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Hasiči môžu byť 
rýchlejší 

Súd Ružinovu zrušil 
protihlukové nariadenie  
Najvyšší súd SR potvrdil rozsudok 
Krajského súdu v Bratislave z 28. 
júla 2011, proti ktorému sa odvolala 
Mestská časť Bratislava-Ružinov. Naj-
vyšší súd SR tým potvrdil zrušenie 
Všeobecne záväzného nariadenia 
(VZN)  Mestskej časti Bratislava-Ruži-
nov č. 8/2009, ktorým sa určujú pro-
tihlukové pravidlá pri stavebných, 
rekonštrukčných a udržiavacích prá-
cach.  Podľa Krajského súdu v Brati-
slave je VZN v nesúlade so zákonom 
o ochrane, podpore a rozvoji verej-
ného zdravia.  

Nariadenie, ktoré schválili ružinov-
skí poslanci v roku 2009, nedovoľo-
valo stavebníkom v Ružinove práce 
predovšetkým v nedeľu a vo sviat-
ky. Mestská polícia na základe toh-
to nariadenia udeľovala pokuty na 
stavbách, kde sa pracovalo v dňoch 
pokoja alebo v skorých ranných 
či neskorých večerných hodinách. 
Mestská časť Ružinov pripravuje 
nové všeobecne záväzné nariadenie, 
ktoré by Ružinovčanom zabezpečilo 
ochranu pred hlučnými prácami. 

(mš) 

Dobrovoľní hasiči z Prievozu si vylepšili svoju zásahovú
techniku. Od Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 
dostali nové vozidlo. Umožňuje im rýchlo zareagovať v 
prípadoch, ktoré sivyžadujú okamžitý zásah. Hasičské 
auto si prevzali začiatkom marca priamo od ministra 
vnútra Daniela Lipšica. Auto im požehnal ružinovský 
katolícky farár Augustín Slaninka.

So zbieraním fotografií, ktoré dokumentujú, ako vyzeral Ružinov kedysi, nekončíme.
Stále sa do našej redakcie ozývate a historické snímky nám nosíte alebo posielate, za 
čo vám ďakujeme. Ak doma ešte nejaké nájdete, pošlite nám ich oskenované emailom 
na adresu echo@ruzinov.sk alebo poštou 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.

Staré fotky Ružinova 
pribúdajú

Snímka z roku 1965 dokumentuje výstavbu sídliska Ostredky. Pohľad je z balkóna bytového 
domu na Sputnikovej 1. Na voľnom pozemku v pozadí v súčasnosti stojí budova stavebnej 
priemyslovky. Fotografiu nám poslal Marian Varga zo Sputnikovej ulice.

AUDIMONavštívte 
novootvorenú 
predajňu

Sme tu pre Vás v  OC Retro 
Nevädzová 6,  na 1. poschodí
denne od
 

10:00 do 20:00 

predajné miestopredajné miesto

mobilné telefóny a príslušenstvo

a mnoho ďaľších  produktov.

v nedeľu od 10:00 do 18:00

Svojho pochôdzkara 
mestskej polície 
majú už aj obyvatelia 
Pošne a Trávnikov. Od 
začiatku marca má 
tieto dve lokality na 
starosti nový okrskár 
vladimír čavoš. 
Telefonický kontakt na 
neho je 0911 921 709. 
V Ružinove už pôsobia 
šiesti pochôdzkari –  
v oblasti Nivy, 
Ostredky, Štrkovec, 
Trnávka, Pošeň, 
Trávniky. 

Pošeň a Trávniky majú 
svojho pochôdzkara

Objavili ste na vašej ulici v Ružinove výtlky? Na tento účel 
sme zriadili emailovú adresu: vytlky@ruzinov.sk . Pošlite nám 
emailom, kde sa výtlky v Ružinove nachádzajú, prípadne 
pripojte aj fotografiu. V prípade, že komunikácia nie je v našej 
správe, posunieme informáciu zodpovednej organizácii.

Vladimír Čavoš

Foto: R. Hoblík 

Výtlková emailová linka
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Voňavá známkaa

Veľkonočné pohľadniceVeľkonočné pohľadnice

OC Retro, Nevädzová 6, 821 01 Bratislava

AKCIA - platí do vypredania zásob

        

        

        

        

Ako ďalej s Cvernovkou? 
Areál Cvernovky medzi ulicami Svätoplukova-Páričkova-Košická zmenil koncom minulého rok majiteľa. 
Od českej firmy Sekyra Group ho kúpila francúzska spoločnosť JF Hamilton Group. Štvorhektárový 
priestor chce postupne prebudovať na komplex v štýle parížskej architektúry so zachovaním budovy 
na rohu Svätoplukovej a Páričkovej ulice, ktorá je národnou kultúrnou pamiatkou. 

Firma Hamilton Group kúpila koncom minulého roka areál 
Cvernovky aj s búracím povolením z roku 2008 na viaceré 
objekty, okrem budovy na rohu Páričkovej a Svätoplukovej 
(Hlavný výrobný objekt) - tá patrí do zoznamu národných 
kultúrnych pamiatok a dnes ju využívajú prevažne umelci. 
Investor chce územie prebudovať a celú lokalitu oživiť tak, 
aby bola plne prístupná verejnosti. 

  viac chrániť? 
Predstavenie plánov vlastníka areálu, ktorý tu chce vybu-
dovať byty, hotel, dostupné bývanie pre seniorov, kancelá-
rie, obchody, dve rozsiahle záhrady a podzemné parkovisko 
vyvolalo reakciu Klubu ochrany technických pamiatok aj 
občianskych aktivistov. Tí žiadajú, aby status pamiatky zís-
kalo ďalších sedem objektov. „Sme presvedčení, že Minister-
stvo kultúry Slovenskej republiky v súčinnosti s Pamiatkovým 
úradom Slovenskej republiky neprimerane vyhodnotili ar-
chitektonické, historické a iné hodnoty tohto industriálneho 
areálu a jednotlivých objektov, čím znevážili ich pamiatkové 
hodnoty a poškodili tým verejný záujem,“ vyjadril sa Jakub 
Ďurinda z Klubu ochrany technických pamiatok. Navyše 
argumentuje tým, že búracie povolenie stratilo platnosť v 
roku 2009 a bývalý starosta Ružinova predĺžil v roku 2010 
búracie povolenie, ktoré už nebolo platné. Túto skutočnosť 
v súčasnosti preveruje okresná prokuratúra. 

  Prehodnotiť? 
Pamiatkový úrad ešte v roku 2007 vytipoval štyri budovy 
Cvernovky ako objekty na zápis do zoznamu kultúrneho 
dedičstva. Ministerstvo kultúry vtedy schválilo len jeden – 

objekt na rohu Svätoplukovej a Páričkovej. S týmto rozhod-
nutím firma Hamilton Group areál aj kúpila a predstavila 
svoj zámer prestavby územia. 
Pamiatkari by chceli z industriálnej architektúry Cvernovky 
zachovať viac, obávajú sa však toho, či to bude ešte možné. 
„Nebude také jednoduché, aby sme tento proces otvorili bez 
ujmy na strane štátu. Čakáme preto na odpoveď z minister-
stva kultúry. Sme orgán štátnej správy a musíme konať v sú-
lade so zákonom,“ povedala začiatkom marca na stretnutí 
vedenia Ružinova, zástupcov pamiatkarov a najvyšších 
zástupcov firmy Hamilton Group generálna riaditeľka Pa-
miatkového úradu SR Katarína Kosová. Ružinovskí poslanci 
zároveň vo februári schválili na návrh nezávislého poslanca 
Patrika Guldana uznesenie, ktoré odporúča podniknúť 
viaceré kroky smerom k pamiatkovej ochrane areálu.  
„O budúcnosti Cvernovky sme hovorili už aj so zástupcami 
Pamiatkového úradu a hlavnou architektkou Bratislavy. 
Zámerom je, aby sa tu zachovalo čo najviac z industriálnej 
architektúry a genia loci tohto územia,“ povedal starosta 
Ružinova Dušan Pekár. 

Svoje argumenty má aj šéf Hamilton Group Jeremy Cristau. 
Na stretnutí na pôde Ružinova uviedol, že Cvernovku kú-
pili za určitého právneho stavu – s pamiatkovo chránenou 
jednou budovou. Tú chcú zreštaurovať do pôvodnej podoby 
ešte spred komunizmu, cenné prvky z ostatných objektov 
chcú v areáli využiť a zachovať ducha tohto miesta takýmto 
spôsobom. Ako príklad Jeremy Cristau uvádza tehly, ktoré 
sa dajú použiť na fasáde nových budov. Zároveň hovorí o 
zámere zrealizovať tu nielen cenovo prístupné byty pre 
mladých ľudí, ale aj seniorov. 

Momentálne tak bude na ťahu hlavne nové vedenie minis-
terstva kultúry, ktoré bude mať rozhodujúce slovo v tom, či 
otvoriť celý proces vyhlásenia ďalších objektov Cvernovky 
za pamiatku. 

Miroslava Štrosová
Foto: R. Hoblík, Vizualizácia: Hamilton Group       

obnovujeme 
poriadok v Ružinove
Starosta Dušan Pekár spolu s 
ružinovskými poslancami sľúbili 
urobiť poriadok v chaotickej 
výstavbe v Ružinove. Na dosiahnutie 
tohto cieľa mestská časť Ružinov 
vypracováva podrobné územné 
plány zón, ktoré budú definovať, 
čo, kde a ako vysoko môže byť v 
Ružinove postavené. Ak je budúca 
tvár vášho susedstva a celého 
Ružinova pre vás dôležitá, a máte 
pocit, že môžete svojím názorom 
prispieť k diskusii o budúcej 
výstavbe a plánovaných zmenách 
vo vašom okolí, starosta Dušan 
Pekár a ďalší zástupcovia ružinovskej 
samosprávy si vás radi vypočujú  
v priebehu verejnej diskusie  
s obyvateľmi na tému  
STARÝ Ružinov dňa 24. apríla 
2012 o 17. hodine v Jedálni 
Základnej školy Ružová dolina.
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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.

4. apríl 2012               Pavol Šmilňák                     (volebný obvod Trnávka) 
11. apríl 2012   Mgr. Boris Cehlárik          (volebný obvod nivy)
18. apríl 2012   ing. Ľudmila Bílá            (volebný obvod Starý Ružinov)
25. apríl 2012   Radovan Struhár           (volebný obvod Ružová dolina)
2. máj 2012       ing. Günter Furin  (volebný obvod Trávniky) 

STRETNUTIE SO STAROSTOM 
RUŽINOVA 

DUŠANOM PEKÁROM

17. apríla 2012 
16:00-18:00 hod. 

Jedáleň ZŠ Borodáčova 2

viac termínov na www.ruzinov.sk

každý je vítaný
Aktuálne termíny a miesta stretnutí na 

www.ruzinov.sk, vo vysielaní TvR

POZNAJTE SVOJHO POSLANCA
Michal Kocián
Ružinovský poslanec Michal Kocián (27) žije na Štrkovci. Vyštudoval 
Fakultu podnikového manažmentu a po škole absolvoval stáž v 
jednej z najväčších daňovo-poradenských firiem a manažérsku stáž 
v banke. Vyskúšal si prácu pre mobilného operátora a teraz študuje 
verejnú politiku na Univerzite Komenského.  Od 27. decembra 2010 
je poslancom ružinovského miestneho zastupiteľstva (KDH). 

Ste najmladší poslanec v ružinovskom zastupiteľ-
stve, zároveň ste poslancom prvé volebné obdobie. 
Čím vás zaujala komunálna politika? 
Komunálnu politiku vnímam ako priestor, kde reálne mô-
žeme meniť veci k lepšiemu. Nie je to klišé. Tento typ poli-
tiky nám nie je tak vzdialený ako veľká politika, stretávame 
sa s ňou každý deň,  je nám najbližšie. Je preto podľa mňa 
veľmi dôležitá. Rieši okrem iného údržbu zelene, lavičky, 
koše, niektoré cesty, chodníky, základné a materské školy, 
knižnicu, ale aj domovy seniorov, výstavbu či parkovanie.  
A toto sú skutočnosti, ktoré sa nás dotýkajú denne. 

