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Obyvateľov trápia
súkromné pozemky

Iveta Hajduová
je kamarátkou

Úradníci už
pracujú dlhšie

Ružinovčania získali peniaze na skrášlenie svojho okolia ► Verejné zhromaždenie Business Center Bajkal 2
► Vyjadrite sa k návrhu parkovania v Bratislave ► Seniorov čakajú výlety ► Spolu na vode i v živote
Navštívte
novootvorenú
predajňu

AUDIMO

Sme tu pre Vás v OC Retro
Nevädzová 6, na 1. poschodí
denne od 9:00 do 20:00
v nedeľu od 10:00 do 18:00

mobilné telefóny a príslušenstvo
a mnoho ďaľších produktov.
predajné miesto
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Staré fotky Ružinova
stále posielate
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. Keď sa staré snímky nazbierajú, budeme ich verejnosti
prezentovať.
Pohľad zo strechy bytového domu v Ružovej doline 12 na niekdajšie mliekarne, v pozadí na
nezastavaný Štrkovec. Snímku z roku 1961 nám poslal Vladimír Bachratý z Ružovej doliny.

Vyjadrite sa k návrhu
parkovania v Bratislave!

Hlavné mesto spustilo na svojej web stránke www.bratislava.sk diskusiu o novom
systéme parkovania v Bratislave. Vyjadrite sa k tomu, kto by mal byť v hlavnom
meste uprednostnený pri parkovaní, kde, aj v akom čase. Diskutujte o tom,
kto by mal platiť a za čo. Využite možnosť povedať svoj názor na to, ako zlepšiť
parkovanie v Bratislave. Vedenie mesta i Ružinova chce, aby v Bratislave začal
platiť nový systém a aby Bratislavčania s trvalým bydliskom v hlavnom meste
mohli pred domom zaparkovať.

Pridajte sa do skupiny Ružinovské ECHO
- užitočné novinky z Ružinova
Takmer 400 čitateľov Ružinovského ECHA už patrí do novej facebookovej skupiny s názvom Ružinovské ECHO –
užitočné novinky z Ružinova.
Pridajte sa do skupiny Ružinovské ECHO – užitočné novinky z Ružinova aj vy! Budete dostávať aktuálne informácie z Ružinova pravidelne na váš facebookový profil,
a to nielen raz za mesiac. Buďte v obraze s Ružinovským
ECHOM na facebooku!

Ružinovskí
úradníci
pracujú dlhšie
Od 10. apríla pracuje ružinovský
miestny úrad dlhšie. Týždenný
pracovný čas sa predĺžil o 1,5
hodiny na 39 hodín. „Vo firmách sa
bežne pracuje 40 hodín týždenne a
aj viac, preto sme chceli, aby aj úrad
pracoval dlhšie. Snažíme sa naplniť
predvolebný sľub a priblížiť úrad
občanom“ vysvetlil zmenu zástupca
starostu Ján Buocik, ktorý ju spolu
s poslaneckým klubom SDKÚ-DS
inicioval.
Predĺženie pracovného času sa
postupne prejaví aj na rozšírení
úradných hodín pre verejnosť tak,
aby samospráva vyšla v ústrety
najmä pracujúcim Ružinovčanom.

Zbavte sa zadarmo záhradného
Bernu a Baselu
odpadu
sa to komplikuje

Máte záhradný odpad a neviete, kam s
ním? Páliť sa podľa zákona nesmie, využite preto zberný dvor Ružinovského
podniku verejnoprospešných služieb
na Mlynských luhoch 19. Obyvatelia
Ružinova tu môžu odovzdať záhradný
odpad až do 100 kg bezplatne. Takisto
sa tu môžete zbaviť kusového odpadu
(100 kg len za 4 €) a stavebného odpadu (len 5 € za 100 kg). Ak ho vyhodíte
na ulicu či do prírody, rozhodne na likvidáciu takéhoto odpadu miniete viac
zo svojich daní. Zberný dvor na Mlynských luhoch je otvorený od pondelka do piatku od 8:00 do 14:00 hod. a záhradný
odpad od vás prevezmú aj v sobotu od 8:00 do 12:00 hod.
(mš)

(mš)

Zámer investora postaviť na zelených plochách na ulici Planét dva 5-6 podlažné bytové domy Bern a Basel sa vyvíja v prospech
obyvateľov okolitých bytoviek. S takouto
výstavbou nesúhlasia. „Ružinovská samospráva je takisto proti tejto výstavbe, je to obyčajné zahusťovanie. Požiadali sme magistrát,
aby prehodnotil pôvodne vydané súhlasné
stanovisko k tejto výstavbe. Som rád, že tak
magistrát urobil a vydal stanovisko, v ktorom
uvádza, že podľa v súčasnosti platného územného plánu tu nie je možné takéto bytové
domy postaviť,“ vyjadril sa starosta Ružinova
Dušan Pekár. Investor však má na to iný názor, tvrdí, že územný plán to dovoľuje.
(mš)
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vyhradzuje právo zverejnenia príspevkov a ich redakčnej úpravy.
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Súkromné pozemky na Ostredkoch

Viaceré pozemky na Ostredkoch sú už niekoľko rokov v súkromnom vlastníctve. Obyvatelia to začínajú
pociťovať. Vlastník pozemkov pod parkoviskom na Rovníkovej ulici ich minulý rok predal ďalšej
firme. Toto parkovisko doteraz Ružinovčania využívali ako verejné.
súdnym sporom do súkromných rúk. A súkromníci spor vyhrali a s ním aj
pozemky na Ostredkoch. „Pozemky v mojom vlastníctve som nadobudol
kúpou a moje plány by som definoval ako prijatie zodpovednosti za rozvoj,
spojenej s výkonom mojich vlastníckych práv, a odstránenie nahromadených
problémov tejto časti Ružinova,“ informoval o svojich víziách Jozef Kováč.
Podľa jeho vyjadrenia sa minulý rok stal výlučným vlastníkom daných pozemkov - predtým boli spoluvlastníctvom viacerých osôb. Ďalší odpredaj
pozemkov inej firme, ako v prípade parkoviska na Rovníkovej ulici, v budúcnosti úplne nevylúčil. „Neplánujeme predaj pozemkov jednotlivo iným
firmám, na druhej strane sa poctivo zaoberáme každou individuálnou žiadosťou o odkúpenie. Ak je takáto žiadosť v prospech rozvoja potrieb a služieb obyvateľov tejto časti Ružinova, vyhodnocujeme ju,“ tvrdí Jozef Kováč.
Parkovisko na Rovníkovej ulici

Nový vlastník, spoločnosť MAPADA,s.r.o, kúpil pozemok pod parkoviskom
kvôli svojmu podnikaniu. Hneď vedľa neho totiž plánuje otvoriť v jednej
z budov viacero zariadení. „Plánujeme tam prevádzkovať detskú škôlku, fitness centrum a tiež kaviareň,“ objasnil zámery spoločnosti jej konateľ Dalibor Kiselica. V pridaní nových možností na Ostredky by problém nebol.
Ten je skôr v zámere firmy - spoplatniť parkovisko resp. ho prenajímať obyvateľom. Podľa vyjadrenia Kiselicu už približne 30 ľudí prejavilo záujem o
parkovacie miesta. Vyhradené parkovanie pre ťažko telesne postihnutých
nový vlastník plánuje ponechať bezplatné. Samozrejme, že za prenájom
parkovacieho miesta si ostatní obyvatelia majú zaplatiť - 250 eur ročne.
Tento krok sa Ružinovu nepozdáva a snaží sa zasiahnuť. Nádej svitá v
preukázaní vlastníctva parkoviska. „Treba striktne rozlíšiť, kto je vlastníkom
pozemku ako takého a kto stavby postavenej na ňom. Toto náš právny poriadok rozdeľuje a nie je možné prenajímať niečo, čoho nie som vlastníkom,“
objasnil zástupca starostu Ružinova Ján Buocik. „Magistrát sme požiadali,
aby si dal parkovisko zapísať na list vlastníctva,“ hovorí o krokoch mestskej
časti starosta Dušan Pekár. Vodorovné značenie je však už na parkovisku
namaľované a na to, ktoré parkovacie boxy sú vyhradené a pre koho, už
upozorňuje informačná tabuľa. „Právny poriadok neumožňuje bez súhlasu dopravnej komisie magistrátu a rozhodnutia mestskej časti ako cestného
správneho orgánu realizovať akékoľvek vodorovné dopravné značenie. Ten,
kto vodorovné dopravné značenie bez príslušných súhlasov realizoval, dopustil sa porušenia zákona, ktoré bude mestská časť v správnom konaní posudzovať ako priestupok a rozhodne o udelení pokuty,“ skonštatoval Ján Buocik.

Problémy
spustila reštitúcia
Celá situácia so súkromným vlastníctvom na Ostredkoch siaha ďaleko dozadu. Mnohé tunajšie pozemky kedysi patrili cirkvi. Po roku 1948 jej ich
štát zobral a následne po roku 1989 sa pozemky mali cirkvi vrátiť v rámci
reštitúcie. Záujem o ne však malo aj hlavné mesto, ktoré sa o pozemky súdilo. Rímskokatolícka cirkev napokon predala svoj reštitučný nárok aj so

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-RUŽINOV
VÁS POZÝVA NA
VEREJNÉ ZHROMAŽDENIE
TÉMA: PLÁNOVANÁ VÝSTAVBA
POLYFUNKČNÉHO OBJEKTU
BUSINESS CENTER BAJKAL 2
(miesto stavby: Bajkalská ulica, v susedstve hotela
Holiday Inn)
VEREJNÉ ZHROMAŽDENIE S ÚČASŤOU INVESTORA
sa uskutoční
2. MÁJA 2012 O 17:00 HOD.
V JEDÁLNI ZŠ RUŽOVÁ DOLINA 29

Súkromné sú aj pozemky
pod domami
Prevodom
niektorých pozemkov na
Ostredkoch do rúk
fyzických osôb vznikol problém, že bytové domy stoja na
súkromných pozemkoch inej osoby. Z tejto skutočnosti pre
obyvateľov Ostredkov môžu vyplývať aj
Téma súkromných pozemkov dominovala
určité riziká. „Napríaj na stretnutí vedenia Ružinova s obyvateľmi Ostredkov
klad, že nám majiteľ
odpredá pozemky za riadne trhové ceny,“ myslí si ružinovský poslanec
a obyvateľ Ostredkov Robert Müller. Vlastník pozemkov by mohol
vyžadovať od ľudí v bytových domoch aj nájom za pozemky pod ich
bytmi. „V rámci stratégie zodpovedného a komplexného riešenia situácie a potrieb obyvateľov v tejto časti Ružinova je jeho súčasťou aj vyriešenie otázky pozemkov pod bytovými domami. A to v prospech všetkých
vlastníkov bytov, ktorí ich nemajú vysporiadané. Cena bude stanovená
ako vzájomný dohovor a bude určite zohľadňovať všetky aspekty s dôrazom na prospech vlastníkov bytov,“ vyjadril sa na margo pozemkov
pod domami Kováč. Ten má vo vlastníctve aj pozemky pod parkoviskom na rohu ulice Maximiliána Hella a Trnavskej cesty. Na tom zatiaľ
stagnuje zámer Ružinova vybudovať odbočovací pruh na tejto križovatke. „Snažíme sa analyzovať a definovať všetky potreby a možnosti
rozvoja celej lokality a riešiť tak komplexne problémové témy,“ uviedol
Kováč. Ako sa celá situácia s pozemkami na Ostredkoch nakoniec vyvinie, dnes tak ešte vôbec nie je isté.
Marianna Šebová
Foto: R. Hoblík, J. Košnár
Foto: R. Hoblík
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POZNAJTE SVOJHO POSLANCA

