
Zamotanú situáciu načas vyriešilo mestské za-
stupiteľstvo, na ktorom poslanci mesta schválili 
nájomnú zmluvu medzi základnou umeleckou 

školou a  materskou školou.  „My sme celkom 
spokojní, pretože  podmienky nájomnej zmluvy 
boli schválené. A  aspoň sme celú situáciu dostali 
do istého právneho stavu,“ uviedla riaditeľka ZUŠ. 
Jednou z podmienok bolo uhradenie predchá-
dzajúcich nájmov za obdobie 22 mesiacov, ktoré 
boli bez zmluvného vzťahu medzi subjektmi.  

Po roku 2013
V  nájomnej zmluve je stanovený dátum odo-
vzdania priestorov škôlky na koniec júla 2013, 
čo je kompromis medzi návrhom MČ Ružinov 
a návrhom zo strany ZUŠ. Dovtedy sa bude mu-
sieť  nájsť ďalšie riešenie, ako sa oba subjekty 
vysporiadajú s priestormi v jednej budove. Jed-
nou z možností, ako uspokojiť obe strany, je pre-
stavba spoločnej budovy, čo by si vyžadovalo 
nemalé investície. „Existuje projekt nadstavby na 

základnú umeleckú školu s tým, že by sme v mest-
skom zastupiteľstve schválili peniaze na túto nad-
stavbu. V tom prípade by bola odčlenená budova 
materskej školy a bola by nám bola daná do užíva-
nia,“ informoval starosta Ružinova Dušan Pekár. 
V Ružinove je veľký dopyt  po materských ško-
lách, ale základná umelecká škola je tiež po-
trebná. „My sme dali ponuku hlavnému mestu na 
priestory, v ktorých by mohla základná umelecká 
škola, okrem tých na Exnárovej, pôsobiť. Je na pri-
mátorovi, či bude súhlasiť s touto ponukou. Tiež tu 
je projekt, kde by sme v našich základných školách 
umožnili činnosť aj umeleckým,“ podotkol staros-
ta Ružinova.  Čas ukáže to správne riešenie pre 
obe strany.

Marianna Šebová 
 Foto: R. Hoblík 

V  Ružinove sa do projektu Modrá škola zatiaľ 
zapojili Základná škola na Drieňovej ulici a Gym-
názium Laca Novomeského na Tomášikovej. Na 
oboch školách Bratislavská vodárenská spoloč-
nosť nainštalovala malé fontánky, ktoré sú napo-
jené na vodovod s pitnou vodou. 
Fungujú na dvoch princípoch, a to ako šliapacia 
fontánka alebo ako klasická batéria. „Takýmto 
štýloch chceme deti a  študentov naučiť, aby pili 
štandardnú pitnú vodu. Tá je pre ne oveľa zdrav-
šia ako sladká voda dochutená cukrom, ktorú pijú 
denne v podobe rôznych malinoviek. Zároveň tak 
chceme chrániť aj životné prostredie. Študenti si do 
škôl nemusia nosiť balenú vodu v  plastových fľa-
šiach, pretože ju majú k dispozícii tu a koľko chcú,“ 
povedal  generálny riaditeľ Bratislavskej vodá-
renskej spoločnosti Radoslav Jakab. 
Umývadlá s  tečúcou pitnou vodou sú síce na 

chodbách, v  triedach, aj na toaletách. Najmä 
menšie deti však vodu z  nich odmietajú. „De-
ťom je zrejme nepríjemné, aby pili vodu napríklad 
z umývadla na toalete alebo v triede. Majú k tomu 
odpor,“ povedal Gabriel Kalna, riaditeľ ZŠ na 
Drieňovej. Nerezová fontánka s tou istou vodou 
je pre školákov atraktívnejšia.  „Keď nám fontánku 

nainštalovali, deti sa išli zblázniť. Naháňali sa, kto si 
z nej dá vodu skôr. A stále im toto tempo vydržalo. 
Je to pre ne aj atrakcia,“ dopĺňa Kalna.  Deti jed-
noznačne potvrdzujú, že čistá voda z  fontánky 
im chutí viac ako sladká malinovka. „Mne čistá 
voda určite chutí viac, nie som po nej smädná,“  po-
tvrdzuje jedna z druháčok na Drieňovej. „Ja si ob-
čas dám aj sladkú vodu alebo nejaký džús. Ale rodi-
čia nechcú, aby som to pil, lebo je to vraj nezdravé,“ 
dopĺňa ju spolužiak. 
Projekt Modrá škola nekončí pitnými fontánka-
mi. Jeho cieľom je budovať pozitívny vzťah mla-
dých ľudí k vode.  Deti a študenti môžu napríklad 
absolvovať  exkurzie do Vodárenského múzea, 
čističiek vôd, či rezervoárov pitnej vody. 

Zuzana Tiňová 
Foto: M. Štrosová   
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„Podarilo sa 
nám spra-
viť dohodu 
so spo-
l o č n o s ť o u 
T e l e c o m . 
Máme svoj 
stabilný ka-
nál číslo 313 

a  sme tiež v ponuke regionálnych staníc,“ infor-
moval riaditeľ Televízie Ružinov Igor Adamec. 
Užívatelia produktu Magio si musia reštarto-
vať svoje set-top boxy, aby sa im televízia do-
stala do ponuky. Stabilné vysielanie cez UPC 
analóg tiež zostáva. „Kedysi to bol rozhodujúci 
kanál, už tak nie je. Dnes je už UPC digital, kde 
zatiaľ nie sme. Márne sme rokovali s UPC,  neve-
deli sme sa tam dostať. Teraz sme získali prísľub, 
že asi na jar by sme do  ponuky digitálneho vy-
sielania mohli byť zaradení,“ vysvetľuje  riadi-
teľ Igor Adamec.  Problémom bolo technické 
vyfiltrovanie spojenia len pre Bratislavu, ale 
na tom spoločnosť UPC Broadband už pracu-
je. „TVR budú už môcť sledovať všetci užívatelia 
našej služby v  Bratislave, nielen v  Ružinove,“ 
konštatoval hovorca UPC Broadband Slova-
kia Jaroslav Kolár. 
Ďalšie rozhodujúce spojenie prevádzkuje 
spoločnosť Orange, s  ktorou televízia roku-
je. Získala už od nej prísľub pripojenia. „Ako-
náhle sa podarí technicky vytvoriť  spojenie, čo 
by malo byť začiatkom februára, budeme k nej 
pripojení“ ozrejmil Adamec. V  rokovaní tele-
vízia pokračuje aj so Satrom, kde však vzhľa-
dom na menej prípojok v Ružinove a nacene-
nie musí ešte zvážiť svoje rozhodnutie. „ Veľmi 

radi by sme vyhoveli všetkým našim divákom. 
Ja sám som mal niekoľko telefonátov od uží-
vateľov Satra, ktorý by nás chceli sledovať. Čo 
nás, samozrejme, teší  a pokúsime sa im  vyjsť 
v ústrety,“ vyjadril sa  Adamec. 