Angažujete sa aj v problematike rozvoja cyklotrás  
v Ružinove...
Bicykel používam ako dopravný prostriedok pre cestu do 
práce či na úrad, je to tak najrýchlejšie. Ako obyvateľovi 
Štrkovca mi trvá cesta na bicykli z domu do centra mesta 12 
minút. Žiaľ, nie veľmi bezpečne po cestách blízko dopravy. 
Musím povedať , že mi chýba väčšia ohľaduplnosť vodičov. 
Ale Ružinov má najlepšie podmienky na rozvoj cyklotrás  
v porovnaní s inými mestskými časťami, snažíme sa preto 
aby sa situácia zlepšila.

Udeje sa niečo smerom k rozvoju cyklotrás v Ruži-
nove?  Existuje nejaký koncept rozvoja cyklotrás  
v Ružinove? 
Vnímam, že dlhšie obdobie sa cyklotrásam nikto neve-
noval, nieto ešte systematicky. Bola vybudovaná trasa  
v stredovom páse Trenčianskej ulice, no podľa môjho ná-
zoru je zlým príkladom. Cyklistu skôr spomalí, nehovorím 
o križovaniach s cestnou dopravou, o parkujúcich autách 
a zabranej zeleni. Som preto rád že sa nám minulý rok 
podarilo zadefinovať sieť cyklotrás v Ružinove s prihliad-
nutím na napojenie na centrum mesta a iné mestské čas-
ti, nákupné centrá a kancelárske budovy. Teraz môžeme  
z tejto mapy cyklotrás vyberať priority podľa finančných 
možností a tieto trasy postupne budovať.  V tomto roku by 

mala byť konečne dobudovaná trasa na Bajkalskej ulici pri 
Prístavnom moste, mestská časť rokuje s mestom o znovu 
vzniknutí trasy na Ružinovskej ulici a pripravujú sa ešte 
jedna trasa, ktorá je závislá na finančných možnostiach. 
Som rád že sa pánu starostovi podarilo osloviť sponzora, 
ktorý by nám v určitej miere mohol finančne s budovaním 
cyklotrás pomôcť.

Čo je najväčšou brzdou pri zvyšovaní počtu cyk-
lotrás alebo ich predlžovaní? 
Podľa môjho názoru je to hlavne administratívna nároč-
nosť, vlastnícke vzťahy k pozemkom, po ktorých by mali 
cyklotrasy viesť  a v neposlednom rade financie.

Kde pracujete? Využívate to nejako v práci poslanca?
Posledného trištvrte roka pracujem ako regionálny manažér 
pre politickú stranu a moja práca je  veľkou výhodou pre 
prácu poslanca. Umožňuje mi časovo sa prispôsobiť a tak sa 
zúčastňovať rôznych rokovaní, dáva mi množstvo kontaktov, 
ktoré využívam, ale hlavne veľký rozhľad v rámci mesta a 
jednotlivých úrovní jeho riadenia, o problémoch, ktoré majú 
iné mestské časti a spôsoboch, ako tieto problémy riešia.

S čím vás najviac oslovujú Ružinovčania, s akými 
podnetmi sa na vás obracajú? 
Najčastejšie je to hluk z pohostinstiev, nečistota verejného 
priestranstva, ale aj nie najlepšie susedské vzťahy. Žiaľ, 
zákonné kompetencie poslancov, ale aj starostu sú často 
menšie, ako by sme si priali. 

Poslanec by mal s ľuďmi komunikovať, navrhovať 
riešenie ich problémov. Darí sa vám to?
Musím konštatovať, že zatiaľ na mojich poslaneckých stre-
dách, (každú stredu od 15:30 do 16:30 majú občania mož-
nosť  stretnúť sa s niektorým z poslancov), som mal vždy 
viacero občanov. Niektoré problémy sa podarí riešiť hneď 
na úrade, iné potrebujú viac času. No najviac ma ľudia oslo-
vujú na ulici alebo prostredníctvom mailovej komunikácie. 
Viem, že mám ešte priestor na zlepšenia, no snažím sa 
robiť, čo je v mojich možnostiach. Vo väčšine prípadov mi 
ochotne pomohol pán starosta alebo zamestnanci úradu. 

Čo vás osobne v Ružinove najviac trápi a radi by ste 
to zmenili? 
Dal som si tri hlavné oblasti, ktorým sa chcem počas môjho 
mandátu poslanca venovať. A to, cyklotrasám, zjazdom  

z chodníkov a čistote. Viem, že nemôžem riešiť  všetko na-
raz, preto teraz tieto tri ciele, ktorú sú mi aj osobne blízke a 
vidím v nich veľký priestor na posun k lepšiemu.

Vidíte nejakú perspektívu posunu v tomto probléme? 
Cyklotrasy aktívne riešime spolu s mestom, vyšším územ-
ným celkom, aj s aktivistami v tejto oblasti. Mrzí ma, že to 
nejde tak rýchlo, ako by som chcel, ale verím, že tento rok 
uvidíme výsledky.  V Ružinove sa po viacerých rokoch robí 
orez stromov a s tým súvisí aj čistota, upravenosť a kvali-
ta nášho prostredia, v ktorom žijeme.  Čo sa týka zjazdov 
z chodníkov, v najbližšej dobe odovzdám zakreslené na 
mape miesta, kde sú zjazdy z chodníkov veľmi nevyhovu-
júce a budem žiadať nápravu, aby sme mali Ružinov bezba-
riérovejší  a priateľskejší pre všetkých.

Ste podpredsedom dvoch komisií ružinovského 
miestneho zastupiteľstva - Komisie na ochranu 
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 
funkcionárov a Komisie finančnej, podnikateľských 
činností a informatizácie. O čom rokujú alebo rozho-
dujú takéto komisie? 
Prvá menovaná komisia je skôr kontrolná smerom k voleným 
zástupcom, stretáva sa len asi trikrát v priebehu roka. Jej úlo-
hou je kontrola odovzdania majetkových priznaní poslancov 
a starostu, a zasadala by tiež v prípade určitých podozrení 
voči našim voleným zástupcom. Komisia finančná, podni-
kateľských činností a informatizácie sa stretáva podstatne 
častejšie. Vyjadruje sa k prenájmom priestorov a pozemkov 
vo vlastníctve mestskej časti, ich predaju, k rozpočtu, ku  
všeobecne záväzným nariadeniam mestskej časti a inému. 

Ako trávite čas, keď nie ste v práci alebo na zastupi-
teľstve či komisii?
Nemám určenú pracovnú dobu, moju prácu si nosím stále 
so sebou a v práci som neustále, takže nemám presne od-
delený voľný čas od práce. Ale veľmi rád, ak môžem, si idem 
zahrať floorball s priateľmi, začal som nedávno pravidelne 
plávať a milujem turistiku, aj keď  ju trochu zanedbávam. 
Zanedbávať priateľku si nemôžem dovoliť, tak spolu radi 
navštevujeme divadlo, filharmóniu či kino. Pomoc rodine, 
okolo domu či v záhrade mi tiež zaberie dosť času, no naj-
viac ma teší  keď si nájdem chvíľu a dostanem sa ku knihe, 
väčšinou neskoro v noci :). 

Miroslava Štrosová 
Foto. archív M.K. 

Veľmi nerád píšem akékoľvek práce či odpovede 
na otázky do článkov, ale rád čítam :). A chcem 
uviesť ešte jednu vec na pravú mieru. Moju pria-
teľku veľmi zarmútilo, keď som v predvolebnom 
letáku napísal „nezadaný, ...“, preto jej chcem 
odkázať, že ju mám veľmi rád a prepáč. 

Aj toto som ja



Ako volili Ružinovčania? 
Zatiaľ čo v parlamentných voľbách v roku 2010 dali Ružinovčania najviac hlasov pravicovej 
strane SDKÚ-DS, v predčasných voľbách do Národnej rady v marci 2012 si už vybrali inak. Najviac 
ich presvedčila strana SMER-SD. Pravica si v Ružinove víťazstvo spred dvoch rokov neobhájila, 
dosiahla však lepšiu pozíciu ako v celoslovenskom meradle. 

5

v Ružinove sa vystriedal víťaz volieb
Ružinovčania odovzdali v marcových voľbách 41 494 platných hlasov. 
K volebným urnám ich prišlo 64,23%. V Bratislave, aj v Ružinove došlo k 
výmene strany s najväčším počtom hlasov,  SDKÚ-DS vystriedal SMER-
-SD. V Ružinove získal od voličov 30,76% hlasov. 
Druhá v poradí bola u obyvateľov Ružinova strana SDKÚ-DS a tesne 
za ňou Sloboda a solidarita (SaS), ktoré skončili málo pod hranicou 
15 percent voličských hlasov. Cez 10% získala v Ružinove strana KDH. 
Matovičova strana Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) bola 
v Ružinove až na piatom mieste, zatiaľ čo v celoslovenskom meradle 
skončili Matovič a jeho ľudia tretí. Ružinovčania by ešte do parlamentu 
posunuli Most-Híd s vyše 7 percentami, ostatné strany mali pod 5%. 
Aj keď voliči najviac podporili ľavicový Smer-SD, sčítanie voličských 
hlasov ukázalo, že Ružinovčania sú stále viac naladení pravicovo. V 
celkovom súčte odovzdali viac hlasov pravici ako ľavici – hlasy sa však 
rozdelili medzi viaceré pravicové strany. 
Ružinovčania kopírovali zvyšok Slovenska, keď do parlamentu neposu-
nuli SNS (3,19%), ani SMK-MKP (0,62%). Najmenej sympatizantov má v 
Ružinove Strana Rómskej únie na Slovensku, ktorej volebný lístok vlo-
žilo do obálky 9 ľudí.

naj volebné okrsky 
Najaktívnejší boli voliči z okrsku č. 1 na Základnej škole Kulíškova,  prišlo 
ich 76,57%. Naopak, percentuálne najmenej prišlo voličov v okrsku č. 44 
na Základnej škole Mierová – zúčastnilo sa ich 47,04 %. Spolu bolo v Ruži-
nove až 70 volebných okrskov. 
Niektorí voliči požiadali o  voľbu v  domácnosti či v  nemocnici formou 

prenosnej volebnej schránky. Členovia volebnej komisie takto navští-
vili Domov dôchodcov na Pažítkovej ulici, Ružinovský domov seniorov 
na Sklenárovej aj Pivoňkovej ulici, ružinovskú nemocnicu a svoj hlas do 
volebnej urny priamo v byte vhodilo okolo 200 Ružinovčanov prevaž-
ne v seniorskom veku.  „Najviac voličov, ku ktorým išli členovia volebných 
komisií s  prenosnou urnou, bolo na Trávnikoch, v  okolí Nevädzovej ulice,“ 
prezradila vedúca organizačného referátu Miestneho úradu Ružinov Eva 
Kučerová. Podľa jej slov išlo zatiaľ o najnáročnejšie voľby, keďže o pria-
zeň voličov sa uchádzalo rekordných 26 politických subjektov. Členovia 
okrskových volebných komisií mali preto zatiaľ najviac počítania. 