Mária Barancová

PaedDr. Mária Barancová (50) je ružinovskou poslankyňou od
decembra 2010. Vyštudovala odbor Špeciálna pedagogika na Univerzite
Komenského a pracuje ako pedagóg a špeciálny pedagóg v základnom
a strednom školstve. Je prezidentkou Slovenskej komory učiteľov na
Slovensku, prednáša na vysokej škole, pôsobí ako odborný lektor v
kontinuálnom vzdelávaní pre pedagogických a odborných zamestnancov
materských a základných škôl a je členkou poradného orgánu MŠ SR. Je
držiteľkou štátneho vyznamenania ministra školstva za dlhoročný podiel
na rozvoji školstva SR v oblasti výchovy a vzdelávania, humanitného a
tvorivého prístupu vo výchovnovzdelávacom procese. Do ružinovského
zastupiteľstva kandidovala za stranu SDKÚ-DS. Je predsedníčkou
Grantovej komisie a členkou Komisie pre školstvo, kultúru a šport .
Poslankyňou ste prvé volebné obdobie. Čo vás motivovalo k tomu, aby ste sa uchádzali o mandát poslanca
v Ružinove?
Aspoň malým zrnkom prispieť k budovaniu slobody života v
demokratickej krajine. Byť poslancom pre mňa znamená aj
osobný záväzok pre občanov, ktorí mi pomohli mandát získať,
spätnú zodpovednosť voči nim, ich rečou a jazykom vykonávať
poslanecké povinnosti v prospech rozvoja verejného života a
vnútorne som pociťovala iniciatívu zapojiť sa do riešenia vecí
verejných, ktoré nás všetkých tak výrazne ovplyvňujú.

Aj toto som ja
Milujem čítať citáty a výroky múdrych a slávnych ľudí. Vždy mi boli vzácnymi spoločníkmi
pri radostných, ale i ťažších chvíľach môjho
života. Keď som bola malé dievčatko, snívala
som napísať nejakú podobnú knižku.
Keď bilancujem svoj život, tak môžem povedať,
že v prvej etape som žila život pre mojich rodičov, ktorí ma naučili milovať život a v druhej
etape som žila život pre manžela a svoje dnes
už dospelé deti, pre ich rozvoj vo vzdelávaní, v
budovaní profesijnej dráhy a záujmov. V tretej
etape života kladiem dôraz na splnenie mojich
prianí, túžob a profesijných ambícií.
Zmenil sa od decembra 2010 váš pohľad na komunálnu politiku? Niečo vás sklamalo, zaujalo alebo, naopak, viac motivovalo do práce?
Komunálna politika z môjho pohľadu je viac o ľuďoch a
pre ľudí. Je o diskusii, argumentoch, transparentnosti
a tolerancii. Dá sa v nej urobiť veľa užitočného. Vždy je
dobré, keď sa objavia nové tváre, mnohí sú nováčikovia a
to je mimoriadne prospešné. S nimi totiž prichádzajú nové
názory, kreatívne a konštruktívne návrhy riešenia problémov a spravidla pružnejší ťah na bránu. A to potrebovalo aj
ružinovské zastupiteľstvo.

STRETNUTIE SO STAROSTOM
RUŽINOVA
DUŠANOM PEKÁROM
5. júna 2012
16:00-18:00 hod.
Jedáleň ZŠ Nevädzová 2
Každý je vítaný
Aktuálne termíny a miesta stretnutí na
www.ruzinov.sk, vo vysielaní TVR

Máte možnosť využiť svoje pracovné skúsenosti v
práci poslanca?
V poslaneckej práci som hľadala prienik so svojím povolaním ako pomáhajúcou profesiou, ktorá je pre mňa v určitom smere i vášňou. Myslím, že v práci mnohých učiteľov
je zakódované poslanie učiteľa chrániť ľudské hodnoty,
pomáhať a obhajovať záujmy detí a to platí i v opačnom
garde - pomáhať spoluobčanom pri zveľaďovaní svojho domova, lokality, zlepšovaní komunitného života, životného
prostredia a štandardu.

Čo vás osobne v Ružinove najviac trápi a radi by ste
to zmenili?
Veľmi sa teším, že žijem v pokojnom Ružinove, a čo
ja by som osobne zmenila v Ružinove? Určite by som
vysadila veľmi veľa stromov, kríkov, kvetov, zveľadila
všetky relaxačné plochy, dobudovala školy európskeho
charakteru a mám jednu veľkú túžbu vybudovať malé
ihriská pre psíkov, našich nezastupiteľných spoločníkov,
ale prosím, nikomu to nepovedzte, je to moje poslanecké tajomstvo.

V čom by ste chceli posunúť Ružinov dopredu?
Ružinov je môj druhý domov, je to časť Bratislavy, ktorá
svojou polohou je mimoriadne lukratívna. Na jej pôde sa
nachádzajú krásne vybudované centrá obytných a obchodných služieb, oddychové zóny, parky, miesta relaxu
a športových aktivít, kvalitné školy a školské zariadenia,
sociálne zariadenia. Ružinov sa stáva stredobodom záujmu
mnohých obyvateľov Slovenska. V prvom rade treba doriešiť bývalý OD Ružinov, v ružinovskom slangovom nárečí
„Hirošimu“, vybudovať parkoviská, opraviť komunikácie a
dobudovať školy, školské zariadenia, ale aj zariadenia pre
trávenie voľného času pre dospievajúcich a seniorov, napr.
športoviská, knižnice, kluby pre mládež.

Aké formy komunikácie s občanmi využívate?
Okrem poslaneckých stried mám najlepšiu skúsenosť z
osobných stretnutí, keď si ma občan vyhľadá, alebo telefonicky oznámi svoj problém a následne prebehne emailová komunikácia. Tí, ktorí vedia, kde bývam, tak ma navštívili i osobne v Prievoze, ktorý je mojím poslaneckým
obvodom. Taktiež prichádzam do kontaktu s občanmi na
spoločných stretnutiach so starostom, na zastupiteľstve,
kde majú možnosť aktívne vystúpiť so svojím problémom, v Radách MŠ Šťastná a ZŠ Mierová. Hlavné mesto
ma delegovalo do Rady školy pri ZUŠ Exnárova. Riešila
som zanedbaný pozemok v Prievoze, obnovu prostredia
pre seniorov v klube dôchodcov, bezpečnosť detí na ceste do školy pri zatarasených chodníkoch, obnovu ciest v
Prievoze, ich čistotu a poriadok, perspektívy územných
plánov zón, financovanie MŠ, ZŠ a ich kapacitu.

Verejnosť často vníma poslancov či úradníkov pomerne negatívne. Čím by ste ich vyviedli z omylu?
Je faktom, že niektorí politici, úradníci využili moc pre
svoje prospechárske záujmy a výrazným spôsobom negatívne ovplyvnili pohľad bežného občana na dianie v
politike. Avšak zastávam názor, že neexistuje kolektívna
vina, a preto nie všetci politici v politike sú takí. Okolo nás
existujú a pracujú aj slušní ľudia, úradníci a demokratickí politici, sú to práve oni, ktorí posúvajú, ochraňujú a
so cťou obhajujú a bránia záujmy občanov. Sú to tí, ktorí
nezabúdajú, čím sú....v prvom rade ľuďmi, potom občanmi a zároveň politikmi.

Ako trávite čas, keď nie ste v práci alebo na zastupiteľstve?
Voľný čas venujem aktívnemu oddychu a relaxu, rada plávam, hrám tenis, túlam sa po lesoch, hlavne rada zbieram
hríbiky, čítam a stretávam sa so svojimi priateľkami na
káve spojenej so ženskou záľubou – „shoppingovaním.“
Miroslava Štrosová
Foto: archív M.B.

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.
2. máj 2012
9. máj 2012
16. máj 2012
23. máj 2012
30. máj 2012
6. jún 2012

	Ing. Günther Furin
	Martin Barkol 		
	PaedDr. Mária Barancová
	Ing. Michal Kocián
	Ing. Eulália Ižová, CSc.
	Katarína Ševčíková

(volebný obvod Trávniky)
(volebný obvod Pošeň)
(volebný obvod Prievoz)
(volebný obvod Štrkovec)
(volebný obvod Ostredky)
(volebný obvod Trnávka)

Viac termínov na www.ruzinov.sk
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Poriadokvruzinove.sk: Vyjadrite svoj názor!
Mestská časť Ružinov v spolupráci s architektonickým štúdiom A1 Respect spustila unikátnu
webstránku Poriadokvruzinove.sk. Prostredníctvom nej sa môžu obyvatelia vyjadriť k tomu, ako si
prestavujú budúcu tvár okolia Štrkoveckého jazera.