V budúcnosti bude aj archív
Televízia Ružinov má aj svoju internetovú 
stránku, na ktorej nájdete aktuálny televízny 
program. Cez internet môžete TVR sledovať 
prostredníctvom webu www.respublica.sk, 
ktorý združuje vysielanie viacerých lokálnych 
a regionálnych televízií. Zatiaľ však chýba na 
internete archív relácií, ten je zatiaľ k dispozí-
cii len prostredníctvom Facebooku a Youtu-
be.  V budúcnosti by sa archivácia relácií mala 
zdokonaliť. „Chceli by sme, aby naše programy 
boli archivované aj cez internet, aby si diváci 
vedeli vyberať podľa dátumov,“ informoval 
o  plánoch riaditeľ TVR. Podľa neho by malo 
byť fungovanie vyhľadávania relácii pomer-
ne jednoduché. Keď divák vie názov relácie 
a dátum, vyhľadá si ju ľahko. Ak vie len dátum 
a kľúčové slová, aj tak si ju nájde. A dokonca 
aj keď vie len kľúčové slová, systém mu ju aj 
tak vyhľadá.  „Takto to funguje aj vo veľkých 
televíziách. My by sme boli radi, keby sa diváci 
aj takýmto spôsobom dostali k  informáciám. 
Najmä čo sa týka relácií, ktoré zachytávajú ži-
vot v mestskej časti. Tam sú asi tie najdôležitej-
šie informácie pre obyvateľov,“ podotkol Igor 
Adamec. 

Marianna Šebová 
Foto: archív redakcie  

Televíziu Ružinov mohli doteraz diváci sledovať len v Ružinove, Vrakuni 
a Podunajských Biskupiciach prostredníctvom analógového vysielania 
UPC. Pár týždňov už vysiela aj cez Magio, čím sa počet prípojok zvýšil. 

Televízia Ružinov už vysiela 
aj cez Magio 

Ako si TVR 
naladíte 
v Magiu? 

Naladenie TV Ružinov 
v skratke: 

V aplikácii Lokálne televízie
1. na ovládači Magio boxu stlačiť 
červené tlačidlo 
2. V menu vybrať Regionálne TV 
potvrdiť tlačidlom OK
3. V menu regionálnych TV vybrať 
TV Ružinov 

Televíziu Ružinov nájdu používatelia 
Magia  v programovej ponuke na ka-
náli č. 313. 
Zároveň je Televízia Ružinov dostupná 
aj v aplikácii Lokálne TV, ktorú si divá-
ci môžu spustiť stlačením červeného 
tlačidla na diaľkovom ovládači od Ma-
gio boxu a  následne potvrdením OK, 
prípadne v menu Magio boxu v sekcii 
Extra.
V prípade, že zákazník nemá dostupné 
kanály s  lokálnymi televíziami, je po-
trebné reštartovať (vypnúť a  zapnúť) 
Magio box, aby sa načítali nastavenia 
už aj s novými televíznymi kanálmi.

POZNÁTE ICH? 

To je názov novej relácie 
v Televízii Ružinov. 

Iveta Malachovská v nej 
predstavuje ružinovských 
poslancov. 

Premiéra každú sobotu o 9:30

Nová 
relácia 
v TVR
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Jozefa Zsoldosa nikto nevolal inak ako Dodo, riečny alebo dunajský vlk. Do 
poslednej chvíle žil vodou  a pri vode vo Vlčom hrdle. Za svojho života získal 
viacero ocenení, zaslúžil sa o založenie vodného motorizmu na Slovensku. 
Aj vo vysokom veku bol stále aktívny. Zomrel minulý rok ako 85-ročný. Aby 
si ho ľudia pripomenuli, mestská časť Ružinov navrhla Jozefa Zsoldosa na 
ocenenie Výročnou cenou Samuela Zocha. Bratislavský samosprávny kraj 
ju každý rok udeľuje tým, ktorí sa zaslúžili o rozvoj bratislavského regiónu. 

Dodo bol veľké chlapčisko

Pred Vianocami prevzala Výročnú cenu Sa-
muela Zocha manželka Jozefa „Doda“ Zsol-
dosa. Ich stretnutie zariadil osud. Raz ju ich 
spoloční známi zavolali na Dodov hausbót. 
Ako Eliška Zsoldosová hovorí, keď ju pohlad-
kal svojimi veľkými rukami, už odtiaľ neodiš-
la, hoci bola neplavec. S Eliškou sme sa o jej 
manželovi porozprávali tam, kde to Dodo 
najviac miloval - na vode. 

Na cenu Samuela Zocha vášho manžela 
navrhla mestská časť Ružinov za celoži-
votné zásluhy.  Určite ste boli hrdá, keď 
ste stáli na pódiu..
Cenu, ktorú získal manžel od Bratislavského 
samosprávneho kraja, si nesmierne váži naša 
celá vodácka „rodina“. Ako rodený Bratislav-
čan sa zaslúžil o  založenie vodného moto-
rizmu na Slovensku. Dvanásť kilometrov od 
centra hlavného mesta vytvoril útočisko 
pred zhonom rušného života.  Otvoril dvere 
domácim, turistom, teda sa zaslúžil aj o roz-
voj cestovného ruchu. 

Vášmu  manželovi sa podarilo  si splniť aj 
jeho celoživotný sen.  O čom sníval?
Dodov celoživotný sen sa mu v  roku 2005 
splnil na tisíc percent. Dokázal so svojou 
jachtičkou  prejsť celú Európu, od Severného 
mora až po Čierne. Plavil sa z Rotterdamu, od 
ústia kanálmi a  ďalšími riekami až dolu Du-
najom do Suliny, kde ústi do Čierneho mora. 
Vo svojom živote preplával vyše 55 000 km.

Kedy začal  s vodáctvom a ako dlho sa mu 
venoval?
 K  vodáctvu  „pričuchol“ v  roku 1948, kedy 

narukoval  k  útvaru Riečneho prápora Čes-
koslovenskej armády. Po čase sa stal pro-
jektantom v Slovnafte, kde sa našli podobní 
čudáci ako on a v rámci akcií Z si v bazéne č. 
4 postavili lodenicu. V tom čase prešiel Dodo 
od rekreačného k  športovému využitiu, ne-
skôr k funkciám vo vodáckych organizáciách. 
Desiatkami rokov bol verný Interu a snažil sa 
presadiť vodný motorizmus na úroveň ostat-
ných športov. Vode sa venoval až do konca.