Ružinovčania a ich hlasy politickým stranám 

Smer-SD      30,76%    12 764  hlasov  

SDKÚ-DS    14,97%   6 214 hlasov  

SaS    14,92%   6 192 hlasov 

KDH      10,07%   4 182 hlasov 

OĽaNO      8,5%    3 527 hlasov 

Most-Híd    7,78%   3 231 hlasov 

SNS        3,19%   1 324 hlasov 

Zmena zdola-DÚ  2,57%   1 069 hlasov 

99%    1,16 %  484 hlasov 

SSS-NM      0,77%   323 hlasov 

ĽSNS     0,71%   295 hlasov 

SMK-MKP    0,62%  258 hlasov 

SZ    0,61%   255 hlasov 

SF      0,54%   228 hlasov 

ĽS-HZDS    0,52%  219 hlasov 

NaS-NS     0,48%  202  hlasov

KSS     0,38%  161 hlasov 

PaS    0,34 %   145 hlasov 

Zelení   0,26%  110 hlasov 

SOSKA    0,19%   82 hlasov 

Obyčajní ľudia   0,15%    63 hlasov 

SDĽ      0,11%  49 hlasov 

SŽS    0,10%  44 hlasov 

+ 1 HLAS   0,08%   37 hlasov 

Náš kraj    0,06 %  27 hlasov 

SRÚS    0,02%   9 hlasov 

volebné čísla volieb do nR SR 2012 v Ružinove 

Počet oprávnených voličov           65 745 

Počet voličov, ktorí sa 
zúčastnili na hlasovaní   42 233 

Počet platných hlasov   41 494  

Počet voličov, ktorí hlasovali 
zo zahraničia     183  

Voličská účasť    64,23% 

Počet vydaných voličských preukazov  1 670

Miroslava Štrosová
Foto: J. Košnár 
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Parkovanie len pre domácich?
Problém s dopravou a parkovaním je pre Bratislavu už typický.  Denne prichádza do hlavného 
mesta približne 100 tisíc áut a ďalších okolo 200 tisíc je tu registrovaných. O koncepcii spoločnej 
parkovacej politiky začalo súčasné vedenie mesta hovoriť minulý rok. Hotový má už aj pracovný 
dokument stratégie parkovania, na ktorom pracovali odborníci z organizácie UNDP (The United 
Nations Development Programme).

Podľa návrhu mesta Bratislavy zvýhodnení 
majú byť Bratislavčania prostredníctvom 
rezidenčných kariet. Majú platiť len symbo-
lickú ročnú sumu a pre svoje auto si nájdu 
miesto v  blízkom okolí ich bydliska aj po 
šiestej hodine večer. Pri prvom aute navrhu-
je mesto ročný poplatok napríklad vo výške 
10 eur, ktorý by mal slúžiť na pokrytie pre-
vádzkových nákladov. „Pri druhom aute sa 
môžeme pohybovať niekde na úrovni komerč-
nej ceny, ktorá závisí od konkrétnej mestskej 
časti. Výraznejšie spoplatnenie bude pri tre-
ťom a  štvrtom aute. Chceme však nechať na 
diskusii s Bratislavčanmi ako oni vnímajú po-
platky za prvý a druhý automobil“ informoval 
o predbežných plánoch hovorca primátora 
Ľubomír Andrassy.  Na každej ulici by mali 
byť vyznačené parkovacie miesta určené 
pre rezidentov a tiež pre tých, ktorí nemajú 
trvalý pobyt v hlavnom meste alebo je pre 
nich rezidenčná  karta drahá. 

  Ružinovčan by v Petržalke 
  platiť nemal

Parkovacie miesta  na sídliskách by podľa 
predbežného návrhu mesta spoplatnené  
nemali byť.  Ich obyvatelia, ktorí nemajú tr-
valý pobyt nahlásený v Bratislave, však pod-
ľa navrhovaného parkovacieho systému 
nájdu miesto pre svoje auto ďalej od svojho 
bydliska. V prípade lokalít, kde je počas dňa 
značný tlak na parkovanie, to podľa návrhu 
mesta zadarmo už nebude. Do tejto kategó-
rie patria napríklad miesta pred administra-
tívnymi budovami, obchodnými strediska-

mi alebo v centre mesta. „Tam budú musieť 
byť vodiči pripravení napríklad na to, že si za-
platia za hodinu parkovania jedno alebo dve 
eurá,“ uviedol  Andrassy.  Pri rezidenčnom 
parkovaní ide hlavne o  zvýhodnenie oby-
vateľov Bratislavy v konkrétnom mieste ich 
bydliska. V prípade, že Ružinovčan pôjde na  
návštevu do Petržalky, by tiež platiť nemal. 
„Zatiaľ je úvaha taká, aby takýto obyvateľ  
mohol parkovať na mieste určenom nie pre 
rezidentov danej lokality. A tieto miesta z hľa-
diska ich počtu nebudú spoplatnené. Ak však 
bude cestovať za prácou do Starého mesta au-
tom, tak buď bude parkovať u svojho zamest-
návateľa alebo na platenom mieste,“ objasnil  
systém parkovania v inej mestskej časti ho-
vorca primátora. Z tohto dôvodu chce met-
ropola Slovenska podporiť myšlienku vý-
menu auta za MHD, ktorou by sa obyvatelia 
dostali rýchlejšie do práce a bez problémov 
s parkovaním. Jedným zo spôsobov podpo-
ry cestovania MHD by podľa vedenia mesta 
mohlo byť aj zavedenie expresných spojov.

  Stop vyhradenému parkovaniu

Návrh stratégie parkovania predložil ma-
gistrát všetkým mestským častiam na pri-
pomienkovanie. Predpokladá napríklad 
aj zrušenie vyhradeného parkovanie pre 
jednotlivcov a firmy. Zostať by malo len te-
lesne postihnutým a taxislužbám. „Ak bude 
celá parkovacia politika ústretová pre Ruži-
novčanov, tak potom je zbytočné vyhradené 
parkovanie. To zostane vyhradené pre telesne 
postihnutých, tí sa nemusia báť, že si budú 

niečo platiť,“ uviedol na margo vyhrade-
ného parkovanie starosta Ružinova Dušan 
Pekár.  Už existujúce parkovacie kapacity 
mesta sa nedajú však donekonečna rozširo-
vať.  Vedenie mesta navrhuje vybudovanie 
hromadných garáži a záchytných parkovísk 
na okraji mesta. Ružinov má v pláne  zopár 
miest ešte k tým terajším pridať, a to vybu-
dovaním vo vnútroblokoch napríklad na 
betónových plochách, ktoré sú nevyužíva-
né.  „Máme v  rozpočte vyhradené prostried-
ky na premenu týchto nefunkčných plôch na 
parkovacie miesta,“  informoval o  rozšírení 
parkovacích kapacít starosta Ružinova. 
Podľa zástupcu starostu Jána Buocika má 
v budúcnosti pomôcť aj koncepcia predaja 
pozemkov pod garážami, ktorú minulý rok 
schválili ružinovskí poslanci. „Koncepcia vy-
tvorí podmienky na to, aby sa mohli na mies-
te súčasných lokalít jednopodlažných garáží 
stavať viacpodlažné veľkokapacitné garáže. 
Považujem to za krok k zlepšeniu parkovania 
v Ružinove,“ tvrdí Ján Buocik.

  najprv pripomienky, 
  potom diskusia

Po pripomienkach mestských častí k  pra-
covnému materiálu spoločnej parkovacej 
politiky Bratislavy bude ešte nasledovať 
verejná diskusia s obyvateľmi. Samotní vo-
diči by sa mali totiž vyjadriť, ako sa im po-
zdáva nový systém parkovania a ako by ho 
riešili oni. Všetky relevantné návrhy a pripo-
mienky plánuje vedenie hlavného mesta 
zohľadniť. Po tomto kroku bude nasledovať 
vyskúšanie systému v  pilotných lokalitách.  
V Ružinove by mali to mali byť hlavne dve, 
kde je už momentálne problém s  parko-
vaním. Ide o  oblasť, kde sú biznis centrá. 
„Čiže od Karadžičovej až po Miletičovu. Druhá 
oblasť  by sa mala týkať zóny, ktorá bola vy-
značená aj počas majstrovstiev sveta  v hoke-
ji  medzi Jégého a  Bajkalskou, Záhradníckou 
a Trnavskou,“  spresnil lokalizáciu pilotných 
zón zástupca starostu Ružinova Vladimír 
Sloboda.  Na spoločnej mestskej parko-
vacej politike je ešte veľa práce.  Všetko je  
len na začiatku. Ako napokon bude vyzerať 
výsledný parkovací systém Bratislavy dnes 
ešte nie je isté. Určite však budú mať vo 
svojom meste prednosť Bratislavčania pred 
návštevníkmi.

Marianna Šebová 
Foto: R. Hoblík 
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Nemocnica Ružinov chce spoplatniť 
svoje parkovisko 

Parkovisko na Chlumeckého má byť 
opäť pre verejnosť 

Trendu, ktorý je v poslednom čase na Slovensku, teda spoplatneniu parkovísk pred nemocnicami 
a poliklinikami, sa nevyhol ani Ružinov.  Pacienti už platia za parkovanie pred súkromnou Ružinovskou 
poliklinikou sumu jedno euro na celý deň a k plateniu smeruje aj susedná Nemocnica Ružinov. Tá  sa 
rozhodla prenájmom parkoviska súkromnej firme vyriešiť jeho havarijný stav.

Pozemky, na ktorých je parkovisko pred nemocnicou, vlastní Uni-
verzitná nemocnica v  Bratislave. „Zdroje na rekonštrukciu nášho 
parkoviska sme vo vlastnom rozpočte nenašli a  tak sme boli nútení 
ísť do spolupráce so súkromným investorom  Zipp-S, s.r.o. Spoloč-
nosť nám ho jednak na vlastné náklady opraví a  na druhej strane 
ho bude aj prevádzkovať,“ objasnila dôvody prenájmu parkoviska 
na 10 rokov hovorkyňa Univerzitnej nemocnice v Bratislave Dani-
ca Lehocká.  Za návštevu nemocnice si teda pacienti s najväčšou 
pravdepodobnosťou zaplatia. „Žiaľ, mestská časť Ružinov nevlast-
ní pozemky, na ktorých je parkovisko pred nemocnicou. Požiadame 
však stavebníka a vedenie Univerzitnej nemocnice, aby čo najviac 
vyšli v ústrety návštevníkom nemocnice, keďže samospráva nemá 
možnosť to zakázať, ani ovplyvniť výšku parkovného,“ informoval 
starosta Ružinova Dušan Pekár. Nemocnica argumentuje aj tým, 

že pred nemocnicou parkujú pracovníci neďalekých firiem a byto-
vých domov. Spoplatnením parkoviska ich chce odtiaľto vytlačiť. 
Rovnako to urobila aj susedná Ružinovská poliklinika, ktorá takisto 
mala parkovisko obsadené tými, ktorí nechodia na polikliniku, ale 
parkujú pred ňou svoje autá. 

okrem Ružinova aj Petržalka 
Nemocnica prenajala rovnakej spoločnosti aj parkovisko pred svo-
jou budovou na Antolskej ulici v  Petržalke. Zmluvu o  prenájme 
a  spoplatnení oboch parkovísk uzavrelo vedenie nemocnice s  fir-
mou Zipp-S s.r.o. ešte koncom decembra 2011. Spoločnosť Zipp-S, 
s.r.o. by mala podľa zmluvy prevádzkovať celkovo 460 parkovacích 
miest pred oboma budovami, pričom polovica  z nich má byť pred 
nemocnicou v Ružinove. Časť by pritom podľa projektu rekonštruk-
cie mala byť vyhradená pre zamestnancov nemocnice, nebude ich 
však zrejme dostatok. Prevádzkovateľ musí podľa zmluvy povinnosť 
vyhradiť bezplatné miesta pre ťažko zdravotne postihnutých a pre 
vozidlá záchrannej zdravotnej služby. V zmluve je stanovená aj výš-
ka úhrady za prenájom oboch parkovísk spoločnosti Zipp-S. „Počas 
10 rokov získa prenájmom Univerzitná nemocnica v Bratislave 952 500 
eur. Budú použité  na zvýšenie kvality zdravotnej starostlivosti na všet-
kých pracoviskách,“ tvrdí Danica Lehocká. 
Lekárske odbory pri Univerzitnej nemocnici Bratislava už spúšťajú 
petíciu proti spoplatneniu týchto parkovísk. Nesúhlasia s  tým, že 
by aj oni mali platiť za parkovanie. Podpisy v celej Bratislave budú 
zbierať aj proti prenájmu priestorov nemocnice na Kramároch  
súkromnej spoločnosti Dr. Magnet, ktorá tu poskytuje magnetickú 
rezonanciu. 