Z diskusie na www.poriadokvruzinove.sk
Bol som si prejsť okolie Štrkoveckého jazera a mam z toho rozpačité dojmy. Je tam síce
ihrisko, občerstvenie, kryté pódium, zeleň a podobne, ale bez idey, bez jednotnej línie.
Celé je to ako návrat do ošarpanej šedej minulosti. Tento môj pocit podtrhuje budova
starého vyslúžilého hotela. Teší ma teda, že existuje iniciatíva niečo s tým urobiť. A myslím si, že sa konečne začalo správnym spôsobom. Vytvoriť koncept, plán zóny, prejsť si
to s obyvateľmi, diskutovať. To sú kroky ktoré sa bežne beztrestne obchádzajú. Držím
palce takejto iniciatíve.
Projekt Poriadokvruzinove.sk je súčasťou prípravy
troch územných plánov lokality okolo Štrkoveckého jazera. Pomocou nich chce Ružinov upraviť príliš
všeobecný územný plán Bratislavy a tak detailnejšie určiť čo, kde a ako vysoko môže byť postavené.
V súčasnosti tu výstavbu reguluje príliš všeobecný
územný plán Bratislavy, ktorého problémom je
predovšetkým to, že umožňuje stavať do výšky a
nehovorí presne o tom, čo by tu malo stáť.
„Projekt poriadokvruzinove.sk vznikol preto, aby sme
verejnosť zapojili do toho, ako ovplyvniť tvár Ružinova. Chceme nastoliť poriadok vo výstavbe formou
územných plánov zón, ktoré určia presné mantinely investorom,“ povedal Dušan Pekár, starosta
Ružinova. Vďaka novej webstránke môžu občania
k tvorbe územných plánov zón zaslať starostovi
a architektom návrhy, poznámky a pripomienky.
Ružinovčania tak majú zaujímavú a modernú príležitosť zasiahnuť do regulácie výstavby. Architekt
Branislav Kaliský z ateliéru A1 Respect hovorí, že
názory ľudí budú mať skutočný vplyv: „Každou pripomienkou a kritikou nám Ružinovčania pomôžu
nájsť čo najlepšie riešenia. Spravíme všetko preto,
aby sme nepokazili ďalší kúsok Bratislavy,“ vyjadril sa
Branislav Kaliský.
Ľudia už prostredníctvom web stránky diskutujú
– vyjadrujú sa k tomu, ako si predstavujú budúcu
podobu Štrkoveckého jazera a takisto sa vyjadrujú
k zámerom investorom.
Miroslava Štrosová

Monte Verde, ale aj ostatné stavby ako Sunsize na Bajkalskej či polyfunkčný objekt Štrkovec zničia nádherné okolie Štrkovca. Prestavba hotela Junior by možno aj pripadala
do úvahy, avšak s ohľadom na okolité územie a musela by byť prísne kontrolovaná! Ten
obytný dom na parkovisku je úplná zvrátenosť, poškodí obyvateľov priľahlej bytovky a
rovnako aj parčík pri jazere. Na roh Bajkalskej by mala viesť cyklotrasa, ktorá by mala
pokračovať jednak k Prístavnému mostu na cyklotrasu popri Dunaji a jednak po Trenčianskej ulici až k Eurovei na nábrežie. Vo zvyšnom priestore by mohla byt kľudne aj
nejaká primeraná stavba. K ostatným, vo všeobecnosti je výstavba vo vnútroblokoch
zvrátenosť !
Čo sa týka plánov developerov, jednoznačne podporujem predovšetkým projekt Polyfunkčného centra Ružinov (3 veže v oblasti „roh“). Prinášajú kvalitnú architektúru na doteraz nevyužitom mieste, pričom nepredpokladám (za podmienky, že bude dostatok parkovacích miest), že by výrazne zaťažili dopravu, keďže sa nachádzajú v križovaní dvoch
širokých komunikácii. Čo sa týka ostatných projektov, prestavba hotela Junior je žiaduca,
avšak jeho „rozloženie“ na tri objekty mi príde prehnané. Bývalý Urbicon bola vydarená
budova, bohužiaľ na danom mieste príliš masívna a jeho dnešný nástupca je absolútne
zlý. Bytový dom na Prešovskej mne osobne v zásade nevadí (nebývam priamo v lokalite),
ale uznávam, mohol by územie zaťažiť. Na penzión nemám názor.
Zásadne som proti výstavbe celku Monte Verde, lebo sa priestor zastavia stavbou, ktorá
sa tam vzhľadom k okoliu nehodí. Pri jazere by mala byť oddychová zóna. Polyfunkčný
komplex Ružinov prakticky nevyužíva tvar daného priestoru. A navyše, kde budú cirkusy?
Piesková pláž pri frekventovanej ceste to je vynález diabla! Prečo nikto nechce stavať garáže? Upozorňujem, že schvaľovanie jednotlivých zón sa musí diať v ich vzájomnej väzbe.
Máme v Ružinove dosť hotelových kapacít, že chceme zrušiť hotel Junior? A to najmä vo
väzbe aktivity zimného štadióna a ďalších športových a kultúrnych objektov.

Situácia Na križovatkách sa komplikuje
Obyvateľov ulice Na križovatkách nahneval výrub stromov. Dvadsiateho marca ich na pozemku
firmy In develop vyrúbala firma, ktorú si tento investor najal.
Mestská časť Ružinov aj verejnosť čakali na dohodu investora In develop a obyvateľov ulice Na križovatkách a Vietnamská, ktorou mali dosiahnuť úpravu projektu
plánovaného bytového domu. Ľudia chcú znížiť počet podlaží. Namiesto toho ich
nepríjemne prekvapil marcový výrub stromov na pozemku investora. Firma, ktorú
si majiteľ pozemku najal, ich vyrúbala. SBS-ka, ktorá pozemok strážila, si nič nerobila
ani z prítomnosti policajtov a ružinovského starostu. Investor In develop argumentuje tým, že na výrub stromov mali povolenie, keďže majú stavebné povolenie na
vodovodnú a kanalizačnú prípojku. Miestny úrad Ružinov má na to iný názor – vo
výrubovom povolení sa hovorí, že výrub je možné zrealizovať až po nadobudnutí
právoplatnosti stavebného povolenia na objekt bytového domu Na križovatkách.
Takéto povolenie však investor nemá. Na firmu In develop už bolo podané trestné
oznámenie, čeliť bude aj správnemu konaniu za nepovolený výrub.
M. Štrosová
Foto: J. Košnár
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Z bytov ubudlo 9 ton spotrebičov
Takmer 9 ton starých elektrospotrebičov odovzdali
Ružinovčania počas dvoch marcových sobôt v rámci
mobilného zberu spotrebičov. „Predpokladáme, že aj
tohto roku, ako každý rok, bude mať Ružinov prvenstvo v počte zapojených domácností a množstve vyzbieraných spotrebičov spomedzi ostatných mestských
častí, ktoré zbierajú elektroodpad takýmto spôsobom,“
prezradila Jana Nahálková zo združenia Envidom,
ktoré mobilný zber organizovalo spolu s miestnym
úradom Ružinov. 210 ružinovských domácností sa
ekologicky zbavilo najmä starých počítačov, televízorov a monitorov. Takisto odovzdali 39 chladničiek
a mrazničiek a 47 pračok či sporákov. Na ekologické

Ako to seniori vzali do vlastných rúk
Dňa 15. marca 2012 vylákalo krásne
jarné počasie dôchodcov zo Spoločenského domu v Prievoze na brigádu. Nakoľko pohľad na autobusovú
zastávku linky 66 na uliciach Parková,
Krásna bol hrozivý, papiere, ohorky
cigariet, plechovky, fľaše, burinou zarastené oplotenie, opadané lístie. Vianočný stromček bez ozdôb a sladkostí,
s ktorými sa vietor pohrával, našťastie
neskončil pod kolesami autobusu, ale
vo vreciach dôchodcov, ktorí ich naplnili neúrekom. Nevolali sme ani televíziu, i tak sme urobili užitočnú prácu.
Možno iba na chvíľu, než zase zastávku
zdevastujú nevychovaní spoluobčania.
Žofia Benkovičová
vedúca klubu dôchodcov
Kaštieľska 30

spracovanie tak z Ružinova poputuje 420 ks starých
spotrebičov, ktoré už doma zavadzali a nemôžu sa
vyhadzovať ku kontajnerom. Napriek tomu, že takýto zber bol dvakrát aj v minulom roku, Ružinovčania
majú stále čo vyhadzovať. „Oproti jesennému zberu
sa teraz dokonca vyzbieralo o 2 tony spotrebičov viac,“
spresnila Jana Nahálková.
Okrem zberu spotrebičov sa Ružinovčania zapojili aj
do jarného upratovania. Počas troch sobôt boli na
všetkých sídliskách rozmiestnené veľkokapacitné
kontajnery.
M. Štrosová
Foto: R. Hoblík

Obyvatelia Trnávky si urobili
brigádu

Niektorým Ružinovčanom nie je ľahostajné
prostredie, v ktorom žijú. A to aj v tom prípade, pokiaľ ide o upratovanie. Počas jednej
marcovej soboty sa stretlo asi 50 obyvateľov
Krajnej ulice – rodinných domov aj obytného domu Solidus. „Časť ulice sme vyčistili od
odpadkov, orezali sme zeleň, očistili krajnice
a vyhrabali napadané lístie, opravil sa zjazd
z chodníka pred firmou Skanska, kde predtým bol veľký schod a nedalo sa tade chodiť

s kočíkom alebo na bicykli,“ povedal hlavný
organizátor Filip Likavčan z Krajnej ulice.
Obyvatelia zároveň spojili príjemné s užitočným. Zabezpečili si guláš, zákusky, nápoje – domácej výroby aj od sponzorov. Tí
im pomohli aj zabezpečením malého bagra,
krovinorezu, kontajnera, stolov či stoličiek.
Finančne im pomohol aj grant od nadácie.
(mš)
Foto: F. Likavčan

Mestská časť Bratislava-Ružinov
vyhlasuje
7. ročník fotografickej súťaže
REF - Ružinovská Ekologická Fotografia
Uzávierka súťaže:		
5. mája 2012
Vernisáž : 		
4. jún 2012
		
Podmienky súťaže:
Téma: Životné prostredie v Bratislave a jej okolí
Súčasná podoba mesta a jeho okolia, premeny, ktorými prechádza
Vzťah obyvateľov k verejnému priestoru
Súťažná kategória:
dokumentárna fotografia
			
Vekové kategórie:
1.kat. - deti do 16 rokov
			
2.kat. - mládež od 16 do 21 rokov
			
3.kat. – dospelí nad 21 rokov
Ceny: v každej kategórii bude udelená Hlavná cena a ďalšie ceny
podľa odporúčania odbornej poroty.
Osobitná cena: fotografia zobrazujúca prostredie mestskej časti
Bratislava - Ružinov.

Snímka z letného fototábora v SD Prievoz

Súťaže sa môžu zúčastniť občania s čiernobielymi a farebnými fotografiami minimálneho formátu 24x18cm. Prihlásiť je možné max. 3 fotografie alebo jednu kolekciu /max. 5 fotografií/.
Každá fotografia musí obsahovať: meno a priezvisko, vek, adresu, názov fotografie. Fotografie
možno zaslať aj v elektronickej forme, na CD vo formáte JPG,v rozlíšení min. 200 DPI. Fotografie zaradené na výstavu budú vytlačené bez ďalšej grafickej úpravy vo veľkosti 24x18 cm.
Práce treba doručiť do 5. mája 2012 na adresu:
Spoločenský dom Prievoz, Kaštieľska 30, 821 05 Bratislava.
Najlepšie práce autorov budú ocenené cenami na vernisáži a sprístupnené verejnosti.
Vyhradzujeme si právo bezplatného použitia fotografií pre vlastné propagačné účely
/so zachovaním autorstva fotografie/.
Informácie: 0905/578460
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Na Ružinovskej majú investori svoje zámery
Pozdĺž Ružinovskej ulice na okraji sídliska Pošeň chcú súkromní investori realizovať stavby
polyfunkčných domov.
Stavebné plány investorov po niekoľkých rokoch opäť ožívajú. Stavebníci
oprašujú svoje zámery. Jeden z nich je
na voľnom pozemku medzi ulicami Ružinovská-Čmelíkova-Exnárova.-Firma
Junis Development tu chce realizovať
polyfunkčný bytový objekt s 11 nadzemnými a jedným podzemným podlažím
s parkovacími miestami. Naplánované
tu má byty, obchody, služby a kancelárie. Investor má súhlasné stanovisko
hlavného mesta, momentálne je vo fáze
územného konania. Súčasťou projektu
má byť aj rozšírenie jazdného pruhu na
Ružinovskej ulici špeciálne pre MHD.
Ďalším plánovaným projektom je Bytový dom Ružinovská 2010. Firma Viscon
si preň vyhliadla voľný pozemok medzi
Ružinovskou ulicou a garážami Exnárova. Postaviť tu chce 5-8 podlažný dom s
bytmi, ateliérmi, 111 parkovacími miestami v podzemí a 24 na teréne. Stavebný
zámer je vo fáze územného konania.
M. Štrosová
Foto: autorka

Pozemok firmy Junis Development
medzi Ružinovskou a Čmelíkovou

Na pozemku medzi Ružinovskou a garážami
Exnárova plánuje bytový dom firma Viscon.