Svoje cesty si aj poctivo a detailne zazna-
čoval...
Svoje poznatky z  plavby si zapisoval do 
vodných denníkov. V  nich sú zaznamenané 
kilometre, dátumy, počasie, lode, s  ktorými 
sa stretávali v určitom úseku aj komory, cez 
ktoré preplávali a v denníkoch sú aj miesta na 
pečiatky daných zastávok v marínach.

Váš manžel získal aj množstvo ocenení, 
ktoré si vážil najviac?
Presne tak, Dodo získal počas svojho života 
neskutočne veľa cien. V  roku 1969 vyhral 1. 
miesto na pretekoch Bratislava-Štúrovo za 
najrýchlejší čas 2 hodiny 38 minút. Za vý-
znamné považoval európske ocenenie Sans 
Pinal trophy z roku 2002. Najdôležitejšie pre 
neho bolo, keď získal titul Majstra Európy 
v roku 1995, mal vtedy 70 rokov a jeho dcéra 
Xandy svadbu.

Ďalšou jeho záľubou bolo varenie, ktoré 
dokázal spojiť so svojou vodáckou váš-
ňou...
Pre svoju lodičku si postavil v ramene Dunaja 
garáž, krátko po otvorení hraníc sa stala prí-
stavom a aj reštauráciou. Vytvoril podmien-
ky na bývanie a prevádzkovanie reštaurácie. 
Bolo to centrum jeho života, ako dôchodca 
mal otvorené dvere do celej Európy. Opäť 
mu voda a príroda dodávali energiu, z hob-
by sa stalo živobytie. Tu sme pri Dodovom 
varení prežívali gastronomické nebo. Známe 
boli jeho špeciality ako živánska pečienka 
bez obalu na ražni, skvelé opekané zemiaky 
s cesnakovým „szóztatárom“ a výborný fazu-
ľový guláš.

Aký to bol človek?
Dodo  bol zlatý a vzácny človek , ktorý vždy 
pomohol, nikomu neublížil. Najlepšie na 
ňom bolo jeho srdce a veľké teplé ruky, ktoré 
vedeli pohladiť.  Dodo bol také veľké chlap-
čisko. Miloval prírodu so všetkými živlami- 
slnkom, dažďom, vetrom, snehom.

Aká najsilnejšia spomienka sa vám spája 
so spoločným plavením?
Väčšinu našich ciest sme absolvovali na loď-
kách, ktoré si manžel sám postavil. Každá 
jachta má mať meno manželky, milenky či 
priateľky a tieto mená sa nemajú meniť. Ke-
ďže Dodo menil manželky (ja som bola jeho 
tretia) tak všetky nazval bosorky, že tým nič 
nepokazí. Bosorku máme na lodnom „šró-
be“, máme ju aj v  logu firmy, sám manžel si 
ju vybral. Dodo sa plavil vždy a za každého 
počasia. Plavby si starostlivo pripravoval. Ja 
sa búrky bojím a ešte keď som na vode, tak 
to už úplne. Raz keď sme spali v lodi, tak nám 
ju vietor hompáľal  z boka na bok. Blesk za 
bleskom osvetľoval okolie, všade bola tma 
a voda. Môj zlatý Doduško ma jeho veľkým 
teplými rukami pritúlil a povedal, že je to noc 
bosoriek a ja sa nemám čoho báť, keďže som 
ich šéfka. 

Váš manžel bol aktívny až do vysokého 
veku...čo bol jeho recept na životnú ener-
giu a vitalitu?
Jeden z  jeho receptov na dlhovekosť  znel: 
Staré víno, mladé ženy a Dunaj. Túžil po ces-
tách, poznávaní a po slobode, ale vždy sa vrá-
til a zakotvil v domovskom prístave na Dunaji 
vo Vlčom hrdle, kde ho vítali jeho bosorky.

Marianna Šebová
Foto: Archív E. Zsoldosovej, 

R. Hoblík,  J. Košnár 
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Škôlkarom sa páči zumba
Ružinovský športový klub spustil ďalší projekt pre deti z materských škôl. Vďaka nemu majú 
ružinovskí škôlkari možnosť tancovať v dnešnej dobe veľmi populárnu zumbu. 

Zumba je síce rozšíreným tancom, ale v prevažnej väčšine ju tan-
cujú dospelé ženy, výnimočne muži. Myšlienka učiť zumbu tanco-
vať malé štvor-päťročné deti bola preto určite odvážna. Chopila sa 
jej profesionálna trénerka Eva Macholdová, ktorá sa zumbe venuje 
už niekoľko rokov vo svojom tanečnom štúdiu. Aj napriek tomu sa 
nevyhla počiatočným obavám, ktoré ale rýchlo opadli. „Je to úplne 
super. Priznám sa, trošku som sa toho bála. Či deti budú poslúchať, či 

im to pôjde a bude ich to baviť. Ale prekvapili ma,  sú veľmi šikovné. Od 
prvého momentu, ako sme začali tancovať ich to chytilo a sú nadšené 
z každého jedného tanečného prvku, ktorý sa naučíme.“ Oproti zumbe 
pre dospelých je táto detská mierne upravená. A to tak, aby nebola 
veľmi pohybovo náročná a tanečné prvky malé deti zvládli. Pri tejto 
pohybovej činnosti sa učia hlavne koordinácii. 
Zumbu sa učia deti na viacerých ružinovských materských školách. 
Jedna z prvých, kde so zumbou začali, bola Haburská 4. Deti, ktoré 
sa prihlásili na hodiny tohto tanca, boli nadšené. „Zumba je veľmi zá-
bavná. Tancujeme a vrtíme zadkom. Aj moja mamina chodí na zumbu, 
tak si teraz môžeme doma spolu zatancovať. Mamine to ide síce lepšie, 
ale ja sa zlepšujem“, pochvaľovala si škôlkarka Lujza. To, že zumba 
nie je výlučne určená len pre dievčatá, dokázali aj viacerí chlapci, 
ktorí sa učia tanečné pohyby spolu s dievčatami. „Chcel som  sa učiť 
tancovať, tak som sa prihlásil. Vôbec nevadí, že je tu oveľa viac dievčat, 
podľa mňa aj nám chlapcom ide zumba veľmi dobre“, zhodnotil Mať-
ko z materskej školy Haburská. 
Trénerka Eva Macholdová tak výzvu, ktorú prijala, neľutuje. „Deti sú 
naozaj úžasné, vo väčšine škôlok je vidno, že majú aj rôzne pohybové 
prípravy a  učia sa tancovať s  pani učiteľkami. Chytajú sa na pohyby, 
ktoré im ukážem, vedia ich pekne zopakovať a zapamätajú si ich.“ Ru-
žinovský športový klub chce hodiny zumby ponúknuť čo najväčšie-
mu počtu  materských škôl. 