Marianna Šebová 

Koncom minulého roka prišli obyvatelia Exnárovej a Chlumeckého 
ulice o parkovacie miesta. Využívali totiž parkovisko pred budovou 
Geodetického a kartografického ústavu Bratislava na Chlumeckého 
ulici na Pošni. Úrad si dal ale pred vjazdom na parkovisko osadiť 
dopravnú značku, ktorá umožňuje parkovať tu len zamestnancom 
tejto štátnej inštitúcie. 
Obyvateľom okolitých bytoviek to spôsobilo problém - nemajú 
hlavne večer kde zaparkovať. Po skončení pracovnej doby a v noci 
pritom geodeti a kartografi parkovisko reálne nepotrebujú. Situá-
cia by sa ale mala zlepšiť. „Koncom februára sme sa s riaditeľom Ge-
odetického a kartografického ústavu dohodli na tom, aby obyvatelia 
mohli parkovisko využívať vo večerných a  nočných hodinách a  cez 
víkend,“ objasnil starosta Ružinova Dušan Pekár. To bude možné 
hneď po osadení dodatkovej tabule k  dopravnému značeniu na 
parkovisku. 

(mš) 

Foto: R. Hoblík

Foto: Miroslava Štrosová
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Električkové linky podstúpili od 19. marca 2012 
zmenu. vyvolala ju uzávierka električkového 
tunela. Podľa Dopravného podniku Bratislavy má 
nová organizácia dopravy zabrániť nedodržiavaniu 
cestovných poriadkov, meškaniu električiek a zhlu-
kovaniu vozidiel, ktoré spôsobila odstávka tunela.

Od 19. marca 2012 platí v Bratislave tzv. dvojlinkový variant električ-
kovej dopravy. Zanikli električky č.1, 11, 12 a 16 a vznikla kombino-
vaná linka 3+8. Tá zabezpečí spojenie medzi Račou, Ružinovom a 
centrom mesta. Linka č. 3 bude premávať z Rače do centra mesta, 
odkiaľ bude ďalej pokračovať ako linka č. 8 do Ružinova. Rovnakým 
systémom bude fungovať električková doprava aj z mestskej časti 
Ružinov, odkiaľ bude premávať linka č. 8, ktorá sa v centre prečísluje 
na linku č. 3 a bude pokračovať do Rače. Číslo linky sa zmení v meste 
– č. 3 z Rače bude prečíslovaná na Námestí SNP na č. 8 a linka č. 8 z 
Ružinova sa na Kamennom námestí zmení na električku č. 3. Linka 
č. 3 bude mať z Rače zachovanú pôvodnú trasu na Špitálsku ulicu, z 
Ružinova bude premávať električka č. 8 cez Obchodnú ulicu. 

Okrem linky 3+8 bude do Ružinova naďalej premávať električka č. 
9 a do Rače linka č. 5. Vďaka tomuto kombinovanému spoju sa ces-
tujúci môžu odviezť bez prestupovania priamo z Rače do Ružinova. 
V Rači a v Ružinove sa zvyšuje aj kapacita vozidiel v rannej špičke, 
takže sa do nich vojde viac cestujúcich. 

Dvojlinkovým variantom 3+8 sa Dopravný podnik chcel vyhnúť vy-
tváraniu nových liniek, ktoré by v prípade neprejazdných úsekov 
bolo potrebné rušiť. Nižší počet liniek má zároveň zvýšiť prehľad-
nosť siete a pravidelnosť električkovej dopravy. Zároveň zostane 
zachované priame spojenie Karlova Ves – Ružinov a tiež Šafárikovo 
námestie – Račianska. 

  čo sa zmenilo?  
linka 1 - zaniká, spojenie zabezpečí linka 2 
   (ŽST Nové Mesto -  Nám. Ľ. Štúra), resp. linka 4
   (Dúbravka – Zlaté piesky)
linka 4    - predĺžená z Karlovej Vsi až do Dúbravky
linka 5 - zachovaná, trasa do Rače cez Šafárikovo námestie
linka 7 - zachovaná, doba prevádzky rozšírená o odpoludňajšiu  
   špičku
linka 9  - zachovaná, prejazd cez mesto po Špitálskej ulici
linka 11  - zrušená, spojenie zabezpečí linka 5
linka 12 - zaniká, spojenie zabezpečí linka 4 
   (Dúbravka – Šafárikovo nám.), resp. linka 6 
   (Šafárikovo nám. – Karlova Ves)
linka 15 - skrátená po Železničnú stanicu Nové Mesto 
   s novým číslom 2
linka 16  - zaniká, spojenie zabezpečené linkou 3+8 
   až po Nám. SNP, resp. Kamenné nám. 

  Trasy nových liniek
linka 2  - ŽST Nové Mesto, Vajnorská, Trnavské mýto, Vazovova,  
   Obchodná, «Šafárikovo nám., Nám. Ľ. Štúra a späť
linka3+8 -Rača, ŽST Vinohrady, Špitálska, Nám. SNP/Kamenné  
   nám., Obchodná, Trnavské mýto, Ružinov a späť
   úsek Rača – centrum označený „3“, 
   úsek Ružinov – centrum označený „8“
linka 4 - Zlaté piesky, Vajnorská, Trnavské mýto, Krížna, Špitálska,  
   Nám. Ľ. Štúra», «Šafárikovo nám., Karlova Ves, Dúbravka a späť
linka 5   - Rača, ŽST Vinohrady, Obchodná, Nám. Ľ. Štúra», 
   «Šafárikovo nám., Karlova Ves, Dúbravka a späť
linka 6 - Karlova Ves, nábrežie, «Nám. Ľ. Štúra, Šafárikovo nám. a späť
linka 7  - ŽST Vinohrady, «Obchodná, Špitálska», Nám. SNP a späť
linka 9  - Ružinov, Trnavské mýto, Krížna, Špitálska, Jesenského,  
   Karlova Ves a späť

(red)
Graf: DPB

Pozor! Električky sa menia! 
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Sídlisko Ružinov (s miestnymi časťami Štrkovec, Ostredky, Trávniky, Pošeň) bolo koncipované 
ako ucelený mestský obvod s vybavenosťou sústredenou pozdĺž dnešnej Ružinovskej  
ulice – hlavnej dopravnej tepny. Spoločensko-kultúrne a obchodné centrum mestskej 
časti bolo vybudované v krížení Ružinovskej a Tomášikovej ulice, pričom v každom okrsku 
prevažoval iný druh vyššej vybavenosti. Výnimočný koncept budovy pre administratívu 
reprezentuje Administratívna budova na ulici Dr. Vladimíra Clementisa v časti Ostredky.

Administratívna budova 
na ulici Dr. Vladimíra Clementisa

Administratívna budova, pôvodne pre 
Podniky zahraničného obchodu, bola 
realizovaná v  roku 1972 podľa projek-
tu autorskej trojice architektov Ferdi-
nand  Konček, Iľja  Skoček, Ľubomír  Titl. 
Bola to reprezentačná budova, slúžiaca 
pre rokovania na medzinárodnej úrovni, 
od čoho sa odvíjal aj jej veľkorysý kon-
cept. Budova s  pôdorysom tvaru štvor-
ca je tvarovaná ako päťpodlažná hmota 
uložená na podnoži. Kancelárske priesto-
ry v  štyroch horných podlažiach sú 
orientované po obvode budovy, svetlo 
do jej vnútra privádza vnútorné átrium. 
Na budovu sa z  južnej strany napájalo 
široké predložené schodisko, ktoré vied-
lo na prvé poschodie. Ako jadro celej 
stavby sústreďovalo najvýznamnejšie 
priestory určené na rokovania. V  strede 
bola umiestnená veľká zasadacia sála, 
osvetlená zhora cez akrylové kupolky. 
Vonkajší vzhľad budovy určovali výraz-

né horizontálne línie: priebežné pásy 
okien štvrtého až siedmeho nadzemné-
ho podlažia akcentovali betónové slno-
lamy, pričom najvyšší – najširší vytváral 
ukončujúce čelo budovy. Dynamiku 
fasáde bielej farby, kombinovanej s  od-
tieňmi sivej, dodávala hra svetla a tieňa. 

Projekt obnovy budovy navrhla na zák- 
lade víťazstva v  užšej vyzvanej súťaži  

trojica architektov Michal  Bogár, Ľubo-
mír  Králik, Ľudovít  Urban. Hlavná etapa 
rekonštrukčných prác bola ukončená 
v  lete 2004,  prestavba zasadacej sály 
skončila vo februári 2005. Zámerom sú-
časného majiteľa bolo priestory rozšíriť, 
prispôsobiť ich možnosti nezávislého 
prenajímania a vytvoriť v budove komor-
nejšie prostredie, atraktívne pre menšie 
firmy. Upustilo sa od reprezentatívnosti, 
budova mala slúžiť individuálnym uží-
vateľom a viac sa otvoriť svojmu okoliu. 
Hlavný vstup premiestnili architekti na 
úroveň terénu, situovali ho na západnú 
stranu a  zdôraznili samostatne stojacou 
markízou. Na prízemí vytvorili vstupnú 
halu, jedáleň a  prenajímateľné priesto-
ry. Otvorením parteru dosiahli architekti 
živý kontakt budovy s okolím. Zasadacia 
sála je komplexne preriešená, poskytuje 
100 až 200 miest na sedenie. Kancelárie 
na štvrtom až siedmom nadzemnom 
podlaží ostali zachované. Výraznú pre-
menu zaznamenal vonkajší vzhľad budo-
vy. S cieľom presvetliť interiér v podnoži 
pribudli plochy presklených stien. Au-
tenticita pôvodného tvaru a  materiálu 
bola dôsledne rešpektovaná pri výmene 
okien horných podlaží. Pôvodné betó-
nové slnolamy boli z  technických dôvo-
dov odstránené ešte v  deväťdesiatych 
rokoch, nové sú zhotovené z  alumínio-
vých profilov. Zmenená bola i farebnosť 
– z bielej na modrú.
Koncept dispozičného riešenia admi-
nistratívnej budovy, kde kancelárie sú 
radené po oboch stranách chodby v šty-
roch krídlach budovy a  priame svetlo 
prichádza z  vonkajšej strany budovy aj 
z vnútorného átria, sa stretol s odozvou 
už v čase realizácie aj v zahraničí a stal sa 
vzorom pre ďalšie administratívne objek-
ty. Jeho funkčnosť potvrdila i súčasnosť. 
Výnimočnou, a  v  našich podmienkach 
zatiaľ zriedkavou, bola aj spolupráca 
autorov projektu obnovy s  pôvodnými 
autormi.
 

Katarína Andrášiová

Administratívna budova má dnes vchod z inej strany, 
pribudla nad ním markíza. 

Foto: M. Štrosová 

Budova Podnikov zahraničného obchodu v sedemdesiatych rokoch
Foto: archív arch. Ľubomíra Titla

Budova v rokoch 
sedemdesiatych

obnova po tridsiatich 
rokoch
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Morálne oceňovanie aj
učiteľov-seniorov
Na Slovensku sa Deň učiteľov slávi ako spo-
mienka na narodenie Jana Amosa Komen-
ského (28.3.1592-15.11.1670), veľkého uči-
teľa  našej histórie. Tento veľký pedagóg sa 
svojou pedagogickou činnosťou i  názormi 
zaradil medzi významné osobnosti v  deji-
nách myslenia. Bol jedným s prvých bojov-
níkov za poskytnutie vzdelania ľuďom bez 
rozdielu pohlavia. Bol hlboko presvedčený, 
že dobrá škola robí človeka lepším. V  jeho 
ideách pokračujú učitelia dodnes. I napriek 
tomu, že prežívajú dobu, ktorá školstvu príliš 
nepraje, záleží im na tom, aby pripravili do 
života vzdelaných schopných mladých ľudí.