Plánovaný Bytový dom Ružinovská 2010
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Ružinovčania získali peniaze na skrášlenie svojho okolia
Do Ružinova poputujú peniaze z dotácií od Bratislavského samosprávneho kraja. Viacerým organizáciám
sa podarilo vypracovať zaujímavé projekty a získať na ich realizáciu peniaze.

Ihrisko na Banšelovej sa zmení

Ružinovské organizácie a Ružinovčania sa
snažia sa získavať peniaze z rôznych zdrojov.
Dotácie od Bratislavského samosprávneho
kraja (BSK) v celkovej hodnote 15 700 eur získa na základe rozhodnutia dotačnej komisie
a poslancov BSK až šesť subjektov, vrátane
mestskej časti Ružinov. Tá bola úspešná v
dvoch projektoch.
Suma 5 000 eur poputuje na revitalizáciu
detského ihriska na Banšelovej ulici na Trnávke. „Toto ihrisko mala pôvodne zrekonštruovať
spoločnosť Interset, ktorá na tejto ulici realizovala nadstavbu bytového domu. Žiaľ, spoločnosť nedokončila ani nadstavbu, ani ihrisko.

Suma od Bratislavského samosprávneho kraja
síce nepokryje celú rekonštrukciu ihriska, ale
zvyšnú sumu máme vyčlenenú v našom rozpočte,“ povedal ružinovský starosta Dušan
Pekár. Na Banšelovej ulici sa tak obyvatelia
môžu tešiť na vynovené detské ihrisko s oddychovou zónou a na úpravu zelene.
Druhým úspešným projektom Ružinova je
kultivácia zanedbaného parku lôžkového
oddelenia Ružinovského domova seniorov
na Pivonkovej ulici. „Podarilo sa nám získať
900 eur. Žiadali sme síce viac, ale táto suma
nám postačí aspoň na vyčistenie parku, výsadbu zelene, okrasných rastlín a na nákup a
osadenie nových lavičiek,“ objasnila riaditeľka Ružinovského domova seniorov Gabriela
Kostková.

Financie na umenie, šport i relax
Na dotácie z Bratislavského samosprávneho
kraja sa môžu tešiť aj vo futbalovom klube
LP Domino. 5 000 eur klub využije na úpravu
svojich ihrísk na Trnávke. Na rekonštrukciu interiéru materskej školy Šalviová získalo zasa

tunajšie združenie rodičov 3 000 eur. Súbor
Tarasa Ševčenka dostane 800 eur a Spoločnosť Ferdinanda Martinenga 1 500 eur na
nakrútenie filmu Dunajská vodná cesta.
Naprázdno neobíde ani obľúbené materské
centrum Hojdana. Beata Mesíková ale priznala, že sumou 2 500 eur sú trošku sklamaní,
lebo v projekte žiadali viac peňazí. „Žiadali
sme 6 500 eur, tie sme chceli využiť na rekonštrukciu našej pivnice a vynovenie záhrady.
Chceme ju totiž zatraktívniť a sprístupniť rodinám s malými deťmi. Pôvodne sme vybrali
krásne detské bezpečnostné prvky na hranie,
ktoré by sme rozmiestili po celej záhrade. Keďže
nám ale získané financie nebudú stačiť, tak to
trošku obmeníme a vyberieme lacnejšie prvky. Samozrejme, tešíme sa aj tak, vďaka týmto
peniazom môžeme konečne odstrániť ešte pôvodné staré železné preliezačky, ktoré pre deti
nie sú bezpečné.“ Pokiaľ ide o úpravu pivnice,
materské centrum hľadá financie na rekonštrukciu inde, veľmi nápomocní sú aj samotní
rodičia.
Katarína Kostková
Foto: R. Hoblík

VÝZVA

na predloženie žiadostí o poskytnutie grantu mestskej časti Bratislava–Ružinov
oblasti vzdelávanie a šport na rok 2012
1. Základný cieľ:
Mestská časť Bratislava–Ružinov oznamuje, že z rozpočtu na rok 2012
vyčlenila finančné prostriedky na poskytnutie grantov:
oblasť VZDELÁVANIE A ŠPORT –
lehota na predloženie žiadosti je do 15. mája 2012
Základným cieľom je zvyšovanie kvality obyvateľov mestskej časti,
rozvoj komunitného života, plnenie potrieb mestskej časti a podpora
aktivít jej obyvateľov.
2. Okruh oprávnených žiadateľov:
a) právnická osoba, ktorá má sídlo na území mestskej časti alebo
hlavného mesta a pôsobí resp. vykonáva činnosť na území mestskej časti a poskytuje služby jej obyvateľom,
b) fyzická osoba – podnikateľ, ktorá má trvalý pobyt na území
mestskej časti alebo mesta, a ktorá pôsobí resp. vykonáva činnosť
na území mestskej časti a poskytuje všeobecne prospešné služby
jej obyvateľom.
3. Výberové kritéria úspešnosti žiadateľov o grant:
a) kompletné vypísanie tlačiva „Žiadosť o grant“ (obsahová kvalita,
zrozumiteľnosť, konkrétnosť podporenej aktivity),
b) jasná formulácia kvantitatívnych cieľov a výsledkov podporenej
aktivity (počty pre zapojených, počty aktivít) a spôsob ich hodnotenia,
c) jasná formulácia kvalitatívnych cieľov a výsledkov podporenej aktivity (prínos pre zapojených ) a spôsob ich hodnotenia,
d) explicitné vymenovanie plánovaných aktivít,
e) jasný časový harmonogram realizačných fáz a aktivít,
f) fektivita vynaložených prostriedkov, primeranosť k navrhovaným

aktivitám a výsledkom.
Grant nemôže byť použitý na úhradu nákladov na alkohol a tabakové výrobky, nákup pohonných hmôt, výdavky na mzdy, platy,
služobné príjmy a ich náhrady a ostatné vyrovnania, odvody do
fondov, poistné, na energie, splácanie pôžičiek, úverov, úrokov
z prijatých pôžičiek a úverov, ani na úhradu záväzkov existujúcich
ku dňu prijatia dotácie a refundáciu výdavkov uhradených pred
dňom prijatia dotácie.
4. Minimálna a maximálna výška grantov v roku 2012:
Najvyššia výška grantu určená na jedného žiadateľa je: 5 000 €
Najnižšia výška grantu určená na jedného žiadateľa je: 500 €
Žiadateľ predkladá žiadosť písomne na formulári s názvom
„Žiadosť o grant“ (vrátane príloh) na adresu:
Miestny úrad MČ Bratislava – Ružinov		
Referát kultúry, športu a grantových programov
Mierová 21
827 05 Bratislava
s označením na obálke
„Grant – vzdelávanie a šport
Pri predložení žiadosti je rozhodujúci dátum na poštovej pečiatke.
Žiadosti doručené pred zverejnením tejto výzvy mestská časť nebude
akceptovať.
Žiadosť doručená po stanovenom termíne komisia nebude posudzovať.
Formulár žiadosti a všetky ďalšie informácie sú na
www.ruzinov.sk v časti „grantové programy“.
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Poliklinika Ružinov

Vznik ružinovskej polikliniky je spojený s projektovaním sídliska Ružinov,
kde sa počítalo s vybudovaním zariadenia sústreďujúceho zdravotnú
starostlivosť pre plánovaných 50 000 obyvateľov nového obytného celku.
Autorom polikliniky je architekt Albert Ščepán, projekt vznikal v rokoch
1965 – 1967, realizovaná bola v rokoch 1966 – 1972.

Foto: K. Andrášiová

béžovej farby. Tento je zachovaný ešte na nízkej východnej hmote a
severozápadnom samostatnom krídle. Hlavná časť budovy bola zateplená, má omietnutý povrch svetložltej farby. Drevené okná boli
vymenené za plastové, pričom spôsob ich členenia ostal zachovaný.
Hliníkové okná bývalej posluchárne v nižšej časti budovy zo strany
od jazera sú zatiaľ pôvodné. Interiér hlavnej komunikačnej haly si
uchoval dobový charakter so štýlovým zábradlím a kvalitnou kamennou dlažbou. Prevádzky na prízemí polikliniky sú obnovené a
poskytujú klientom širší sortiment služieb súvisiacich s návštevou
zdravotníckeho zariadenia.

Letecký pohľad na polikliniku v čase výstavby
Zdroj: Projekt č. 8, 1972, s. 17

Poliklinika sa nachádza v blízkosti hlavnej dopravnej tepny Ružinova
– Ružinovskej ulice, kde spolu s nemocnicou poskytujú možnosť zdravotnej starostlivosti miestneho i celomestského významu. Miesto pre
výstavbu polikliniky vymedzil podrobný územný plán. Autorovi sa
podarilo skĺbiť zložité požiadavky na objekt a priaznivé územné podmienky – blízkosť neveľkého jazera a voľné rovinaté plochy.

Dobre fungujúci ypsilon

Dostatok voľného miesta umožnil rozvrhnúť budovu polikliniky do
troch krídel spojených do tvaru písmena Y. V strede je hlavný vstup
a komunikačné jadro so schodiskom i výťahmi. Z neho vychádzajú
chodby do troch krídel budovy s jednotlivými prevádzkami polikliniky a čakárňami. Z východu je k hlavnej budove pripojená nižšia
budova s vnútorným átriom, kde bola pôvodne fakultná lekáreň
s posluchárňou a spoločenská časť s jedálňou a zasadacím priestorom. Časť severozápadného krídla je dispozične oddelená, má do
priestoru vysunuté komunikačné jadro, pôvodne slúžila Mestskej hygienickej stanici.
Poliklinika má šesť nadzemných podlaží. Konfigurácia terénu zvažujúca sa k jazeru umožnila vylúčiť suterén. Prvé znížené podlažie je tak
nad terénom a je priamo osvetlené i vetrané. Jednotlivé krídla budovy na seba plynulo nadväzujú, spája ich ústredné komunikačné jadro
s hlavným vstupom. Takto celá budova pohľadovo pôsobí ako dlhá,
nie veľmi vysoká hmota, jednoducho členená súvislými pásmi okien.