Katarína Kostková 
foto: R. Hoblík

  Ružinovský športový klub 
Mierová ul. 21, 827 05 Bratislava 2 

 

organizuje pre deti MČ Ružinov 
na Mobilnej ľadovej ploche na Štrkovci 

 
   

 
 
 

   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Podmienky účasti: prihlásenie sa, uhradenie účastníckeho poplatku, vlastné nabrúsené korčule, 
hokejka, prilba, čiapka, nepremokavé teplé oblečenie, nepremokavé rukavice, papierové vreckovky. 
 

                             
Prihlasovanie a bližšie informácie: 
ruzinovskysportovyklub@gmail.com 

Zumba v MŠ Piesočná 

Mobilná ľadová plocha v areáli 
Radosť na Štrkovci

Pondelok-Piatok 
9:00-12:00 bezplatne pre materské a základné školy  
  MČ Ružinov (v prípade neobsadenia
  bezplatne pre verejnosť) 
12:30-17:00  bezplatné verejné korčuľovanie 

18:00-23:00  prenájom hokejovým skupinám 

Sobota-Nedeľa 
10:00-12:00  hokejová škôlka a škôlka korčuľovania 
12:30-17:00  bezplatné verejné korčuľovanie 

18:00-23:00  prenájom hokejovým skupinám 

Prosíme všetkých návštevníkov bezplatného korčuľovania na 
mobilnej ľadovej ploche,  aby nevstupovali  na ľadovú plochu v 
topánkach, s  hokejkami, loptami, pukmi a rôznymi predmetmi 
a nevstupovali na ľadovú plochu s nápojmi a občerstvením.

Pravidlá treba dodržiavať hlavne z hľadiska bezpečnosti všet-
kých návštevníkov, najmä detí.  V prípade nedodržania pravi-
diel  vás môže správca areálu, vyzvať aby ste  opustili ľadovú 
plochu.

Ďakujeme Vám za porozumenie a rešpektovanie pravidiel.
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3. 2. piatok  17. 00 h RUŽINOVSKÁ  TANČIAREŇ 
   - zábavné  tanečné stretnutie staršej 
   a strednej generácie

3. 2. piatok  18. 00 h RUŽINOVSKÁ ŠACHOVNICA 
   - súťažné stretnutie – kompozičný šach
  
5. 2. nedeľa  10. 30 h NEDEĽNÉ ROZPRÁVKOVÉ DOPOLUDNIE
   ZLATÁ PRIADKA, hrá Divadlo HAPPY

7. 2. utorok  9. 00 h Filmové premietanie pre žiakov ZŠ

8. 2. streda  13. 00 h DIALÓGY -  protidrogové fórum pre žiakov ZŠ

8. 2. streda  14. 00 h Filmové premietanie pre žiakov ZŠ

8. 2. streda 18. 00 h DUNAJCI
   - stretnutie hádankárov a krížovkárov 

9. 2. štvrtok 17. 00 h RUŽINOVSKÁ  TANČIAREŇ 
  
10. 2. piatok  18. 00 h RUŽINOVSKÁ ŠACHOVNICA 
  
11. 2. sobota  20. 00 h PLES OZ TRNAVKA
  
12. 2. nedeľa  10. 30 h NEDEĽNÉ ROZPRÁVKOVÉ DOPOLUDNIE
   O PAHLTNOM HADOVI, hrá  Divadlo MaKiLe

15. 2. streda 14. 00 h FAŠIANGOVÝ KARNEVAL pre deti ŠKD 
15. 2. streda 14. 30 h AKADÉMIA TRETIEHO VEKU 
    IMUNITNÝ SYSTÉM – dobrý sluha, ale zlý pán 

16. 2. štvrtok  17. 00 h VALENTÍNSKA RUŽINOVSKÁ  TANČIAREŇ 
  
18. 2. sobota  8. 00 h RUŽINOVSKÉ ZABÍJAČKOVÉ SLÁVNOSTI
   Uchovávanie starých tradícií, 
   ochutnávka zabíjačkových špecialít
   AREÁL ŠTRKOVEC

18. 2. sobota  20. 00 h FARSKÝ PLES
  
19. 2. nedeľa  10. 30 h NEDEĽNÉ ROZPRÁVKOVÉ DOPOLUDNIE
   MALÝ HUEMAJ, hrá Divadlo JAJA

22. 2. streda  13. 00 h DIALÓGY- protidrogové fórum pre žiakov ZŠ

22. 2. streda 18. 00 h DUNAJCI 
   - stretnutie hádankárov a krížovkárov 

24. 2. piatok  17. 00 h RUŽINOVSKÁ  TANČIAREŇ 
  
24. 2. piatok  18. 00 h RUŽINOVSKÁ ŠACHOVNICA 
  
26. 2. nedeľa  10. 30 h NEDEĽNÉ ROZPRÁVKOVÉ DOPOLUDNIE
   ZIMNÝ PRÍBEH, hrá Divadlo POD HRÍBIKOM

    

 

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

FK NOSTALGIA SD Nivy, Súťažná 18 

5. 2.   nedeľa 9. 30 h ČAS PRE BOŽIE SLOVO 
   – stretnutie kresťanov otvorené pre všetkých
                 
7. 2.   utorok   14. 00 h NA HROMNICE O KROK VÍCE 
   – výtvarné popoludnie pre deti 

12. 2.   nedeľa 19. 00 h KONCERT ORCHESTRA  BRATISLAVA 
   HOT SERENADERS

14. 2.   utorok  14. 00 h VALENTÍNKY PRE PRIATEĽOV  
   –  výtvarné popoludnie pre deti 

15. 2.   streda   14. 15 h KARNEVAL FAŠIANGOVÝCH MASIEK 
   –  súťaž detí o najkrajšie vyrobenú masku

22. 2.   streda   14. 00 h ROZPRÁVKY O ZVIERATKACH 
   –  filmové premietanie pre deti 

24. 2.  piatok 16. 00 h – 19. 00 h KURZ PROCESORIENTOVANEJ   
25. 2. sobota  9. 00  h–   18. 00 h PSYCHOLÓGIE
26. 2. nedeľa  9. 00  h–   13. 00 h