Učiteľská profesia sa oddávna traduje ako 
profesia s  poslaním. A  tým poslaním je 
chrániť najvyššie ľudské hodnoty, dôstoj-
nosť človeka a jeho slobodu, zdravie a život 
a  na ceste za vzdelaním postupovať v  du-
chu demokratických princípov.

Učiteľské povolanie  vedie deti k  učeniu, 
rozvoju ich záujmov, formovaniu návy-
kov, samostatne pracovať, rozvíjať ich 
city, motiváciu, aktivitu, ako aj socializá-
ciu a komunikáciu, ich hodnotový systém.   
Učiteľským poslaním nie je iba odovzdávať 
poznatky žiakom, ale predovšetkým pod-
necovať a rozvíjať túžbu po poznaní, lásku 
k vedomostiam. 

Duša mladého človeka je ako notová osno-
va, melódiu ktorej píše sám pedagóg s obe-
tavosťou, láskou a  námahou. Taký je jeho 
údel. Sám si ho zvolil, veriac, že aj on bude 
patriť medzi tých, o ktorých J. A. Komenský 
povedal, že „vyučovanie je prácou pováh 
vznešených“.

Každoročne je 28. marec  dňom morál-
neho oceňovania tých najpokrokovejších 
a  najprínosnejších učiteľov. Pri príležitosti 
Dňa učiteľov slávnostne oceňujú peda-
gógov prezident republiky, minister škol-
stva, predstavitelia samosprávnych krajov 
a  v  prejavoch pripomínajú, že školstvo 
patrí medzi priority.
Rok 2012 vyhlásila Európska komisia za Eu-
rópsky rok aktívneho starnutia a solidarity 
medzi generáciami (ERAS), ku ktorému sa 
pripojila i Slovenská republika. 
A keďže učiteľ zostáva celý svoj život učite-
ľom, v tomto roku sa naša mestská časť Ru-
žinov rozhodla oceňovať aj našich učiteľov 
- seniorov- Ružinovčanov. 
Mnohí seniori – učitelia - ešte i  v  období, 
kedy by mohli oddychovať, tráviť svoj se-
niorský čas napĺňaním svojich záujmov, 
stoja a prednášajú za školskou katedrou a 
ich práca sa pre nich stala celoživotným ko-
níčkom. Patrí im naša úctivá vďaka.
Aristoteles, staroveký filozof a  encyklope-
dický vedec povedal: „Výchova je najlepšie 
cestovné pre starobu.“ My všetci učitelia 
sa snažíme tento odkaz mladým a novým 
generáciám odovzdávať a  spolupodielať 
sa na rozvíjaní tejto tak dôležitej, vzácnej a 
múdrej myšlienky.

PaedDr. Mária Barancová 
poslankyňa SDKÚ-DS   

Predám garážové státie/box v osobnom vlastníctve na 
Stodolovej ulici (lokalita Palkovičova, Jégého). 
Rozmer státia: 2,4 m x 5,2 m. 
kontakt: +420604881522, cscsro@volny.cz 

Mč Bratislava-Ružinov
Ružinovský športový klub

organizujú pre deti od 6 rokov 

CuRlinGovÝ kRÚžok
PonDElok  a  STREDA 

16:00 – 17:00 hod.

Poplatok: 10 eur / mesiac

Zimný štadión V. Dzurillu, Ružinovská 4, Bratislava

Ružinovský športový klub Vás pozýva 
naučiť sa základom curlingu pod vedením licencovaného trénera

Bližšie informácie: www.ruzinovskysportovyklub.sk
 Tel. č.: 02/48 28 45 03, mobil: 0915 746 209

MČ Bratislava-Ružinov 
Ružinovský športový klub

organizujú

TEniSovÝ kRÚžok 
pre deti od 6 do 10 rokov

uToRok, ŠTvRTok
17:00 – 18:00 hod.

Poplatok 10 eur/ mesiac
Areál netradičných športov nevädzová

Ružinovský športový klub Vás pozýva
naučiť sa základom tenisu pod vedením licencovaného trénera.

Bližšie informácie: www.ruzinovskysportovyklub.sk
Tel. č.: 02/48 28 45 03, mobil: 0915 746 209

Súkromná stredná odborná škola
Ružinovská 1, Bratislava
v spolupráci
s Mč Bratislava–Ružinov a
starostom Ružinova Dušanom Pekárom
vás srdečne pozýva

od 26.3. 2012 do 30.3. 2012
v čase od 9.00 hod. do 14.00 hod.
vo vestibule 
Miestneho úradu Ružinov
na Mierovej 21
na
prezentáciu školy
spojenú s predajom 
vlastných výrobkov
našich žiakov
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Ktoré detské ihriská opravia? Deti budú zbierať 
fľaše a papier 

Mapujeme.sk a Zelená hliadka 
hľadajú nelegálne skládky odpadu

Niekoľko detských ihrísk v Ružinove tento rok získa vynovenú 
podobu. Niektoré sa zmenia viac, iné úplne. 

Objavili ste nelegálnu skládku odpadkov vo svojom okolí? Do ich 
čistenia sa okrem samosprávy zapájajú aj dobrovoľníci. 

Štrkovec 
Obnovou prechádza od jesene minulého roka 
veľké detské ihrisko v Areáli hier Radosť na Štr-
kovci. Obnovu starých hracích prvkov hradí 
súkromný investor Alfa Group, ktorý za úpra-
vu ihriska zaplatí okolo 25 tisíc eur. „Všetko by 
malo byť hotové do 10. apríla,“ vraví Katarína 
Felcánová, riaditeľka Ružinovského športo-
vého klubu, ktorý je správcom celého areálu. 
Ihrisko bolo už v zlom technickom stave, preto 
súkromné peniaze na jeho opravu padli vhod. 
Jednotlivé drevené prvky boli oveľa viac pre-
hnitá, ako samospráva predpokladala. „Vy-
mieňajú sa všetky prehnité súčasti, obnovuje sa 
náter, schodiská preliezačiek, podlahy, striešky 
a investora sme požiadali aj o úpravu lavičiek,“ 
vysvetľuje Katarína Felcánová. 

Bajzova a kašmírska 
Tento rok Ružinov zrealizuje úplnú rekon-
štrukciu detského ihriska na Bajzovej ulici. 
Mala byť hotová už minulý rok, celý proces 
však spomalilo získavanie rôznych súhlasov 
od dotknutých vlastníkov pozemkov. „Reali-

zácia ihriska je pripravená po administratívnej 
stránke - máme všetky potrebné súhlasy - sú-
hlas vlastníka pozemku a hlavne sme potrebo-
vali súhlas správcu podzemných objektov,“ ho-
vorí Alexandra Szökeová z referátu životného 
prostredia miestneho úradu Ružinov.  Okrem 
nových preliezačiek so zatrávnenou dopa-
dovou plochou mestská časť zrevitalizuje aj 
čas lavičiek a poškodené múriky pieskoviska. 
Počas letných mesiacov by sa mala  zrealizo-
vať aj rekonštrukcia starého detského ihriska 
na Kašmírskej ulici na Trnávke. Niektoré det-
ské ihriská budú doplnené o závesné hojdač-
ky a v rámci bežnej údržby je naplánovaná 
oprava dreveného ihriska na Líščích nivách. 
Toto všetko sa má samospráve podariť zreali-
zovať z rozpočtu mestskej časti. 

Banšelova 
O takomto čase už mala byť hotová aj rekon-
štrukcia detského ihriska na Banšelovej ulici 
na Trnávke. Podľa záväzku spred niekoľkých 
rokov ju mala zrealizovať a zaplatiť nesláv-
na firma Interset, ktorá však nedokončila 
ani nadstavbu priľahlého bytového domu. 
O úpravu ihriska sa tak pokúša samotná 
mestská časť Ružinov – vypracovala projekt, 
s ktorým sa uchádzala o finančnú dotáciu z 
Bratislavského samosprávneho kraja. S pro-
jektom Ružinov uspel – dotačná komisia 
schválila mestskej časti Ružinov na tento účel 
5 tisíc eur (žiadala o 9 tisíc). 

Miroslava Štrosová
Foto: autorka 

„V spolupráci s dobrovoľníckou iniciatívou Zele-
ná hliadka sme sa rozhodli spustiť mapovanie 
čiernych skládok odpadu na území Bratislavy,“ 
informoval dobrovoľník Matúš Čupka, kto-
rý zároveň vyzýva ľudí, aby nahlasovali, kde 
objavili skládku. Zelená hliadka totiž spolu-
pracuje s internetovým portálom Mapujeme.
sk. Ten poskytuje priestor pre zaznamenanie 
presnej lokality skládky odpadu, priloženie 
jednoduchého komentára k vzniknutej situá-
cií a pripnutie fotografie danej skládky. Portál 
pravidelne dopĺňajú dobrovoľníci z iniciatívy 

Zelená hliadka a na základe podnetov vytvá-
rajú interný harmonogram  čistenia jednotli-
vých skládok.
Iniciatíva Zelená hliadka následne organizuje 
upratovacie akcie jednotlivých skládok odpa-
du. Tento rok sa už podarilo vyčistiť skládku v 
okolí garáži na ulici Priekopy, kde sa celkovo 
vyzbieralo viac ako jedenásť vriec odpadkov. 
Obyvatelia sem vyhadzujú odpad do kríkov 
a nechávajú ho pri garážach. Lokalita bola 
identifikovaná práve prostredníctvom portá-
lu www.mapujeme.sk. Mestská časť Ružinov 
Zelenej hliadke pomohla s odvozom odpadu. 
Podľa Matúša Čupku bude každá skládka za-
radená do zoznamu čistených lokalít a Zelená 
hliadka ju v priebehu tohto roka odstráni. „O 
samotných upratovacích akciách informujeme 
hlavne prostredníctvom sociálnych sietí, kde sa 
aj združujeme,“ dopĺňa Čupka. 

 (mš) 
Foto: Zelená hliadka

Deti zo Základnej školy na Ostredko-
vej ulici odštartovali OLOmpiádu. Ide 
o program, ktorý má medzi školákmi 
spropagovať a dostať do povedomia 
triedenie odpadu ako bežnú súčasť 
života. Pomocou svojich detí by sa tak 
mohli naučiť separovať papier, plasty 
či sklo aj ich rodičia. OLOmpiáda bude  
prebiehať v štyroch základných líniách: 
trojmesačný zber plastov a papiera, en-
vironmentálne súťaže medzi školami, 
interné aktivity školy, návštevy výstav 
a  podujatí. Najlepšie školy či škôlky 
získajú za najlepšie výsledky atraktívne 
ceny.  Organizátorom projektu je OLO a 
magistrát Bratislavy.

(red)
Foto: M. Štrosová 

vyčistime 
si Trnávku 
Ružinov sa v apríli zapojí do akcie 
vyčistime si Slovensko 2012, ktorú 
vyhlásilo Ministerstvo životného 
prostredia. Starosta Dušan Pekár, 
zástupcovia starostu, ružinovskí 
poslanci či iní dobrovoľníci budú v 
sobotu 21. apríla 2012 od 9:00 do 
14:00 hod. robiť poriadok v lokalite 
okolo ulíc krajná-Stredná-Bočná 
na Trnávke. Zapojiť sa môžu aj 
obyvatelia. Kto má záujem zúčastniť 
sa tejto aktivity (zbieranie odpadu, 
čistenie od buriny a pod.), môže 
sa prihlásiť emailom na adresu: 
miroslava.strosova@ruzinov.sk, 
telefonicky na číslo 02/48 28 4368, 
prípadne môže prísť priamo na 
samotnú akciu. Vlastné pomôcky 
budú prínosom.  Ak máte nápady, 
čo by sa v počas soboty 21. apríla 
2012 dalo v tejto lokalite zrealizovať, 
napíšte to takisto vo svojom emaili. 