Po rekonštrukcii

Pôvodne bola celá budova obložená keramickým obkladom svetlo

Foto: R. Hoblík

Okolie

V čase projektovania budovy sa kládol dôraz aj na stvárnenie a
úpravu blízkeho okolia. V priestranstve pred hlavným vstupom bolo
osadené výtvarné dielo od Erny Masarovičovej s názvom Embryo,
ktoré sa dnes však trochu stráca medzi parkujúcimi autami. Krátko
po dokončení polikliniky bolo postavené aj neďaleké espresso, ktoré v súčasnosti obnovujú. Atraktivitu budovy polikliniky umocňuje
aj neďaleké jazero a Park Andreja Hlinku, jeden z mála bratislavských parkov novo založených v druhej polovici 20. storočia.
Katarína Andrášiová
Pri príprave článku bola použitá literatúra:
SCHUSTER, J.: Poliklinika Ružinov. Projekt 14, 1972, č. 8, s. 17 – 19.
KRIVOŠOVÁ, Janka – LUKÁČOVÁ, Elena: Premeny súčasnej architektúry Slovenska. Bratislava, Alfa 1990. 200 s.
DULLA, Matúš – MORAVČÍKOVÁ, Henrieta: Architektúra Slovenska v 20. storočí. Bratislava, Slovart 2002. 512 s.

Expedícia Panelstory: Na bicykli abstraktnou krajinou bratislavských sídlisk
Hromadná bytová výstavba bola jedným z najambicióznejších a súčasne najproblematickejších projektov modernizmu. Bratislava je v európskych pomeroch jedinečným príkladom koncentrovanej a plošne
rozsiahlej realizácie kolektívneho bývania. Na jej území sa uplatnilo najväčšie množstvo urbanistických
koncepcií, otestovalo najviac typov panelovej prefabrikácie a realizovalo najväčšie množstvo panelových
bytov, v ktorých pred 20 rokmi žilo takmer 80% obyvateľov mesta. Bratislavské sídliská predstavujú dedičstvo, ktoré provokuje monumentálnosťou, monotónnosťou, generovaním spoločenských problémov,
ale aj vitalitou a schopnosťou premeny.
Dni architektúry 2012 sprostredkujú historický, trochu romantický a hlavne dynamický a slobodný
pohľad na hromadnú bytovú výstavbu v Bratislave. Formou cykloexkurzií poodhalia históriu výstavby
jednotlivých sídlisk, upozornia na ich urbanistickú štruktúru, verejné priestory, parky, výtvarné diela i
architektonické lahôdky ukryté v anonymite sériovej zástavby. Na jednotlivých zastavenia cykloexkurzií
prehovoria architekti, urbanisti, umelci a ďalší hostia zviazaní s témou bratislavských sídlisk.
Dni architektúry 2012 sú jubilejným desiatym ročníkom tohto podujatia. Aj preto čaká na aktívnych
účastníkov pár zaujímavých prekvapení.
Program
1. 6. 2012 o 18:00
Cyklojazda neexistujúcim bulvárom Petržalky (v spolupráci s Critical mass/ cyklokoalícia
Bratislava) Miesto stretnutia: Námestie SNP

19:30 – 22:00
Slávnostné otvorenie Dní architektúry 2012 Miesto: rozostavané depo metra Janíkov dvor Petržalka.
2. 6. 2012 od 10:00 – 12:00
Sídliská na západe: vertikálne segregovaná Karlova Ves – experiment Dlhé Diely - nepostavené Podhradie Miesto stretnutia: Jurigovo námestie.
13:00 – 16:00
Sídliská na východe: históriou nabitá Ružová dolina – najobľúbenejší Ružinov – utópia Medzi jarkami Miesto stretnutia: Miletičova ulica 47, pred knižnicou
17:00 – 19:00
Sídliská severovýchodného rozvojového smeru: konzistentné sídlisko Hostinského - prvá
a najlepšia Februárka Miesto stretnutia: Hálkova ulica, pred OD Slimák
19:00
Slávnostné ukončenie podujatia
(s podporou starostu mestskej časti Bratislava - Nové mesto) Miesto: Park Račianske mýto
Účasťnapodujatíjebezplatná.Niejenutnévopredsanaakciuprihlasovať.Návštevníkomodporúčameokrem
základného vybavenia bicykla používať aj helmu či reflexnú výstroj. Každý pôjde na vlastné nebezpečenstvo.
Zmena programu je vyhradená. V prípade dlhodobého dažďa budú exkurzie zrušené, alebo upravené.
Kontaktná osoba: Dagmar Slámová usardag@savba.sk
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Iveta Hajduová je učiteľkou
i kamarátkou

Poďakovanie za zumbu

Učiteľ – môj kamarát. Takýto titul získala Iveta Hajduová.
Od pondelka do piatku ju určite stretnete v Základnej škole na
Medzilaboreckej ulici. Je totiž jej riaditeľkou.

Ľudskosť, ochota pomôcť, dobrosrdečnosť,
spravodlivosť... to je len zlomok vlastností,
ktoré okamžite vychrlia zo seba žiaci, keď
hovoria o Ivete Hajduovej. Pri príležitosti medzinárodného dňa učiteľov si z rúk primátora
Milana Ftáčnika prebrala titul Učiteľ – môj kamarát. Nezávisle od seba ju naň nominovalo
sedem jednotlivcov a kolektívov z jej okolia.
Na Základnej škole Medzilaborecká pôsobí
Iveta Hajduová už 26 rokov. Začínala ako učiteľka v školskej družine, neskôr učila cudzie jazyky. Do vedenia školy sa dostala pred desiatimi rokmi a riaditeľkou je tretí rok. Vzdelávanie
prepája s hrou a zábavou, pod jej vedením
sa žiaci začali pravidelne zapájať do rôznych
školských i mimoškolských súťaží. Doteraz je
to jej jediná škola, na ktorej pôsobila. Podľa jej
slov by ju meniť ani nechcela. Každý deň je rodičom i deťom k dispozícii od piatej rána. Fakt,
že získala ocenenie v špeciálnej kategórii, do

ktorej prichádzali nominácie od detí, rodičov
či kolegov, hovorí za všetko. Na ocenenie ju
ako jednu z mála pedagogičiek navrhli okrem
kolegov práve deti. „Veľmi ma to prekvapilo a
som na to hrdá. Škola však nie je len o riaditeľke,
som hrdá na ľudí, ktorých mám okolo seba, aj
im patrí to ocenenie,“ prezradila Iveta Hajduová. Aj napriek tomu, že žijeme v dobe, ktorá
školstvu príliš nepraje, svoje rozhodnutie byť
učiteľkou, neľutuje. „V práci riaditeľa, ako aj v
práci učiteľa sú chvíľky, kedy si človek prizná, že
je to náročné, pretože je to práca s deťmi, s ľuďmi, ale je to presne to, čo ma napĺňa a čo som
vždy chcela robiť. Takže vždy keď príde smutná
chvíľka, tak si poviem - zajtra sa predsa rozsvieti
slniečko a bude lepšie a krajšie,“ pokračuje Iveta
Hajduová.
Ako riaditeľka školy má aj plány v oblasti obnovy areálu školy. „Chceme začať s revitalizáciou školského pozemku. Na školskom ihrisku
chceme vysadiť stromčeky a posadiť lavičky, to
je to, čo nás teraz čaká.“
Iveta Hajduová ale nie je jediným ružinovským pedagógom, ktorý získal spomedzi 25
bratislavských učiteľov ocenenie od primátora. To sa ušlo aj riaditeľke Materskej školy Miletičova Eve Bednaričovej, ktorú navrhla oceniť
mestská časť Ružinov.
V. Vasilková
Foto: R. Hoblík

Ružinov ocenil svojich učiteľov

Vedenie Ružinova ocenilo pedagógov svojich materských
a základných škol.

Kolegyne z MŠ Bancíkovej.

Spoločné foto pani učiteliek ZŠ Vrútocká.

Ružinov špeciálne ocenil aj učiteľov- seniorov.
Foto: M. Štrosová

V mene všetkých detí, rodičov a pedagógov našej školy ďakujem Ružinovskému
športovému klubu, že ste nám umožnili
zrealizovať zumbový sen na našej škole.
A to aj vďaka spolupráci s úžasným človekom - cvičiteľkou Evičkou Macholdovou.
Zumba na ružinovských školách a škôlkach je úžasným projektom, ktorý treba
rozvíjať a šíriť nielen medzi dospelými, ale
už aj medzi deťmi.
Najprv som sa obávala, či sa prihlási aspoň tých 10 detí a nakoniec ich bolo skoro
3-krát viac, čo tvorilo menšiu jednu tretinu
detí, ktoré navštevujú školský klub detí. Čo
bol pre mňa veľký úspech.
Deti sa na každú hodinu veľmi tešili a netrpezlivo čakali, kedy príde Evička a kedy
začne práve ich hodina. Poctivo trénovali,
cvičili, o čom sa mohli presvedčiť všetci na
záverečnej hodine. Už to, že druhá skupina vedela niektoré zostavy naspamäť a
dokázali ich zacvičiť aj bez Evičky, je toho
dôkazom. A aj dôkazom toho, že ich zumba baví, majú z nej radosť. Rodičia si zumbu pochvaľovali, sú spokojní a žiadajú si aj
pokračovanie. Niektorí by dokonca prijali
aj hodiny navyše. Myslím si, že všetci rodičia boli hrdí na svoje deti, keď mohli vidieť,
čo všetko sa dokázali naučiť.
Som šťastná, že sa mi vďaka Ružinovskému športovému klubu podarilo vybaviť a
zrealizovať dobrú vec pre deti, ktorá ich
vedie k pohybu a rozvíja ich pohybové
schopnosti a zručnosti. Na ne sa totiž v poslednom čase zabúda. Preto sa veľmi teším
na ďalšiu spoluprácu v novom školskom
roku 2012/2013 s výdatnou podporou pani
riaditeľky Mgr. Ivety Hajduovej a, samozrejme, sa pridávajú s veľkým nadšením
deti so svojimi rodičmi.
Ďakujeme
Mgr. Martina Čermáková
vychovávateľka ŠKD
ZŠ Medzilaborecká 11

11

Športový areál na Drieňovej má viac ožiť
Známy športový areál na Drieňovej ulici, ktorý patrí hlavnému mestu, spravovala dlhé roky jeho
organizácia Správa telovýchovných a rekreačných zariadení (STaRZ). Tomu je však koniec. Na marcovom
mestskom zastupiteľstve bratislavskí poslanci odsúhlasili prenájom tohto areálu súkromnej osobe. Ten
ho od 1. mája bude prevádzkovať.
hlavnej budovy Gabura. So súčasným tenisovým kurtom vo
vnútri budovy nový investor po rekonštrukcii už neráta. Ako
kompenzáciu zaň plánuje zakryť tri vonkajšie kurty, ktoré sa
tak po novom stanú celoročnými. „Na vonkajších ihriskách
budeme využívať súčasné trendy ako bosu a TRX cvičenia a tiež
sa budeme zameriavať na crossfitové cvičenia,“ uviedol nový
nájomca. Pribudnúť by podľa investora mali aj dve ihriská na
plážový volejbal a modernizácie sa dočká aj to detské.