29. 2.  streda   14. 15 h DIVADELNÉ PREDSTAVENIE pre žiakov ŠKD

12. 2.  nedeľa  17:00h Jiří Zmožek, Marcel Zmožek 
   - Píseň vděčnosti
11. 3.  nedeľa  18:00h  Milan Sládek, Štefan Bučko 
   - Krížová cesta
Info o koncertoch a predaji vstupeniek: 0903 967 097

1.2. st   SHERLOCK HOLMES: HRA TIEŇOV Guy Ritchie, USA, 2011
2.2. št    ÚTEK ZO SIBÍRI Peter Weir, USA/SAE, 2010
3.2. pi    VIDITEĽNÝ SVET Peter Krištúfek, SR, 2011
8.2. st    MR. NICE Bernard Rose, Brit./Špan., 2010
9.2. št   REMBRANDTOVA NOČNÁ HLIADKA Peter Greenaway, Brit./Hol./Fr., 2007
10.2. pi  JACK SA CHYSTÁ VYPLÁVAŤ Philip Seymour Hoffman, USA, 2010
13.2.-2.3.   5. medzinárodná prehliadka severského filmu NORDFEST 2012
15.2. st  MELANCHÓLIA Lars von Trier, Dán./Švéd., 2011
16.2. št  NECH VOJDE TEN PRAVÝ Tomas Alfredson, Švéd., 2008
17.2. pi  KAMOŠI Morten Tyldum, Nór., 2003 akcia 1+1 
22.2. st  DRIVE Nicolas Winding Refn, USA, 2011 akcia 1+1 
23.2. št  MAMA GOGO Fridrik Thór Fridriksson, Island/Nór./Švéd., 2010
24.2. pi  ADAMOVE JABLKÁ Anders Thomas Jensen, Dán., 2005
29.2. st  LEPŠÍ SVET Susanne Bier, Dán./Švéd., 2010
1.3. št   DOBRÉ SRDCE Dagur Kári, Island/Dán., 2009
2.3. pi   KURZ NEGATÍVNEHO MYSLENIA Bard Breien, Nór., 2006

Začiatok predstavení o 19:30 hod., pokiaľ nie je uvedené inak. Pokladňa je 
otvorená 30 minút pred predstavením. Zmena programu vyhradená. Aktu-
álne info o programe na www.nostalgia.sk

Od polovice januára otvárame opäť kurzy pre rodičov s deťmi:

Svetielka- cvičenia rodičov s deťmi - dopoludnia
Výtvarka pre najmenších - dopoludnia
Výtvarka pre deti od 4 rokov - popoludní
Kurz masáží dojčiat
Kurzy pre rodičov: Angličtina pre dospelých
                                         Nemčina pre dospelých
                                         Kurz efektívneho rodičovstva
Bližšie info a nahlasovanie na www.hojdana.sk

KOSTOL SV. VINCENTA DE PAUL
Tomášikova 8, Bratislava, 0903 967 097

Materské centrum Hojdana
Haburská 2, Bratislava, 02/ 43 63 45 07

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

3.2.  piatok 20:00 Čudná ženská / Veronika Pavelková 
   Absolventské predstavenie VŠMU 

10.2.  piatok 18:00 elledanse karneval / elledanse
   Karneval pre verejnosť

11.2.  sobota  20:00 3. reprezentačný ple(b)s na bitúnku
   Vivent  Production                                                 
                                                                    
16.2.  štvrtok 20:00 Niečo málo o ženách 
   Prešporské divadlo
      Obrázky zo života žien s rôznymi témami. 
     
18.2.  sobota 20:00 Voda na vode / elledanse
   1. repríza tanečného predstavenia
     
23.2.  štvrtok  20:00 Iluminárium 
   (kabinet kurióznych úkazov) / P.A.T.

24.2. piatok 20:00 „Unplugged Stage - Pódium pre Teba“ 
   Peter Smolárik

Zmena programu vyhradená. Aktuálny program na www.ruzinov.sk 

Alternatívne divadlo elledanse, 
tanečná škola elledanse, dom t&d
Miletičova 17/B
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Zmenené príspevky na stravovanie
Príspevky na spoločné stravovanie nepracujúcich ružinovských dôchodcov sa od 1. januára 
2012 menia. Vyplýva to z nového všeobecne záväzného nariadenia (VZN), ktoré schválili 
ružinovskí poslanci v decembri minulého roka. VZN mení výšku príspevku, ale aj  dôchodkové 
ohraničenie, ktoré výšku príspevku určuje. Tento príspevok sa netýka dôchodcov žijúcich 
v zariadeniach pre seniorov. Týchto seniorov mestská časť už dotuje z rozpočtu iným spôsobom.

Čím nižší dôchodok, tým vyšší príspevok na stravovanie, to je hlavná 
zásada príspevkov na stravovanie nepracujúcich seniorov, ktorí žijú 
v Ružinove. „Pre najväčší počet dôchodcov zostal príspevok nezmene-
ný. Pre tých, ktorí majú nízke dôchodky sme ho zvýšili a pre seniorov 
s vyššími dôchodkami sme ho, naopak, mierne znížili,“ vysvetľuje zá-
stupca starostu Ružinova Vladimír Sloboda.
Pôvodná najnižšia dôchodková hranica sa zvýšila na  220 € a príspe-
vok sa zvýšil o  50 centov na 1,50 € Predchádzajúca posledná dô-
chodková hranica s príspevkom vo výške 0,50 € sa od nového roka 
rozdelila na dve kategórie od 220-500 € a nad 500,01€. Pre najväčšiu 
kategóriu seniorov, ktorý sa nachádzajú v druhom dôchodkovom 
ohraničení, zostal príspevok 50 centov nezmenený. Seniorom, ktorí 
majú dôchodok vyše 500 €,  klesol príspevok na stravovanie o 20 
centov. „Príspevok na stravovanie pomáha nielen finančne, umožňu-
je ružinovským seniorom stretávať sa pri obede so svojimi rovesníkmi“ 
doplnila najstaršia Ružinovská poslankyňa Eulália Ižová. 