Ihrisko na Štrkovci má byť 
dokončené v priebehu apríla
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Ako k vám putuje Ružinovské ECHO? 
Do ulíc Ružinova vyrážajú každý mesiac. Môžete ich stretnúť s veľkým batohom na chrbte alebo s vozíkmi na 
kolieskach. V najbližšom období niektorí k tomu pridajú aj korčule. To sú distribútori Ružinovského ECHA. 

Zabíjačka v Ružinove 
Aj na sídlisku možno zažiť zabíjačku. Dôkazom toho boli Ružinovské 
zabíjačkové slávnosti, ktoré sa uskutočnili v sobotu 18. februára 
2012 pri Štrkoveckom jazere. Na svoje si tu prišli nielen priaznivci 
tejto dedinskej tradície, ale aj konzumentov klobások, jaterničiek či 
zabíjačkovej kapustnice. 

Pre návštevníkov zabíjačky varili tímy starostu Dušana Pekára, 
zástupcov starostu Jána Buocika a Vladimíra Slobodu

Zabíjačka ako sa patrí

Pozornosť si zaslúžilo umenie výroby klobás majstrov  
z Békešskej Čaby

Fašiangový program predviedol Folklórny súbor Karpaty

Stabilná skupina distribútorov musí každý me-
siac dopraviť do schránok a vchodov takmer 40 
tisíc výtlačkov Ružinovského Echa. „O tom, aký 
ťažký je balík ECHA by najlepšie vedeli povedať tri  
zničené vozíky, ktoré tú ťarchu už neuniesli,“ ho-
vorí s humorom Juraj, distribútor na Pošni.

Ústretoví ľudia vždy potešia 
Práca distribútora prináša so sebou príjem-
né i menej príjemné zážitky „Často si ľudia 
ECHO pýtajú priamo z ruky a keď zazvoním  
a poviem, že roznášam Ružinovské ECHO, tak 
mi otvoria,“ vraví distribútor Peter, ktorý má 
na starosti Ostredky. Podobné pozitívne skú-
senosti má aj Viktor, ktorý ružinovský časopis 
roznáša v Prievoze: „Príjemné je, keď ľudia ECHO 
radi odoberajú a povedia, mi, že si vážia to, že im 

ho nosím.“  Katarínu, ktorá roznáša na Štrkovci 
zasa teší, keď jej ľudia ochotne podržia dvere 
a pustia ju ku schránkam. „Niektorí sa dokon-
ca pýtajú, ako sa mi darí,“ vraví Katarína. Juraja 
zasa teší, keď ho ľudia pochvália za to, že už je 
oveľa lepšia doručiteľnosť časopisu. 

občas je to rizikové 
Zatiaľ čo mnohí Ružinovčania vedia byť nápo-
mocní pri tom, aby sa časopis dostal susedom 
v ich vchode, občas distribútori narážajú aj na 
problémy. „Párkrát sa mi v bytovom dome stalo, 
že mi niektorí ľudia vyslovene zakázali, aby som 
to do schránok vhadzoval,“ vraví distribútor  
z Ostredkov. „Nie je príjemné, keď ľudia vôbec 
nie sú ochotní otvoriť vchodové dvere, aby ste im 
ECHO dali do schránok,“ rozpráva Juraj. Podob-
né skúsenosti má aj distribútorka na Štrkovci, 
podľa ktorej sú ľudia niekedy nedôverčiví. 
Viktor zasa vraví, že ľudia občas rozhodujú za 
svojich susedov, ktorí si ECHO radi prečítajú, 
oni však nie. V niektorých okrajových lokalitách 
typu Pálenisko distribúciu komplikujú zúrivé 
psy: „Neraz mi už nahnali strach, dokonca ma pes 
pohrýzol, roztrhol bundu,“ rozpráva svoje zážit-
ky Viktor. Skúsenosti s distribúciou v Ružinove 
hovoria aj to, že niektoré vchody obiehajú zbe-
rači papiera, ktorí ECHO jednoducho vezmú, 

aby ho speňažili. Najväčšie riziko je v tých vcho-
doch, ktoré nemajú ani funkčné zvončeky a ne-
majú ani žiadny otvor na noviny. 

Pár nápadov 
Problémom bývajú vchody na magnetické 
kľúče a nedajú sa otvoriť cez domový telefón 
priamo z bytu, ľuďom sa totiž často nechce 
zísť dolu schodmi či výťahom a otvárať dis-
tribútorom. Tí majú aj zopár nápadov, ako by 
sa dala doručiteľnosť ešte zlepšiť. „Napríklad, 
keby ľudia mali pri zvončeku na bráne  nejakú 
nálepku, komu môžem zvoniť, aby som neotra-
voval niekoho, kto je po nočnej,“ konštatuje Pe-
ter. „Veľmi by pomohlo, keby každý vchod mal 
vonku aspoň stojan na noviny,“ vraví Juraj. „Keď 
si ľudia dávajú robiť novú bránu, tak by bolo ide-
álne, keby mala otvor na noviny či letáky,“ myslí 
si Katarína. Podľa Márie, ktorá roznáša Ružinov-
ské ECHO na Trávnikoch, by bolo dobré aj to, 
keby niektorý zo susedov časopisy položil vo 
vchode na viditeľné miesto najmä vtedy, keď 
distribútora nikto do vchodu nechce pustiť  
a časopis zostáva v stojane či škatuli na noviny. 
Jednoducho, je dobré si pomáhať.  

M. Štrosová 

Televízia 
Ružinov už 
v UPC digital 

Televíziu Ružinov môžu diváci od 15. marca 2012 
sledovať už nie len cez analógový signál UPC a Ma-
gio, ale aj cez UPC digital, na ktorý prešlo mnoho 
zákazníkov firmy UPC. Televízia Ružinov je zaradená 
v balíčku Basic. „Tešíme sa z toho, lebo po Magiu (kanál 
313 alebo aplikácia Regionálne TV) šíri naše vysielanie 
ďalší veľký a silný operátor, prostredníctvom, ktorého 
len v Ružinove získame prípojenie v tisíckach domác-
ností. Dá sa konštatovať, že dohoda s UPC bola pre nás 
kľúčová,“ vyjadril sa riaditeľ TVR Igor Adamec. Firma 
UPC má totiž v Ružinove najviac prípojok, pričom 
mnohí zákazníci už prešli z analógového signálu na 
digitálny.  Televíziu Ružinov je tak možné v rámci UPC 
digital sledovať v Bratislave a Pezinku, čo je asi 80 ti-
síc prípojok. „Ak dotiahneme dohodu aj s Fiber TV, čo je 
dnes už len otázka týždňov, môžeme spokojne povedať, 
že šírime svoj signál nielen  v takmer celom Ružinove 
(asi 80%), čo bol náš hlavný úmysel, ale v celej Brati-
slave a aj na veľkej ploche Slovenska,“ dopĺňa riaditeľ 
Televízie Ružinov. 

(red) Foto: R. Hoblík, M. Štrosová 
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Po Sibíri je Ružinov môj druhý domov
Tlieskali mu asi na všetkých kontinentoch sveta. Jeho nádherne zafarbený  barytón si už v mladom 
veku získal sympatie hudobných pedagógov na Konzervatóriu Rimského-Korsakova v St.Peterburgu, 
ktoré sa pýši slávnou tradíciou. Pochvalne sa o ňom vyjadrovali aj intendanti tamojšieho svetoznámeho 
Mariinského divadla ( Kirov opera), v ktorom dostal vytúžené angažmán. Tvorivý vietor ho však zavial na 
Slovensko. V rokoch 1994-95 pôsobil v Štátnej opere v Banskej Bystrici, od roku 1995 spieva v Opere 
Slovenského národného divadla v Bratislave. Vo svojom repertoári má vyše dvadsať najchýrnejších postáv 
z diel špičkových svetových skladateľov. Spevák, laureát viacerých medzinárodných súťaží, finalista 
Medzinárodnej súťaže Luciana Pavarottiho vo Philadelphii, sólista Opery SND - SERGEJ TOLSTOV (1962).

už vyše pätnásť sezón ste odspievali na 
javisku našej najpoprednejšej opernej 
scény. čím si vás Bratislava a  národné 
divadlo tak pripútali?
Svojím spôsobom to je osud. Na Slovensko 
som prišiel náhodou, kvôli jednému koncer-
tu a zdržal som sa tu až doteraz . Bratislava 
je nádherné historické mesto s domáckou 
atmosférou. Necítim tu tlak veľkomesta, čo 
mi prekážalo v iných metropolách ako New 
York,  St. Peterburg, Viedeň.  Je mi aj ľúto, 
že som nevidel pôvodnú Bratislavu, mys-
lím, pred zásahom socialistickej architektú-
ry.  Samozrejme, ostali tu mnohé mestské 
šperky, také ako historická budova SND, Re-
duta, hrad, Stará radnica. Na druhej strane 
vznikajú nové projekty - komplex Eurovea 
s nádherným nábrežím. Bratislava sa stáva 
krajšou a príjemnejšou. Slovenské národné 
divadlo má veľké výhody - je v centre Euró-
py, má bohaté tradície a po otvorení  hra-
níc nadobudlo silnejšie kultúrne ambície. 
Súbor opery má veľa kvalitných spevákov, 
muzikantov a dirigentov. Práve z tejto spo-
lupráce vznikajú pekné operné podujatia.             

narodili ste sa v meste novokuzneck, ázij-
skej časti bývalého Sovietskeho zväzu. Pri 
vyslovení názvu Sibír sa nám pred očami 
vynorí exotická krajina, večne pokrytá 
snehom a ľadom. Aké sú tam podmienky 
pre talentovaného mladého človeka?

Prvých osemnásť rokov svojho života som 
vyrastal v južnej Sibíri, kde sú nielen suro-
vé a dlhé zimy, ale aj nádherné letá. Keď  
v  zime je teplotný rekord -52 ºC,  v lete ob-
čas máme aj +40 º C. Novokuzneck hraničí  
s Altajom, to znamená, že od nás začína krás-
ne altajské pohorie. Sú tam nádherné rieky  
a tajga. Od detstva som chodil na hudob-
nú školu - klavír a gitaru a popritom som 
účinkoval na javisku ochotníckeho divadla,  
s ktorým sme cestovali až do Moskvy. Vtedy 
som mal 12 rokov. 

kto vás k hudbe nasmeroval?
Samozrejme, mama. Pamätám si, že už od 
svojich piatich rokov som stál pri klavíri. 
Mama učila deti spievať a tancovať v škôlke. 
Vyštudovala violončelo na konzervatóriu, 
nevedela sa však uplatniť ako orchestrálna 
hráčka. V  meste sme nemali nijaké symfo-
nické teleso, a tak nedokázala naplniť vlast-
né ambície ako umelkyňa. Možno aj preto 
videla v  synovi určitú nádej, že pôjde na 
tejto ceste ďalej.   
 
Pôvodne ste mali byť stavbárom. čo spôso-
bilo obrat k štúdiu  operného  spevu?  
Gitara. Akonáhle sa ocitla v mojich rukách, 
nútila ma aj spievať.  Spieval som na štu-
dentských večierkoch, amatérskych súťa-
žiach, neskôr aj v rock skupine, ktorú sme si 
založili ako študenti. Po ukončení strednej 
stavebnej školy som sa vážne zamýšľal nad 
tým, že pôjdem študovať spev. Lenže prišla 
povinná vojenská služba. Nevedel som, že aj 
ona ma určitým spôsobom priblíži k  oper-
nému spevu. 