Areál aj pre školákov
„Ako je známe, v súčasnej dobe nie je stav ihrísk a športovísk vo
verejnom vlastníctve mesta alebo mestských častí práve ideálny. Prišla nám ponuka, ktorú by bola škoda odmietnuť,“ zdôvodnil rozhodnutie mesta a aj poslancov o zmene nájomcu
športového areálu hovorca magistrátu Bratislavy Michal
Stuška. Nový nájomca totiž plánuje celý areál zmodernizovať. V zmluve s mestom sa zaviazal investovať do jeho rekonštrukcie nemalú čiastku. „Do konca roka 2012 musíme do
areálu investovať 700 000 eur. Osobne si myslím, že to bude len
taká prvá etapa. V konečnom dôsledku by sa výška investície
mohla blížiť k miliónu eur,“ odhadol konečnú investíciu nový
nájomca Andrej Gabura.
Z celého areálu by malo po rekonštrukcii vzniknúť modernejšie fitnes športovisko, taký je plán investora. Najväčšiu
zmenu pocíti budova, v ktorej je momentálne posilňovňa
a tenisový kurt. „Táto budova sa zmení na moderné fitnes
centrum o rozlohe 1200 m2. Pribudnú tam aerobikové sály, indoorové sály,“ priblížil budúci vzhľad vnútorných priestorov

Areál na Drieňovej ulici využívali mesto aj mestská časť Ružinov na svoje športové podujatia. Na tom sa ani nič meniť
nebude. Tak je to totiž v zmluve. Podľa nej musí nový nájomca zadarmo poskytnúť trikrát ročne priestory areálu na
mestské športové podujatia a v rovnakom rozsahu aj na tie
ružinovské. Na podnet starostu Ružinova mestskí poslanci
zmenili rozsah bezplatných hodín pre ružinovské školy. „Navrhol som zmenu v zmluve z ohraničenia maximálne 20 hodín
mesačne na ten istý počet, ale ako minimálny. Školy tak budú
mať viac priestoru na využívanie areálu,“ odôvodnil svoj návrh
starosta Ružinova Dušan Pekár. Zadarmo ostanú pre verejnosť prístupné vonkajšie športoviská v areáli ako atletický
ovál, streetbalové, volejbalové a detské ihrisko, a to v čase od
6:00 do 22:00 hod. Zároveň sa investor zaviazal vybudovať
80 parkovacích miest v priestoroch areálu. „Existujúci stav je
nebezpečný, pretože autá parkujú na chodníkoch pri veľmi frekventovanej ceste,“ odôvodnil vznik parkoviska Gabura. Tieto
parkovacie miesta budú tiež zadarmo prístupné verejnosti
v rovnakom časovom rozsahu ako ihriská. „Takúto aktivitu

vítame, keďže aj mestská časť Ružinov sa snaží revitalizáciou
športových areálov na školách dostať ľudí na ihriská,“ komentoval zástupca starostu Ján Buocik.

Futbalisti Interu aj mesto
si polepšia
Mesto prenajalo súkromnému investorovi tento areál na
15 rokov s možnosťou predĺženia o ďalších päť. Tomu sa
potešil najmä Futbalový klub Inter Bratislava. Získa totiž
určitú stabilitu, keďže predtým vždy uzatváral so STaRZ-om ročnú zmluvu tak, ako aj na ostatných ihriskách, kde
je FK Inter nájomcom. Zároveň klub ušetrí, pretože mestu
platilo za nájom futbalového ihriska komerčné sumy. „Každá jedna tréningová jednotka bola spoplatnená 20 eurami za
jednu hodinu. Podľa počtu súťažných družstiev a tréningov sa
suma na faktúre zvyšovala. Teraz sa tomu vyhneme, pretože
budeme platiť symbolické ročné nájomné vo výške 1 eura a
bez ohľadu na to, koľko mužstiev bude trénovať,“ objasnil
nové podmienky fungovania FK Inter Bratislava jeho prezident Jozef Barmoš. Klub vezme na seba len uhrádzanie
všetkých energií, ktoré spotrebuje, a tiež údržbu a kosenie
trávnika. Prenájom areálu súkromníkovi je výhodný aj pre
hlavné mesto. Za 15 rokov totiž získa do rozpočtu 400 tisíc
eur. Areál má byť aj naďalej prístupný pre širokú verejnosť,
a to za „normálne“ vstupné. Slávnostné otvorenie zmodernizovaného areálu predpokladá nový prevádzkovateľ už na
jeseň tohto roku.
Marianna Šebová
Foto: R. Hoblík

DRA IE LODE
Majstrovstvá SR amatérov 2012
Akademick pohár 2012

19.5.2012
10:00 hod.

RUŽINOVSKÉ ŠPORTOVÉ PRÁZDNINY

TRKOVECKÉ JAZERO
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Roman Bomboš sa oženil
Obľúbený moderátor Televízie Ružinov, Roman Bomboš je ženáčom. Do
manželského chomúta vkĺzol poslednú marcovú sobotu.
Za svoju životnú
partnerku si vybral
dlhoročnú priateľku
Sandru. „Zoznámili
sme sa naozaj symbolicky, v zákulisí počas výroby jednej z prvých reality šou na Slovensku, Vyvolení, a toto stretnutie sa nám naozaj stalo osudným, pretože
sme sa stali vyvoleným jeden pre druhého,“ prezradil Roman.
Svadobný obrad bol v priestoroch, ktoré Roman dôverne pozná.
Televízia Ružinov sídli presne o dve poschodia vyššie ako samotná
obradná sieň miestneho úradu Ružinov. „Doslova sme si len zbehli
dolu. Je výborné mať výhodu domáceho prostredia,“ smial sa tesne po
obrade moderátor. Aj napriek tomu, že svadba nebola tajná, zišlo sa
na nej len málo hostí. Bol to zámer. Dvojica sa rozhodla upustiť od
veľkolepých osláv a vsadila na komornejšiu zostavu. Svoje „áno“ si
povedali v kruhu najbližších. „Obaja už máme za sebou podobnú skúsenosť, vtedy to nevyšlo.... Najdôležitejšie je to, že my sme si tento deň
užili a vedeli sme, že je to ten najzodpovednejší krok v našom živote.“
Pôvodný termín svadby plánovali zaľúbenci až na polovicu apríla.
Svadbu chceli osláviť koncertom ich obľúbenej skupiny Manic Street
Preachers. „Vtedy už boli obsadené termíny,“ zasmiala sa čerstvá
mladomanželka Alexandra Bombošová. „Chceli sme mať žúr hneď
po svadbe, na afterparty našej obľúbenej kapely,“ doplnil ju Roman.
Slávnostný deň novomanželov uzavrela napokon príjemná večera v
jednej z ružinovských reštaurácií. „Ja si myslím, že sa teraz začína kontinuálna oslava. Tá sa začala naším podpisom a teraz je už len na nás,
aby pokračovala čo najdlhšie,“ s úsmevom uzatvoril Roman Bomboš.
Veronika Vasilková
Foto: R. Hoblík

Sledujte Kingkonga
vo vani a Hi5!

Nedeľný podvečer sa v Televízii
Ružinov stáva priestorom pre
dobrú hudbu. V novej relácii
Hi5! vám Roman Bomboš od 1.
apríla 2012 každý druhý týždeň
predstavuje slovenskú i zahraničnú populárnu hudbu. Diváci
si budú môcť pozrieť aj známe
Prvým hosťom Igora Adamca v relácii
videoklipy datované od konca
Kingkong vo vani bol Milan Markovič
60. rokov cez silné hity 70.- 90.rokov, v prípade aktuálnej novinky bude, samozrejme, zaradená aj
táto. „Súčasťou relácie sú rozhovory so slovenskými i zahraničnými
interpretmi, či s ľuďmi z hudobnej brandže. Prvým hosťom relácie bola
Katka Knechtová, novinku v éteri pozdravil aj významný francúzsky hudobník Jean Michel Jarre a diváci sa môžu tešiť napríklad aj na Máriu
Čírovú, Martina Haricha, fínsku kapelu Sunrise Avenue, či Maxa Jasona
Maia, ktorý nás bude reprezentovať na Veľkej cene Eurovízie,“ povedal
Roman Bomboš. Relácia je interaktívna a v každom jej vydaní čaká
na divákov množstvo zaujímavých hudobných cien. „Nahráva sa v
prostredí Ružinova, tak sa vám pokojne môže stať, že na prechádzke po
našej mestskej časti stretnete moderátora a kameramana a stanete sa
súčasťou príbehu Hi5!,“ dodáva Roman Bomboš.
Svoju novú talkshow so známymi osobnosťami Kingkong vo vani
má od 14. apríla aj riaditeľ Televízie Ružinov Igor Adamec. Každú sobotu podvečer sa bude na obrazovkách rozprávať s ľuďmi, ktorých
poznáte z kultúrneho či spoločenského života. „Reláciu nám odštartoval Milan Markovič, druhým v poradí bol Dado Nagy. Diváci sa môžu
tešiť aj na rozhovory s Mariannou Ďurianovou či Mariánom Leškom,“
prezradil Igor Adamec. Kingkonga vo vani si môžete zapnúť premiérovo každú sobotu o 18:15.
(mš)

Hi5! – premiéra každú druhú nedeľu o 18:15 hod.
Kingkong vo vani – premiéra každú sobotu o 18:15 hod.

Aký bol ružinovský maratón s knihou?

Interaktívny program pre stredoškolákov moderoval Dárius Richter.

Noc v knižnici mala svoju vlastnú tortu.

Krstní rodičia Alena Chudíková a Dušan Pekár uviedli do života
kreatívne leporelo o Pajštúne.

Počas noci v knižnici sa striedali rôzne zábavné postavičky.

„Fantóma“ zneškodnil policajt so svojím
psom.