 Najviac seniorov obeduje na Sklenárovej
Najväčší počet dôchodcov sa stravuje v Ružinovskom domove se-
niorov (RDS) na Sklenárovej ulici, odkiaľ vozia obedy aj do výdajní 
stravy na Rezedovej ulici, na Zimnej a Na úvrati. Priemerne vydáva 

až 400 obedov denne, pričom takmer 3/5 z  toho sú pre seniorov, 
ktorí nebývajú v penzióne. „Tých, čo majú dôchodok do 220 € máme 
len päť a tých, ktorým klesol príspevok, je 28. Zvyšku sa nezmenil,“ ho-
vorí dočasná riaditeľka RDS Gabriela Kostková. Zmenou dôchodko-
vej hranice pre niektorých seniorov vzrástla aj suma, ktorú si musia 
za obed zaplatiť, aj keď jeho cena zostala nezmenená. „Predtým sme 
mali najdrahší obed vo výške 1,92 € a teraz 2,12 €, to už je po odpočítaní 
príspevku, teda to, čo si zaplatí stravník,“ podotkla Gabriela Kostková. 
Na druhej strane, zmenou týchto hraníc bude 75 000 eur vyčlene-
ných z rozpočtu Ružinova, rozdelených medzi väčší počet ružinov-
ských seniorov. Na vybavenie tohto príspevku si musia obyvatelia 
podať žiadosť na miestny úrad a  doložiť potvrdenie o  poberaní 
a aktuálnej výške dôchodku od Sociálnej poisťovne.

Marianna Šebová 

Výška dôchodku                           Výška príspevku 

Do 220 €               1,5€

Od 220,01 € do 500 €              0,50€

Nad 500,01€               0,30 €

Osamelí neboli sami 

Štedrý deň nestrávili osamelí ružinovskí seniori sami. Pre sedemde-
siatich starších ľudí, ktorí nemali s kým byť pri slávnostne prestre-
tom stole, pripravila mestská časť Ružinov spoločné Vianoce. Štedrý 
deň s nimi strávili aj starosta Ružinova Dušan Pekár, zástupca sta-
rostu Vladimír Sloboda, katolícky kňaz z Kostola sv. Vincenta de Paul 
Augustín Slaninka a  evanjelický farár z Prievozu Norbert Hajský. Na 
štedrovečernom stole v priestoroch penziónu na Sklenárovej ulici 
nechýbalo tradičné menu – oplátky  s medom, kapustnica, zemia-
kový šalát a vyprážaný kapor. 

(mš)
Foto: R. Hoblík 
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Seniori na viedenských vianočných trhoch
Ružinovskí seniori boli týždeň pred Vianocami vo Viedni. Do hlavného mesta Rakúska sa vybrali na 
celodenný výlet. 49 záujemcov oň vybrala ružinovská komisia sociálnych služieb zo žiadostí, ktoré 
posielali takmer mesiac na miestny úrad. Ten hradil seniorom dopravu aj poistenie. Takýto výlet 
sa uskutočnil prvýkrát. Predtým seniori chodievali na prehliadku Viedne kombinovanú s návštevou 
veľtrhu s tovarom pre staršiu generáciu. 

Exkurzia padla vhod
Sedemnásteho decembra skoro ráno vyrazil 
spred bratislavského Istropolisu autobus so 
49 seniormi na výlet do Viedne. „Ako prvý 
bod programu bola autobusová prehliadka 
mesta. Prešli sme najznámejšie historické pa-
miatky Viedne,“ opisuje Ján Baďura, sprie-
vodca, ktorý mal ružinovských seniorov vo 
Viedni na starosti. „Ten výklad bol vynikajú-
ci, pán Baďura bol naozaj fundovaný a  ve-
del nám toho o  meste povedať veľa. Po tejto 

stránke to bolo vynikajúce,“ povedala jedna 
z účastníčok zájazdu. 

Na trhoch im bolo dlho
O  niečo menej sa seniorom páčilo na via-
nočných trhoch. Na programe mali voľný 
rozchod na trhoch pred radnicou a  ná-
mestím Márie Terézie. Takmer štyri hodiny 
s ochutnávkou špecialít však boli pre senio-
rov pridlhé. Vianočné trhy vo Viedni sú v po-
rovnaní s  tými bratislavskými totiž drahšie. 
„Ja som si urobila vlastný program. Odčlenila 
som sa od skupiny a podľa turistického sprie-
vodcu som šla po okolitých atrakciách, urobi-
la som si fotky a tak,“ vyriešila situáciu jedna 
z ružinovských senioriek. 

Viedeň má lepšie víno, 
Bratislava zas jedlo
Problém vo Viedni spôsobilo aj počasie. 
Kým po celý týždeň bolo jasno a  sucho, 
v  osudnú sobotu poriadne pršalo. „Poča-
sie bolo naozaj o ničom,“ zhodli sa účastníci 
zájazdu. Negatívny dojem z  nepriaznivého 

počasia však napravili ochutnávky jedla. „Vo 
Viedni je iný výber ako u nás. Pre nich sú tra-
dičné klobásky na rôzne spôsoby alebo praclí-
ky. Nemá to na našu cigánsku a lokše, ale zato 
varené víno majú bezkonkurenčné,“ zhodli sa 
seniori. Po prechádzke na trhoch sa seniori 
presunuli na koncert dievčenského spevác-
keho súboru z Walesu, po ktorom ich už ča-
kal odchod do Bratislavy. 

Zuzana Tiňová 
Foto: J. Košnár

Seniori „spoznávali“ Európu AKADÉMIA TRETIEHO VEKU (3. ročník) 
„Mám 65+ a teší ma, že žijem zdravo“ 

Prednášky: 

15. 2. 2012   Imunitný systém – dobrý sluha, zlý pán 
                      prof. MUDr. Peter Pružinec, CSc. – vedúci  
  Katedry imunológie LF UK 

14. 3. 2012    Chráňte si svoje srdce
                      prof. MUDr. Igor Riečanský, DrSc. – Národný 
   ústav srdcových a cievnych  chorôb

18. 4. 2012    Zdokonaľuj svoju pamäť 
                      PaedDr. Mária Čunderlíková 
  – Centrum Memory 

16.5. 2012     Urologické ochorenia 
  staršieho veku 
                      MUDr. Michael Caňo, CSc. – primár   
  urologického oddelenia Fakultnej 
  nemocnice v Ružinove 

Po absolvovaní prednášok účastníci získajú certifikát 
o absolvovaní cyklu. 