Hrozilo, že tri roky strávite v ponorke. Za-
spievali ste si aj pod morskou hladinou?
Pricestovali sme do Vladivostoku, o čom 
sme na začiatku nevedeli. Tu, na námor-
níckej základni, sme absolvovali vojenské 
kurzy. Pripravoval som sa slúžiť na ponorke, 
ale všetko sa obrátilo ináč. Dôstojník z An-
sámblu piesne a tanca tichooceánskeho ná-
morníctva hľadal mladých spevákov a mu-
zikantov. Z 9 000 ľudí vybrali troch -  dvoch 
barytonistov a huslistu. Bol som medzi nimi. 
Tomu hovorím fortúna, slepé šťastie. Môj ži-
vot začal naberať iný smer - veľa koncertov, 
veľa scén a objavovanie veľkého neznáme-
ho - svojho hlasu.    

Prijali vás na prestížne konzervatórium 
Rimského-korsakova vo vtedajšom Pet-

rohrade. Ešte ako študent ste sa dostali 
do Ameriky i nemecka. Bolo jednoduché 
za socializmu absolvovať také atraktívne 
pobyty?  
Vo svojom živote mám tri hlavné okamihy, 
ktoré sa mi vryli do pamäti - prvý, keď som 
bol ako spevák prijatý do vojenského súbo-
ru, druhý - keď som bol prijatý ako študent 
na vysokú školu múzických umení a tretí, 
keď ma prijali ako sólistu do Mariínskeho 
divadla v  St. Peterburgu. Ten druhý bol 
najťažší.  Z 360 uchádzačov boli prijatí  len 
dvanásti. Ocitol som sa medzi nimi. Počas 
štúdia som absolvoval viaceré umelecké 
zájazdy. Nádherná študentská výmena bola 
v Amerike a Nemecku, kde študijné pobyty 
vyvrcholili koncertmi. Občas to zaváňalo aj 
senzáciou. A dosť nebezpečnou. Po návrate 
z Ameriky nám chýbali štyria ľudia. Rozhodli 
sa zmeniť svoj život, na čo mali právo. Keď 
som plánoval vycestovať do zahraničia sám, 
bolo to komplikovanejšie. Papierovanie tr-
valo aj mesiac, kvôli vízam som občas  mu-
sel  cestovať až do Moskvy.      

Je veľký rozdiel žiť v Ázii a v strednej Európe?  
Pre mňa sa geograficky Európa otvorila  
v Peterburgu, kde som strávil deväť rokov 
života.  Toto mesto má gigantické európske 
tradície. Najznámejší ruskí a zahraniční skla-
datelia ako Piotr Iľjič Čajkovskij, Modest Pet-
rovič Musorgskij, Nikolaj Rimskij-Korsakov  
alebo aj  Giuseppe Verdi zanechali svoju 
stopu práve tu.  Mariinske divadlo má viac 
než dvestoročnú tradíciu.

udržiavate ešte kontakty so svojím rodiskom?
Samozrejme. Sú tam moje korene. Škoda, že 
Sibír je tak ďaleko. Priamou vzdušnou čiarou 
je to približne 4 000 kilometrov. Necestuje-
me tam pravidelne každý rok, občas prídu aj 
rodičia sem, na Slovensko. 

Šesť rokov bývate s  manželkou Martinou  
i 13-ročnou dcérkou na Pošni.  vyhovuje  
vám život na našom ružinovskom sídlisku?  
Do Ružinova sme sa po prvýkrát nasťahova-
li v roku 1998. Našli sme si tu podnájom.  Už 
vtedy sa nám táto lokalita veľmi zapáčila. Je 
tu veľa zelene, pekných alejí a sú tu príjemní 
ľudia. Takže sa tu cítime dobre a ja považu-
jem Ružinov za svoj druhý domov. 

 
Anna Sláviková 

Foto: M. Črep
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Súťažte o knižku Pomaľované vtáča od Jerzyho kosinského, ktorú jednému z úspešných riešiteľov krížovky venuje 
vydavateľstvo IKAR. Pošlite správne znenie tajničky do 10. apríla 2012 emailom na adresu echo@ruzinov.sk alebo ho po-
šlite poštou na adresu Ružinovské ECHO, Mierová 21, 827 05 Bratislava. Jeden z vás sa stane majiteľom tejto novej knižnej 
publikácie. Výhercu zverejníme v Ružinovskom ECHU 5/2012. Správne riešenie tajničky z RE 3-2012: Vzbúrenec je každý, kto 
hovorí nie. Knihu Temnota z vydavateľstva IKAR vyhráva Terézia Kamenická z Hontianskej ulice.

Angličtinu sa učia aj osemdesiatnici 
V dnešnom svete je znalosť cudzích jazykov nutnosťou, pomaly až samozrejmosťou, a nielen pre 
mladých. Potrebu vedieť po anglicky si uvedomujú aj bratislavskí seniori. Na kurzoch tohto jazyka sa 
v jazykovej škole v centre Bratislavy stretávajú dvakrát do týždňa.

Lekcie sú ako pre začiatočníkov, tak aj pre mierne pokročilých. Viace-
rí zo študentov už skúsenosti s angličtinou mali, ale stále túžia svoje 
vedomosti si ešte zdokonaliť. Výhodou kurzov sú menšie skupiny (6-8 
členov) a čisto seniorské zloženie.  „Chodila som aj do inej školy, kde 
som bola s  úplne mladými ľuďmi v  skupine. Bolo to trošku namáhavé 
pre mňa, predsa len v mojom veku sa mi už trošku  pomalšie rozmýšľa,“ 
opísala svoje predchádzajúce skúsenosti vyše 80-ročná Katarína.  Aj 

napriek vyššiemu veku sú seniori pracovití a pohotoví. „Sú to veľmi 
svedomití študenti, ktorí sa dôkladne pripravujú. Robia si domáce úlohy, 
sú aktívni na hodinách,“ podotkla na margo študentov ich lektorka 
Lucia Lipková. Rozdiel medzi hodinami s mladšími ročníkmi a tými 
so seniormi je najmä v pokojnejšom tempe výučby. Aktivity vyberá 
lektorka tak, aby boli seniorom blízke a zároveň si precvičili to, čo sa 
učili. Hlavne nech sa študenti cítia príjemne a nie sú pod tlakom, že 
niečo nepočujú alebo nevidia. Vďaka poctivej domácej príprave robia 
seniori značné pokroky. „Pozorujem na nich,  ako sa od začiatku zlepšili 
a aj osmelili. Na ich domácich úlohách vidím, že sa snažia použiť všet-
ko, čo sa už naučili a odovzdávajú rozsiahlejšie práce ako na začiatku,“ 
pochválila seniorov lektorka. Ak si niekto myslí, že znalosť cudzieho 
jazyka vo vyššom veku už nevyužije, mýli sa. „Minule sa ma Číňanka 
pýtala, že či je jedna veža „church“ (kostol). Povedala som jej, že nie. To 
je predsa „tower“ (veža),“ zaspomínala si s úsmevom ďalšia študentka 
Františka.  Človek tak nikdy nevie, kedy sa mu znalosť iného jazyka 
ako slovenského zíde. Seniori, ktorí chodia na kurz angličtiny, sú dô-
kazom toho, že aj vo vyššom veku je túžba po vzdelaní adekvátna 
a na niečo nové nikdy nie je neskoro.

Marianna Šebová 
Foto: R. Hoblík  
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Chcete žiť 102 rokov? Žite rozumne
Jeden z najstarších Ružinovčanov oslávil tento rok 102 rokov. Pôvodom je síce z Prešova, no už vyše 
10 rokov žije barón Štefan Ghillány aj so svojou dcérou na Štrkovci. Oslávenec má okrem  šľachtického 
pôvodu aj titul maltézskeho rytiera a je členom tretieho rádu sv. Františka.

Celý svoj život prežil Štefan Ghillány vo viere 
a tej sa drží dodnes. Aj vo svojich úctyhod-
ných 102 rokoch, pokiaľ mu to zdravie do-
volí, sa každé ráno vyberie na omšu do kos-
tola na Tomášikovej ulici. „Treba rozumne žiť. 
Toto je hlavná vec. Keď to človek dokáže, tak 
sa dožije takého veku ako ja,“ prezradil svo-
je tajomstvo dlhého života Štefan Ghillány. 
Podľa jeho dcéry vďačí barón za svoju dlho-
vekosť aj tomu, že sa celý život riadil desa-
torom. Najmä štvrtým prikázaním - cti otca 
svojho i matku svoju. „Je to obdivuhodné, že 
aj v  takomto veku pristupuje pravidelne ku 
sviatosti a má jasnú myseľ,“ vyjadril na oslave 
narodenín svoju úctu oslávencovi ružinov-
ský farár Augustín Slaninka. Viacerým svoj-
im známym je barón príkladom. „Ja si neraz 

netrúfam ísť ráno do kostola. Potom si ale po-
viem, že keď ide Ghillány, musím isť aj ja,“ pre-
zradila rodinná známa Mária  Leitmannová. 
Aj keď má pán Štefan problémy so sluchom, 
stále je vitálny a dobre naladený. 

Šľachtic, skladateľ a učiteľ 
v jednom
Barón dlhé roky pôsobil ako hudobný skla-
dateľ. Komponovanie vyštudoval vo Viedni. 
Jeho náboženská tvorba je bohatá. Napísal 
niekoľko ordinárií (celoročných liturgických 
piesní) k svätým omšiam vo viacerých jazy-
koch. „Tri slovenské, dve maďarské a jedno ne-
mecké som napísal,“ objasňuje svoju tvorbu. 
Na konte má tiež viacero duchovných pies-
ní. Svoje skúsenosti odovzdával aj mladým 
Ružinovčanom v základnej umeleckej škole, 
kde učil hru na klavíri. „Ja ho poznám od roku 
1975, keď som k nemu chodil ešte ako študent 
Cyrilovskej bohosloveckej fakulty na spev. Ne-
vedel som nič o technikách spevu a on ma im 
priučil,“ zaspomínal si ružinovský farár. Via-
ceré barónove piesne budú hrať aj ružinov-
skí organisti. 

nemal vždy na ružiach ustlané
Dnes už 102-ročný muž si veľmi dobre 
spomína aj na neľahké časy. Počas býva-

lého režimu strávil dva roky vo vojenskom 
tábore. Aj keď práca jednoduchá nebola 
a barón by si mohol na tieto časy aj zafrflať 
a posťažovať sa, nie je tomu tak. O tomto 
období hovorí s pokojom a skromnosťou. 
„Bol som tam ako aj ostatní a prácu som ro-
bil ako oni. Kopal som dvojmetrové jamy pre 
elektrické stĺpy napríklad na letisku v Šebas-
tove. Do skál a s jedným krompáčom, a išlo 
to. Musel som to dokázať, inak by som tu 
dnes nebol,“ dodal dnes už so smiechom. 
Barón sa počas minulého režimu aktivi-
zoval aj pri petícii za náboženskú slobo-
du na výzvu kardinála Tomáška. „Spolu 
sme nazbierali 12 tisíc podpisov. Na troch 
autách sme aj s  jeho dcérkou chodili. Keď 
nás vyhnali z  jedného  kostola, išli sme do 
druhého. A nebáli sme sa,“ objasnila Mária 
Leitmannová. Nebojácnosť a  zmysel pre 
spravodlivosť oslávencovi ostali dodnes. 
Podľa jeho dcéry je to vrodená vlastnosť 
„Je to aj jeho prirodzenou inteligenciou, že 
vie vystupovať a rozlíšiť dobré od zlého. Vie 
veľmi dobre vysvetliť určité veci, ktoré ľudia 
nechápu. A udržuje ho aj to, že sa snaží svo-
ju vieru každému odovzdať,“ opísala svojho 
otca dcéra Alžbeta. 