Alena Chudíková deťom predstavila svoju knižku Majdalenka
v záhrade.
Foto: R. Hoblík, M. Štrosová
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Spolu na vode i v živote
Profesionálnych freestyle kajakárov na Slovensku veľa nie je. Napriek tomu v tomto športe dosahujú na
svetových súťažiach skvelé úspechy. Medzi nich patria aj čerství Ružinovčania, partneri na vode i v živote
Peter (27) a Nina (26) Csonkovci.
Nina: Ja mám hlavne šťastie, že mám takého
dobrého trénera, akým je Peťo. Aj vďaka nemu
sa mi podarilo byť niekoľkokrát majsterkou Slovenska. Tiež som bola vicemajsterkou Európy,
vyhrala som európsky či svetový pohár. Trošku
ma mrzelo, že minulý rok som bola štvrtá na
majstrovstvách sveta, lebo od toho tretieho
miesta ma delilo len pár bodov.
Čo je kayak freestyle a extrémny zjazd?
Kajakovanie na divokej vode poznáme
hlavne vďaka našim úspešným slalomárom. Okrem toho sa dá ale na kajaku aj
freestylovať a jazdiť extrémne rieky. Čo vás
priviedlo práve k tomuto adrenalínovému
športu?
Peter: Pred štrnástimi–pätnástimi rokmi som
začínal s vodnou turistikou v Iuvente. Pod
vedením našej trénerky Martiny Kováčovej
som sa dostal k splavovaniu slovenských riek.
A keďže ona bola v tej dobe profesionálna rafterka, postupne ma priviedla k divokej vode na
kanáli. Chytilo ma to a zostal som už pri tom.
Akurát som ešte prešiel od raftingu na kajak.
Nina: Ja som sa najprv venovala raftingu. Potom som stretla Peťa, no a to bola láska na prvý
pohľad. Nielen s ním, ale aj s kajakovaním. Začala som teda trénovať freestyle. Najprv som
myslela, že to bude pre mňa len taká zábavka,
ale časom ma Peťo do toho úplne vtiahol a ja
som s tým začala naplno a bolo.
Tento šport určite patrí k tým nebezpečnejším. Nie je to skôr šport pre silných chlapov?
Nina: To si nemyslím. Každý šport môžu robiť
tak muži ako aj ženy. Freestyle sám o sebe nie je
veľmi nebezpečný. Je s ním ale spojené aj jazdenie na divokých riekach. Je to určite náročné,
ale nebezpečné to je vtedy, keď človek podcení
svoje sily. Treba ísť do toho s rozumom, aby to
nemalo fatálne následky.
Vo svete je freestyle populárny šport. Ako
je to u nás?
Peter: Dá sa povedať, že je populárny aj u nás,
ale určite v menšej miere. Freestyle zasiahol
hlavne Bratislavu a okolie, keďže ideálne podmienky a zároveň jediné na Slovensku pre tento šport sú v neďalekom Čunove.
Mám pocit, že vás dvoch to zasiahlo úplne maximálne. Svedčia o tom hlavne vaše
úspechy, o ktorých by sa dalo rozprávať a
rozprávať...
Peter: Áno, je toho viac. Podarilo sa mi byť
dvakrát vicemajster sveta a taktiež byť na svetovom pohári prvý aj druhý. Ešte stále som
aktuálny majster Európy, kým nebudú ďalšie
majstrovstvá. Niekoľkokrát som vyhral taktiež
Európsky pohár, či desaťkrát titul majstra Slovenska.

Kayak freestyle je adrenalínový šport, v
ktorom sa na kajaku splavujú extrémne
rieky, veľké vodopády, či vodné pereje. Pri freestyle je kajak menší, má do
2 metrov. Pretekár musí na vlne alebo
vodnom valci spraviť za 45 sekúnd čo
najviac najťažších a náročných trikov.
Piruety, saltá, mlynské kolá a iné kombinácie, za ktoré mu porota udeľuje body.
Pri divokej vode – extrémnom zjazde
má kajak zhruba 2,5 metra. Pretekár
musí za čo najkratší čas prejsť daný úsek.

Čiže ste povyhrávali už takmer všetko, čo sa
dalo...
Peter: Ešte mi chýba titul majstra sveta. Na ten
sa budeme sústrediť v roku 2013, dúfam, že to
konečne vyjde. Nielen mne, ale aj Nine.
Nina: Ono je totiž veľmi namáhavé dostať sa
medzi najlepšiu svetovú päťku. To už nie je
sranda, trénuje sa dvakrát denne a je to veľmi
náročne. Asi nemenej náročné je ale tak isto
zohnať sponzorov. Nás podporuje nemecký
výrobca športového oblečenia, čo nám veľmi
pomáha.
Kajakový freestyle je veľmi fotogenický
šport. Vy to dokazujete hlavne svojimi filmami, pravidelne nimi obohacujete festival
Hory a mesto.
Peter: Mňa baví nakrúcať a strihať si klipy a
filmy z našich zahraničných ciest. Nina mi pomáha s druhou kamerou a každoročne robíme filmy na outdoorové festivaly. Minulý rok

sa premietal náš film z expedície na Zambezi.
Túto rieku sme splavovali od Viktóriiných vodopádov až po jazero Kariba. Niekoľko dní v kuse
medzi krokodílmi a hrochmi. Na tohtoročnom
festivale mal premiéru náš film z Nórska. Práve
Nórsko je totiž krajina, ktorá má výborné podmienky na extrémne zjazdy. Ale my proste nakrúcame a fotografujeme všetko, každú našu
cestu.
Nina: Mne sa veľmi páči Afrika. Je to nesmierne zaujímavá krajina, ľudia tam si žijú akoby v
inom svete, majú iné starosti. Ale určite aj Európa, Amerika a iné krajiny sú pekné a niečím
atraktívne. Baví ma spoznávať iné kultúry, každá krajina má svoje čaro.
Ako to vyzerá u vás doma? Kajak a freestyle
asi dominujú aj tam...
Nina: Doma sme málo, keďže veľa cestujeme.
Naším druhým domovom je naše auto. My
totiž na cestách neprespávame po hoteloch,
ale všade cestujeme autom. Máme dodávku,
v ktorej je posteľ a všetko, čo potrebujeme na
prežitie. Vždy to zaparkujeme niekde v prírode, čiže si hovorím, že máme nielen auto, ale aj
super veľkú záhradu k tomu. A keď sme naozaj
doma v Bratislave, tak si to užívame, ale nesedíme zasa len tak. Peťo sa venuje strihaniu filmov
a ja sa snažím vybaviť veci, ktoré mi ujdú, keď
som mimo Slovenska. Len nedávno sme sa presťahovali do Ružinova, tak sa ešte zariaďujeme.
Dá sa pri tomto športe vôbec mať čas na oddych alebo je to každý deň len o kajaku?
Peter: V podstate trénujeme stále. A ak nie na
vode, tak inak. Túto zimu sme boli súčasťou
zaujímavého projektu. Nakrúcali sme jeden
promo film, jazdili sme s Ninou na kajakoch na
snehu v Tatrách.
Nina: Nemôžeme si dovoliť sedieť celú zimu
doma, trénujeme prakticky celoročne. V januári sme boli v Ugande, potom sme sa snažili
hľadať teplejšie miesta v Európe. Prvé vážne
preteky nás čakajú koncom júna, vtedy budú
majstrovstvá Európy. Hneď na to odchádzame
do Ameriky na svetový pohár. Od apríla je ale
už otvorený kanál v Čunove, čo nás veľmi teší,
môžeme trénovať.
Katarína Kostková
Foto: archív P. a N. Csonkovcov
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Seniorov čakajú výlety
Ružinovskí seniori sa budú môcť aj tento rok zúčastniť
niekoľkých zájazdov. Na všetky im prispeje mestská
časť Ružinov.
K minuloročným novinkám tento rok pribudne ešte jedna. Ponuka
výletov pre ružinovských seniorov, ktorí majú chuť niekam vyraziť,
sa tak rozširuje. „Rozdelili sme ich na dva typy. Poznávacie, pre tých aktívnejších, a oddychové pre tých, ktorí sa potrebujú trochu zregenerovať.
Pripravili sme výlet do Skalice, Znojma a tradične aj do vianočnej Viedne.
Zároveň nevynecháme ani návštevu termálneho kúpaliska v Mosonmagyarovári,“ prezradil predseda Komisie sociálnych služieb Vladimír
Sloboda. Podľa neho Ružinov vybral to, čo sa minulý rok osvedčilo a
pridal aj novinku. „Znojmo je naše partnerské mesto, Viedeň aj Moson sú
tradičným cieľom pre každého Bratislavčana. Doplnili sme výlet do Skalice, aby sme neostávali stále pri rovnakých miestach. Chcem len pripomenúť, že akýkoľvek návrh radi uvítame - môžete mi ho poslať e-mailom,
ale aj hodiť do poslaneckej schránky. Viac hláv, viac rozumu,“ pokračuje
Vladimír Sloboda.
Výber účastníkov bude prebiehať rovnako ako minulý rok. Prihlásiť sa
môže každý dôchodca z Ružinova. „Ak sa prihlási viac záujemcov, ako
je plánovaná kapacita, budeme účastníkov losovať. Prednostne budeme
losovať spomedzi tých, ktorí sa nezúčastnili posledných dvoch aktivít. Zároveň chcem podotknúť, že nikto sa nemusí báť, že s kamarátkou alebo
manželom nebude vylosovaný naraz. Cez poznámku o „spoluúčastníkovi“, keď vylosujeme jedného, automaticky počítame aj s druhým,“ vysvetľuje systém výberu Vladimír Sloboda. Ani tento rok tak nebudú
seniori musieť čakať v rade na úrade, aby sa prihlásili ako prví. Na prihlasovanie budú mať dostatok času.
Novinkou bude tento rok to, že platiť za výlet sa bude až pri vstupe do
autobusu, keďže systém vyberania poplatku a jeho vrátenia tým, ktorí
neboli vylosovaní, bol veľmi komplikovaný a zdĺhavý.