Organizátori: 
OO Jednoty dôchodcov Slovenska, Bratislava 2, Zimná 2 
Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Ružinovská 8
Dom kultúry Ružinov – Cultus, Ružinovská 28 
Pod záštitou starostu Ružinova Dušana Pekára 

Koncom mi-
nulého roka sa 
už štvrtýkrát 
u s k u t o č n i l a 
v  Európskom 
i n f o r m a č -
nom centre 
na Palisádach 
vedomostná 
súťaž „Seniori 
s p o z n á v a j ú 
Európu“. Za 
uplynulé roky 
získala nielen 

popularitu medzi seniormi, ale zlepšila sa aj kvalitatívne a v nemalej 
miere aktivizovala starších ľudí k ďalšiemu vzdelávaniu. 
Seniori museli odpovedať na otázky o  dvoch štátoch Európskej 
únie a  o  Slovensku. Tento rok to boli otázky o  Poľsku, Maďarsku 
a o slovenských hradoch a zámkoch. Medzi sebou súťažili družstvá 
zložené z členov základných organizácií Jednoty dôchodcov z Poš-
ne, Prievozu, Trnávky, Štrkovca, Páričkovej a zo Zimnej. „Prihlásení 
do súťaže sa už v lete začali pripravovať návštevou kultúrnych stredísk 
jednotlivých krajín, knižnice a z internetu zbierali materiály,“ prezradi-
la Mária Balážiková z Jednoty dôchodcov. Aktívni seniori dokonca 
zorganizovali ešte pred súťažou výstavku o slovenských hradoch 
a zámkoch v knižnici na Zimnej ulici. Počas samotného vedomost-
ného súboja prišli súťažiacich podporiť aj zástupcovia veľvyslanec-
tiev Poľska a Maďarska aj Andrea Elscheková-Matisová zo Zastúpe-
nia Európskej komisie na Slovensku. 

(mš) 
Foto: J. Košnár
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Seniori sa detí nezľakli
To, že ružinovskí seniori rozhodne nepatria do starého železa, opäť dokázali pri športovaní. Sily si nezmerali 
len medzi sebou, ale ich športové tímy omladili žiaci zo Základnej školy Kalinčiakova. 

Ružinov v spolupráci s Ružinovským športo-
vým klub vymyslel zaujímavé spojenie. Naši 
seniori sú aktívni a známi svojim športovým 
duchom, preto sa nezľakli ani dvojgenerač-
ného rozdielu a  zašportovali si s  deťmi zo 
športovej školy. V  zmiešaných tímoch tak 
súťažili seniori spoločne so žiakmi. „Je to za-
ujímavé hlavne tým, že sme spojili dve gene-
rácie, vzdialené od seba niekoľko desaťročí. Pri 
športových aktivitách sa vzájomne dopĺňali, 
pomáhali si, deti ťahali a  dodávali energiu 
seniorom a niekedy to bolo aj naopak. Celé to 
bolo naozaj emotívne,“ zhodnotila Katarína 
Felcánová, riaditeľka Ružinovského športo-
vého klubu.

Ideálne spojenie
Seniori a deti tak spojili sily a súťažili v pia-
tich menej či viac náročných disciplínach. 
Aj keď väčšiu rýchlosť a  presnejšiu mušku 
pri behaní, basketbale, strieľaní do bránky 
či šípkach mali mladí športovci, tí nedali 
dopustiť ani na svojich starších spoluhrá-
čov.  „Je dosť netradičné súťažiť v  takomto 

tíme. Je to ako by som tu športoval so svojou 
babkou či dedom. Ale bolo to fajn, ešte sú 
celkom šikovní aj napriek tomu, že sú oveľa 
starší ako my. Niekedy sa snažili viac ako my 
a lepšie im to pálilo. Ale bola to veľká zábava, 
bavil som sa viac ako na našej telesnej výcho-
ve“ pochvaľoval si Erik. 

Konečne aj chlapi 
Nemenej spokojní boli aj seniori. Športova-
nie s deťmi si nevedeli vynachváliť. „Bolo to 
ohromné. Deti nás dobíjali veľkou energiou.  
Povzbudzovali nás, tlieskali nám, no zlaté boli. 

A aj keď sme už trošku postarší, to nevadí, dob-
re nám to išlo,“ neskrývala nadšenie Magda-
léna Macejáková z  Ružinovského domova 
seniorov. Práve seniori z  Ružinovského do-
mova seniorov mali na tomto športovom 
dni najväčšie zastúpenie. Konečne nechý-
bali ani muži. „Sme tu dvaja, zachraňujeme 
česť chlapov z  Ružinovského domova senio-
rov. Ženy sa nás vlastne ani nepýtal. Povedali, 
v tíme potrebujeme aj chlapov, idete a hotovo. 
Tak sme tu,“ s úsmevom na tvári si posťažo-
val jeden z  dvoch mohykánov Michal Mar-
ko. Mužské zastúpenie pozitívne zhodnotila 
aj Ľudmila Stehlíková  „No bolo na čase, te-
ším sa, že nie sme samé ženy. Predsa, lepšie 
sa športuje, keď pomôžu aj silnejší chlapi. A 
vôbec sme ich nemuseli nejako prosiť, to urči-
te zapôsobil náš šarm a  prirodzená autorita. 
A  vidíte sú tu! Čiže dnes to bolo výnimočné 
športovanie nielen s  deťmi, ale konečne aj 
s našimi chlapmi.“

Katarína Kostková
Foto: RŠK 

Súťažte o knižku FRESH DIET: Chudnutie s chuťou, ktorú jednému z úspešných riešiteľov krížovky venuje vydavateľstvo 
IKAR. Pošlite správne znenie tajničky do 5. februára 2012 emailom na adresu echo@ruzinov.sk alebo ho pošlite poštou na 
adresu Ružinovské ECHO, Mierová 21, 827 05 Bratislava. Jeden z vás sa stane majiteľom tejto novej knižnej publikácie. Vý-
hercu zverejníme v Ružinovskom ECHU 3/2012.
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Ružinovčan Zdenko Mikula sa dožil na jeseň minulého roka 
úctyhodných 95 rokov. Skomponoval mnohé komorné sklad-
by a orchestrálne i vokálno-inštrumentálne diela. Interpreto-
vala ich napríklad Lúčnica, odvysielal Slovenský rozhlas, vyšli 
na gramofónových platniach, viaceré z nich získali ceny na 
domácich i zahraničných súťažiach. V Budapešti bol pasova-
ný za Rytiera kultúry a okrem autorskej činnosti je známy aj 
ako zanietený propagátor slovenskej hudby v zahraničí. So 
Zdenkom Mikulom sa zhovárala Anna Sláviková. 

Mladosť ste prežili v  Banskej Bystrici, 
kde ste získali aj hudobné vzdelanie. Aj 
keď odvtedy uplynulo veľa času, spome-
niete si ešte niekedy na Bystricu a svoje 
rodné Vyhne?
Prežil som vo svojom dlhom živote veľa 
osobných aj pracovných zážitkov, precesto-
val som hodný kus sveta, ale na rodné Vy-
hne, no ani na Bystricu, sa zabudnúť nedá. 
Keď som mal sedem rokov, môj otec sa stal 
banskobystrickým starostom. Celá naša 
rodina žila všetkými podujatiami, ktoré sa 
v tom meste konali. K takým významnejším 
patrila aj návšteva vtedajšieho prezidenta 
Československej republiky T.G. Masaryka. 
Okrem stoviek obyvateľov mesta i vzdia-
leného okolia ho prišla uvítať aj vojenská 
hudba. Dnes je, žiaľ, akosi dychovka za-
znávaná a počuť ju iba na niektorých kul-
túrnych či spoločenských podujatiach. No 
v  tých časoch bolo účinkovanie vojenskej 
dychovej hudby osobitným fenoménom, 
pretože išlo o jediné profesionálne teleso, 
ktoré občanom  prinášalo široký európsky 
hudobný repertoár.