Marianna Šebová 

Liga proti rakovine môže vďaka Dňu narcisov predovšetkým reálne pomáhať onkologickým 
pacientom bez ohľadu na vek a  druh diagnózy, pôsobiť v  oblasti prevencie, či prispievať na 
klinické a  výskumné projekty. Jedným z  projektov realizovaných i  zo Dňa narcisov je práve 
Centrum pomoci Ligy proti rakovine, ktoré nájdete na Brestovej ul. 6 v Ružinove. Je určené 
onkologickým pacientom, ich blízkym i širokej verejnosti. Za štyri roky si cestu do centra našlo 
mnoho pacientov, pre ktorých je pripravené široké spektrum aktivít ako rehabilitácia a pohybové 
aktivity, vzdelávacie kurzy, voľnočasové aktivity, besedy s odborníkmi, spoločenské podujatia  
a pod. Všetky služby sú pre návštevníkov centra bezplatné, plne ich hradí Liga proti rakovine.

13. apríl 2012 - Deň narcisov
v piatok, 13. apríla 2012, bude v uliciach miest a obcí po celom slovensku viac ako 16  000 
dobrovoľníkov. pristavia sa pri vás, ponúknu narcis a vy už budete vedieť, že ju je tu opäť Deň 
narcisov – 16. ročník jedinej verejno-prospešnej finančnej zbierky ligy proti rakovine. 

pridať sa a pomôcť môžete aj vy, Deň narcisov je možné podporiť:
  na účet zbierky č. 2629740400/1100,
  do pokladničiek dobrovoľníkov priamo v deň zbierky – 13. apríla 2012, 
  zaslaním sMs s ľubovoľným textom na číslo 848 v sieti všetkých 

mobilných operátorov v termíne od 2. do 16. apríla 2012.
* Cena 1 SMS je 2 €. Operátor odvedie na zbierku celú túto sumu a samotné 
zaslanie SMS zákazníkovi nespoplatňuje.

Liga proti rakovine tradične ďakuje všetkým partnerom, dobrovoľníkom, prispievateľom, médiám, ce-
lej verejnosti za dlhoročnú podporu Dňa narcisov a dôveru v jej projekty a služby pre onkologických 
pacientov. Ďakujeme opätovne a úprimne, lebo len vďaka vašej podpore môžeme pomáhať my. 
Ďakujeme!

počas Dňa narcisov organizuje liga proti rakovine 
iii. ročník Koncertu vďaky. Jeho cieľom je verejnosti, 
partnerom, dobrovoľníkom i všetkým, ktorí akokoľvek pod-
porujú tento deň poďakovať za dlhoročnú pomoc a dôveru.
v piatok 13. apríla 2012, na nám. snp v Bratislave, 
sa na vás tešia:
  Pavol Hammel, Beáta Dubasová, Robo Opatovský, 

Martin Harich, Monika Bagárová, Alžbeta Kolečkářová, 
  ale aj The Pastels, Lady Licious, Mukatado, La Gioia, 

dychová hudba Spojár, Bailadora Dance Group.   
Svoju podporu Dňu narcisov prisľúbili aj herci zo seriálov 
Ordinácia v Ružovej Záhrade a Druhý dych. Práve od 
nich môžete počas ďakovného koncertu dostať kvetinu 
narcisu... Spolu s umelcami Vám v mene Ligy proti rako-
vine za prejavenú dôveru a podporu poďakujú moderátori 
podujatia - Lucia Hablovičová a Richard Vrablec.   

Tešíme sa na Vás!

www.lpr.sk
www.facebook.com/ligaprotirakovine
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DOM KULTÚRY RUŽINOV
Ružinovská 28, Bratislava  tel.: 43 33 05 23

1. 4.   nedeľa   9.30 h čAS PRE BožiE Slovo 
   stretnutie kresťanov otvorené pre všetkých
4. 4.   streda   14.15 h MAĽuJEME kRASliCE, PlETiEME koRBÁčE 
   šibačkové všeličo pre deti ŠKD
12. 4. štvrtky   17.00 h vYMAĽuJEME Si HoDvÁBnu ŠATku 
19. 4.   výtvarný  kurz pre dospelých 
26. 4.
15. 4.   nedeľa   19.00 h konCERT oRCHESTRA BRATiSlAvA HoT   
   SEREnADERS - Rapsódia v modrom 
17. 4.   utorok   14.00 h  ukRYTÉ TAJoMSTvÁ 
   výtvarné popoludnie ku Dňu Zeme
18. 4.   streda   14.15 h  DivADElnÉ PREDSTAvEniE pre žiakov ŠkD 

20. -22. 4.    kuRZ PRoCESoRiEnTovAnEJ PSYCHolÓGiE
   16.00 h-18.00 h, 9.00 h-18.00 h, 9.00 h-13.00 h 
25. 4.   streda   10.00 h kRESBA RokA – I. ročník  výtvarnej súťaže

     4.4.  streda STRoM živoTA / THE TREE oF liFE, uSA
11.4. streda DvoJAkÝ živoT vERonikY 
  (lA DouBlE viE DE vÉRoniQuE), Fr./Poľ.
12.4. štvrtok 3-iRon, kórea/Jap. 
13.4. piatok viCkY CRiSTinA BARCElonA, Špan./uSA
18.4. streda   čTYŘi SlunCE, čR
19.4. štvrtok  RoZoRvAnÉ oBJATiA / loS ABRAZoS RoToS , Špan.
20.4. piatok  lE HAvRE, Fín./Fr./nem.
25.4. streda  JAnA EYRovÁ / JAnE EYRE, Brit./uSA
26.4. štvrtok  AnTiCHRiST, Dán./nem./Švéd.
27.4. piatok konCERT / lE ConCERT, Fr./Tal./Rum.
Začiatky vždy o  19:30

15.4.  nedeľa   18:00 h velký příběh lásky – populárny muzikál 
   Jiřího Zmožeka, Kostol sv. Vincenta de Paul 
16.4.  pondelok 19:00 h  koncert Martina Geišberga 
   a jeho kapely uMk, Divadlo pod kostolom 

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

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

1. 4. nedeľa  10.30 h nEDEĽnÉ RoZPRÁvkovÉ DoPoluDniE
   INDIÁNSKA ROZPRÁVKA, 
   hrá  Divadlo BARETKA
4. 4. streda  13.00 h DiAlÓGY
   - protidrogové fórum pre žiakov ZŠ
4. 4. streda  18.00 h PREDSTAvuJÚ SA ...
   - koncert žiakov ZUŠ Exnárova
4. 4. streda  18.00 h DunAJCi 
   - stretnutie hádankárov a krížovkárov 
5. 4. štvrtok  17.00 h RužinovSkÁ  TAnčiAREŇ 
   - zábavné  tanečné stretnutie staršej 
   a strednej generácie
11. 4. streda  15.00 h vernisáž M.kouPil,
   DoBRE S nonSEnSoM ZA DoBRE
   - výstava kaligramov 
13. 4. piatok  17.00 h RužinovSkÁ  TAnčiAREŇ 
   - zábavné  tanečné stretnutie staršej 
   a strednej generácie
14. – sobota    od 8.00 h Dni ZDRAviA 
15. 4. nedeľa  Festival zdravia a kultúry
18. 4. streda  14.30 h AkADÉMiA TRETiEHo vEku 
   - ZDOKONAĽUJ SI SVOJU PAMÄŤ 
18. 4. streda  18.00 h DunAJCi 
   - stretnutie hádankárov a krížovkárov 
19. 4. štvrtok  19.00 h RoZHoDCoviA
   - divadelné predstavenie
20. – piatok –  od 8.00 h FESTivAl PoTÁPAčov 
22. 4. nedeľa  
20. 4. piatok  17.00 h RužinovSkÁ ŠACHovniCA 
   - súťažné stretnutie – kompozičný šach
22. 4. nedeľa  10.30 h nEDEĽnÉ RoZPRÁvkovÉ DoPoluDniE
   NEPATRÍME NA SMETISKO
25. 4. streda  13.00 h DiAlÓGY
   - protidrogové fórum pre žiakov ZŠ
25. 4. streda  16.00 h TElEvÍZnE nÁvRATY
   - krst knihy Pavla FUKEHO
26. 4. štvrtok  9.00 h PREDSTAvuJÚ SA ...
   - koncert žiakov SŠ sv.Vincenta de Paul 
   Vystúpenie DFS Kremienok
27. 4. –  piatok  15.00 h vernisáž 
4. 5.   vÝSTAvA PoĽovnÍCkYCH TRoFEJÍ 
27. 4. piatok  17.00 h RužinovSkÁ ŠACHovniCA 
   - súťažné stretnutie – kompozičný šach
27. 4. piatok  17.00 h RužinovSkÁ  TAnčiAREŇ 
   - zábavné  tanečné stretnutie staršej  
   a strednej generácie
28. 4. sobota  9.00 h nožE 2012 
   Medzinárodná výstava nožov 
   a chladných zbraní
29. 4. nedeľa  10.30 h nEDEĽnÉ RoZPRÁvkovÉ DoPoluDniE
   KUK A CUK
   Divadlo KORDAS Brno
29. 4. nedeľa  16.00 h PREDSTAvuJÚ SA ...
   koncert žiakov SUŠ ELASTIK

SD PRIEVOZ
Kaštieľska 30, 02/43 63 02 30

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

30.–  piatok  „Dnes mysli na zajtra.“ Seminár nielen pre  
31.3.  sobota  ženy končiace materskú dovolenku -  sociálne  
   zručnosti pred nástupom do zamestnania   
   a informácie z oblasti rodinných financií
31.3.   sobota 10:00   veľká jarná burza detského ošatenia,   
   potrieb a hračiek
1.4.    nedeľa 10:30  kamarát Bambuľko
   Divadelné predstavenie pre najmenších
5.5.    sobota 9.00    kurz prvej pomoci zameranej na detský vek
Na všetky aktivity okrem jarnej burzy sa treba vopred nahlásiť na recepcii 
v  Hojdane alebo na hojdana@stonline.sk

FK NOSTALGIA SD Nivy, Súťažná 18 

 
MČ Bratislava-Ružinov  

Ružinovský športový klub 
 

Vás srdečne pozývajú na 
 
                       
                          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                Pre	  všetky	  deti	  sladká	  odmena	  	  	  	  	  	   

Beh	  na	  2x10	  metrov	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Hádzanie	  krúžkov	  

Skákanie	  vo	  vreci	   

Šípky	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Slalom	  s	  vajíčkom	  	  

Súťaž	  o	  najkrajšie	  ozdobené	  vajíčko	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Hľadanie	  čokoládových	  vajíčok	  

 

 

štvrtok  17:00 – 18:00  výtvarné dielne pre deti od 3 do 10 rokov

utorok  18:00 – 21:00 orientálne tance
štvrtok  19:00 – 21:00 

pondelok 19:30 – 20:30 Zdravé cvičenia na chrbticu  
streda  18:00 – 19:00
 19:30 – 20:00
štvrtok  19:30 – 20:30                                     

piatok  17:30 – 19:00  Joga

štvrtok  14:45 – 16:20 Zdravotné cvičenie pre seniorov

utorok  9:00 – 18:00  Pohybová terapia 
   s Monikou Stehlíkovou-leškovou

utorok 19:00 – 20:15 Pohybová terapia skupinová

utorok  19:30 – 20:30 kurz Argentínskeho tanga

streda- prvý týždeň Diagnostika očnej dúhovky
štvrtok  v mesiaci 
 od 8:00 –17:00
novinkA! - Babský klub v SD Prievoz : 0905 835 407  
- základy šitia, štrikovania háčkovania a vyšívania, úprava obnoseného šatstva
- čo dobrého nachystať nečakanej návšteve z poloprázdnej chladničky 
- výroba jednoduchých darčekov, ich balenie, význam obalu 
- ako spríjemniť interiér, farebné doladenie, ako využiť staré rámiky, košíky
- výroba šablón a pečiatok na odevy, steny, obklady