Bystrica bola známa aj promenádnymi 
koncertmi. Chodili ste na ne?
Samozrejme. Konali sa v  mestskom parku 
alebo vo výročné sviatky pri mariánskom 
stĺpe na námestí. Nevynechal som ani jeden 
koncert. Stále som sa obšmietal okolo hu-
dobníkov a palička, ktorou mával dirigent, 
ma doslova fascinovala.

Keďže ste mali pokrokových rodičov, isto 
podporovali váš záujem o hudbu...
Našťastie áno. Sotva som mal šestnásť ro-
kov, začal som študovať na Štátnom učiteľ-
skom ústave v Bystrici. Vyučoval tam aj hu-
dobný pedagóg Karel Štika, autor viacerých 
stredoškolských učebníc spevu. Som pre-
svedčený, že práve on ma podnietil k ďalšie-
mu hudobnému štúdiu a hudobnej profe-
sii vôbec, rovnako ako mojich spolužiakov, 
neskôr úspešných hudobných skladateľov 
- Andreja Očenáša, Šimona Jurovského i Ti-
bora Andrašovana.

Na konzervatóriu v Bratislave vás učil vý-

znamný hudobný skladateľ prof. Eugen 
Suchoň, vyštudovali ste tu dirigovanie...
Ako sa časom ukázalo, banskobystrická hu-
dobná kultúra, ale najmä vojenská hudba 
mali na môj život väčší  vplyv, než by som si 
sám myslel. Po absolvovaní bratislavského 
konzervatória, kde som vyštudoval kom-
pozíciu u Eugena Suchoňa a dirigovanie u 
Kornela Schimpla som od roku 1939 pôsobil 
v Bratislave ako dirigent orchestra Vojenské-
ho umeleckého súboru takmer sedemnásť 
rokov.  Hudba ovládla celú moju bytosť a vy-
hľadával som všetky možnosti, ako sa jej mô-
žem naplno venovať. Keď mi ponúkli miesto 
pedagóga na konzervatóriu, neskôr na Filo-
zofickej fakulte UK, ba v  rokoch 1963-70 aj 
na VŠMU, prijal som ho a ochotne som odo-
vzdával svoje znalosti mladším kolegom. 

Potom nastali roky „funkcionárčenia“. 
Vyhovoval vám ako tvorivému človeku 
post tajomníka Zväzu slovenských skla-
dateľov a neskôr funkcia tajomníka Čes-
koslovenského zväzu skladateľov?
Priznám sa, úradnícke práce ma nelákali nik-
dy. No uvedomoval som si, že ak tieto zväzy 
majú fungovať, niekto ich musí viesť, usmer-
ňovať, zastrešovať, hájiť záujmy tvorivých 
umelcov a organizovať mnohé akcie spo-
jené s  ich existenciou. Nebolo to pre mňa 
jednoduché. Aby som dokázal reagovať na 
aktuálne dianie vo zväze skladateľov s celo-
republikovou pôsobnosťou, musel som sa 
presťahovať do Prahy. V tých rokoch (1977-
87) totiž ešte u nás mailová pošta nefungo-
vala a spoliehať sa na telefóny a faxy nebolo 
možné. Veď vtedajší zväz mal členov roztrú-
sených po celom Slovensku i Čechách. Tak-
že moje vtedajšie pôsobenie bolo spojené 
aj s istými obeťami. Ale zvládol som to, ba i 
celá naša štvorčlenná rodina.

Popri tom množstve rozličných povin-
ností ste našli silu i čas skomponovať 
množstvo piesní, komorných skladieb, 
orchestrálnych diel i úprav ľudových 
piesní pre sóla i zborové telesá...
Nerád by som vyzeral ako chválenkár, ale 
podarilo sa mi upraviť viacero pôvodných 
ľudových piesní do podoby zborových 

kompozícií. Patria k nim štyri mužské zbory 
Domovina moja, Tá slovenská pieseň, Ozý-
vaj sa hora, šestnásť piesní Jesenná láska či 
Lúčne hry. 

Práve skladbu Lúčne hry má náš najžia-
danejší umelecký súbor Lúčnica vo svo-
jom repertoári takmer päťdesiat rokov. 
Nezunuje sa autorovi dielo, ktoré počuje 
v  rozličných podobách tak nespočetne 
veľakrát?
Táto skladbička vznikla z iniciatívy dirigenta 
Lúčnice dr. Štefana Klimu. Ani jeden z nás 
nepredpokladal, že vydrží v  repertoári tak 
dlho. Som rád, že sa obecenstvu páči a tiež 
že ju lúčničiari radi spievajú.

S  rozhlasom vás spája nielen kompo-
novanie. Osem rokov ste boli šéfredak-
torom Hlavnej redakcie hudobného 
vysielania Československého rozhlasu 
v  Bratislave. Ako si spomínate na svoje 
rozhlasové pôsobenie?  
Práca v  rozhlase mi umožnila spoznať via-
ceré hudobné žánre. Napríklad, hlavná re-
dakcia mala aj svoje oddelenie zábavnej 
a populárnej hudby. Vedúcim bol známy 
skladateľ populárnych piesní Pavol Zelenay 
a jeho účinkovanie v  rozhlase predstavuje 
dôležitú etapu uplatnenia slovenskej popu-
lárnej hudby u nás. Keďže som sa i ja v mla-
dosti venoval džezu a zložil som aj zopár 
populárnych pesničiek, usiloval som sa vy-
tvárať čo možno najlepšie podmienky pre 
vznik nových diel tohto žánru.

Ste Ružinovčan, ako vás sem do Ružinova 
„zavialo“? 
Keď som ukončil svoje pôsobenie vo Zväze 
československých hudobných skladateľov 
v Prahe, vrátil som sa do svojho pôvodného 
bydliska v bratislavskom  Ružinove. Teraz sa 
teším pohľadom na Štrkovecké jazero, ktoré 
mi v  Prahe veľmi chýbalo. Rád pozorujem 
šantiace deti, pre ktoré som pred rokmi na-
písal viacero skladbičiek.  

Anna Sláviková
Foto: archív Z. M.  

Dirigentská palička 
ma fascinovala
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