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - RUŽINOV
POD ZÁŠTITOU STAROSTU DUŠANA PEKÁRA
organizuje zájazd pre ružinovských
nepracujúcich seniorov
do historického kráľovského mesta SKALICA
dňa 13. júna 2012
Program:
- Odchod z Bratislavy o 8:00 hod. z parkoviska Miestneho
úradu Bratislava-Ružinov, Mierová 21
- Prehliadka historickej časti Skalice so sprievodcom
- Baťov kanál - prehliadka loďkou
- Prehliadka Biofarmy Stupava
- Príchod do Bratislavy vo večerných hodinách
Termín uzávierky prihlasovania je 31.5. 2012
Účastnícky poplatok 5 eur sa bude hradiť v deň zájazdu
priamo v autobuse.
Zájazdu sa môže zúčastniť celkovo 90 seniorov, výber sa uskutoční
losovaním prihlásených na zasadnutí Komisie sociálnych služieb.
Prihlasovanie: v kancelárii prvého kontaktu na Miestnom úrade, Mierová 21, Bratislava-Ružinov. Pri prihlasovaní je potrebné predložiť platný OP, potvrdenie o poberaní starobného
dôchodku k nahliadnutiu.
Informácie o prihlasovaní na tel. č.: 02/48 28 42 85

Miroslava Štrosová
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Spotrebiteľské vzdelávanie začína problémom
spravovania bytových domov
Skutočnosť, že spotrebitelia sú najväčšou ekonomickou skupinou, je v trhovom hospodárstve známa už viac
ako polstoročie. V praxi si ju málokto uvedomuje. Výsledkom toho je nízka úroveň spotrebiteľského povedomia, schopností a, samozrejme, aj absencia odvahy aktívne riešiť spotrebiteľské problémy.
Združenie občianskej sebaobrany, ktoré sídli v Ružinove, sa viac
ako desať rokov angažuje v ochrane spotrebiteľa. Zo skúseností
jeho členov jednoznačne vyplýva, že predchádzať poškodzovaniu
sa dá iba aktívnym prístupom k spotrebiteľským právam. K tomu je
ale potrebné, aby spotrebiteľ poznal základné spotrebiteľské práva
a povinností. Preto už druhý rok dáva združenie v rámci projektu
Spotrebiteľské vzdelávanie Bratislavčanov možnosť získať informácie
z tých oblastí ochrany spotrebiteľa, v ktoré im pre neznalosť a často
i nezáujem o ne, spôsobujú nemalé ťažkosti.
V tomto roku nad realizáciou projektu prevzal záštitu starosta Ružinova a preto sa bude realizovať v Ružinove. Tí, ktorí budú mať
záujem rozšíriť si svoje vedomosti, príp. získať nové, môžu prísť
na spotrebiteľské tribúny, ktorých do novembra bude päť. Prvá sa
bude konať 22. mája 2012 o 16:30 hod. v zasadačke Miestneho
úradu Ružinov na Mierovej 21 na tému Spravovanie bytového
domu bez poškodzovania vlastníkov bytov. Informovať budú
PhDr. Jana Miklovičová (Združenie občianskej sebaobrany) a Ing.
Miroslav Takáč (Združenie spoločenstiev vlastníkov bytov).
Prítomní budú môcť s lektormi aj diskutovať o aktuálnych problémoch vo svojich bytových domov. Radu týkajúcu sa spotrebiteľského problému dostanú na tribúne aj vtedy, ak ho písomne zašlú do
15. mája na Miestny úrad Ružinov s uvedením hesla na obálke „Spotrebiteľská tribúna“ alebo emailom na sebaobrana@hotmail.com.
Pokračovanie témy o spravovaní bytového domu aj s ukážkami
riešenia konkrétnych káuz bude na druhej spotrebiteľskej tribúne
5. júna 2012 o 16:30 hod. v zasadačke Ministerstva hospodárstva
SR, Mierová 19.
(red)
Mestská časť Bratislava-Ružinov
Mierová 21, 827 05 Bratislava 212
V zmysle § 4 ods. 1 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo
verejnom záujme v znení neskorších predpisov mestská časť Bratislava – Ružinov vyhlasuje
výberové konanie
na obsadenie funkcie riaditeľa Materskej školy, Piesočná 2, 821 04 Bratislava.
Kandidát musí spĺňať nasledovné požiadavky:
● kvalifikačné predpoklady v zmysle § 3 ods. 5 písmeno a),b) zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej
správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov,
● odborná a pedagogická spôsobilosť v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z. ktorou sa ustanovujú
kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických
zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov,
● najmenej 5 rokov pedagogickej praxe,
● spôsobilosť používať slovenský jazyk v úradnom styku,
● znalosť legislatívy školy s právnou subjektivitou,
● riadiace a organizačné predpoklady,
● osobnostné a morálne predpoklady v zmysle § 3 ods. 1 písm. b), § 3 ods. 3 a 4 zákona č. 552/2003
o výkone práce vo verejnom záujme,
● zdravotná spôsobilosť,
● preukázateľné dobré výsledky v odbornej a metodickej práci.
Doklady k prihláške do výberového konania:
doklad o vzdelaní, profesijný životopis, potvrdenie o pedagogickej praxi, vlastný projekt
koncepcie riadenia materskej školy ( max. 2 strany ), aktuálny odpis z registra trestov,
súhlas s použitím osobných údajov
Prihlášky žiadame zaslať do 5. 5. 2012 na adresu:
Miestny úrad mestskej časti Bratislava – Ružinov
Referát metodiky škôl, školských zariadení
Mierová 21, 827 05 Bratislava
Miesto a termín výberového konania:
Výberové konanie sa uskutoční v budove Materskej školy, Piesočná 2, 821 04 Bratislava.
Termín výberového konania bude uchádzačom oznámený písomne.
Prihlášky zasielajte v zalepenej obálke s označením :
„Výberové konanie - MŠ Piesočná - neotvárať.“

Spotrebiteľská tribúna
22. 5. 2012 o 16:30 hod. na MÚ Ružinov, Mierová 21
Spravovanie bytového domu bez problémov - 1. časť
Dá sa spravovať bytový dom bez problémov?
Ako spravovať bytový dom bez poškodzovania vlastníkov bytov
Spravovanie bytového domu bez poškodzovania vlastníkov bytov
(Povinnosti a práva vlastníkov bytov a správcov bytových
domov, organizácia spravovania bytového domu - schôdza
vlastníkov bytov, zástupca vlastníkov bytov, zhromaždenie
spoločenstva vlastníkov bytov, predseda spoločenstva vlastníkov bytov, dokumenty k správe bytového domu - zmluva
o výkone správy).
Spotrebiteľská tribúna
5. 6. 2012 o 16:30 hod., zasadačka Ministerstva hospodárstva SR, Mierová 19
Spravovanie bytového domu bez problémov - 2. časť
(Finančné zabezpečenie spravovania bytového domu, používanie spoločných a nebytových priestorov, predchádzanie
konfliktom a poškodzovaniu vlastníkov bytov (spotrebiteľov) pri spravovaní ich majetku, ukážky najčastejších problémov a poškodzovania vlastníkov bytov v bytových domoch,
analýza možností riešení problémov mediáciou).

Mestská časť Bratislava-Ružinov
Mierová 21, 827 05 Bratislava 212
V zmysle § 4 ods. 1 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom
záujme v znení neskorších predpisov mestská časť Bratislava – Ružinov vyhlasuje
výberové konanie
na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy, Borodáčova 2, 821 03 Bratislava.
Kandidát musí spĺňať nasledovné požiadavky:
● kvalifikačné predpoklady v zmysle § 3 ods. 5 písmeno a),b) zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej
správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov,
● odborná a pedagogická spôsobilosť v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z. ktorou sa ustanovujú
kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických
zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov,
● najmenej 5 rokov pedagogickej praxe,
● spôsobilosť používať slovenský jazyk v úradnom styku,
● znalosť legislatívy školy s právnou subjektivitou,
● riadiace a organizačné predpoklady,
● osobnostné a morálne predpoklady v zmysle § 3 ods. 1 písm. b), § 3 ods. 3 a 4 zákona č. 552/2003
o výkone práce vo verejnom záujme,
● zdravotná spôsobilosť,
● komunikačné, organizačné a riadiace schopnosti.
Doklady k prihláške do výberového konania:
doklad o vzdelaní a vykonaní atestácie, profesijný životopis, potvrdenie o pedagogickej
praxi, vlastný projekt koncepcie riadenia základnej školy ( max. 2 strany ), aktuálny odpis
z registra trestov, preukázanie zdravotnej spôsobilosti pre výkon funkcie riaditeľa podľa §
10 zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, súhlas s použitím osobných údajov na účely výberového konania
Prihlášky žiadame zaslať do 16. 5. 2012 na adresu:
Miestny úrad mestskej časti Bratislava – Ružinov, Referát metodiky škôl, školských zariadení, Mierová 21, 827 05 Bratislava
Miesto a termín výberového konania:
Výberové konanie sa uskutoční v budove Základnej školy, Borodáčova 2, 821 03 Bratislava.
Termín výberového konania bude uchádzačom oznámený písomne. Prihlášky zasielajte
v zalepenej obálke s označením „Výberové konanie – ZŠ Borodáčova - neotvárať.“

DOM KULTÚRY RUŽINOV

16Ružinovská 28, Bratislava tel.: 43 33 05 23
		

27. 4. – 4. 5.		VÝSTAVA POĽOVNÍCKYCH TROFEJÍ
2. 5.
streda
9. 00 h	HVIEZDOSLAVOV KUBÍN
			Krajské kolo detí v prednese poézie
2. 5.
streda
18. 00 h	DUNAJCI - stretnutie hádankárov a krížovkárov
3. 5.
štvrtok 9. 00 h	HVIEZDOSLAVOV KUBÍN
			Krajské kolo detí v prednese poézie
4. 5.
piatok
9. 00 h	HVIEZDOSLAVOV KUBÍN
			Krajské kolo detí v prednese poézie
4. 5.
piatok
17. 00 h RUŽINOVSKÁ TANČIAREŇ
			Zábavné tanečné stretnutie staršej
			a strednej generácie
4. 5.
piatok
19. 00 h FATS JAZZ BAND - koncert
5. – 6. 5. sobota od8.00h	AKVA JAR
- nedeľa 		
Medzinárodná výstava akvarijných rybičiek
6. 5.
nedeľa 10. 30 h	NEDEĽNÉ ROZPRÁVKOVÉ DOPOLUDNIE
			ČERT A KÁČA, hrá DREVENÉ DIVADLO
7. 5.
pondelok 10. 00 h RUŽINOVSKÝ IDOL
			Súťaž ružinovských ZŠ v speve a tanci
9. 5.
streda
13. 00 h	DIALÓGY - protidrogové fórum pre žiakov ZŠ
10. 5.
štvrtok 16. 00 h	LITERÁRNA KAVIAREŇ
			Kto si nezastrie, bude vidieť – prof. Jozef BAČA
10. 5.
štvrtok 9. 00 h	Školská akadémia gymnázia I. Horvátha
11. 5.
piatok
17. 00 h RUŽINOVSKÁ TANČIAREŇ
12. – 13. 5. sobota od 8. 00 h BOXERSKÝTURNAJ
- nedeľa		
Slovenská dorastenecká liga
13. 5.
nedeľa 10. 30 h	NEDEĽNÉ ROZPRÁVKOVÉ DOPOLUDNIE
			HUGO, FRIGO, BUBLINA, hrá Divadlo LUDUS
14. 5.
pondelok 10. 00 h	VLASY TI KVITNÚ, MAMIČKA ...
			Podujatie MČ Ružinov venované Dňu matiek
14. 5.
pondelok 10. 00 h	SUPERTRIEDA
			Bratislavský festival základných a stredných škôl
15. 5.
utorok 19. 00 h	TURNÉ ČTYŘ MŮSTKŮ
			Zábavný program ZDEŇKA IZERA
16. 5.
streda
14. 30 h	AKADÉMIA TRETIEHO VEKU
			
UROLOGICKÉ CHOROBY – MUDr. M. Caňo, Csc.
16. 5.
streda
8. 30 h	ŠKOLSKÁ AKADÉMIA ZŠ MIEROVÁ
16. 5.
streda
16. 00 h	ŠKOLSKÁ AKADÉMIA ZUŠ SV. CECÍLIE
17. 5.
štvrtok 8. 30 h	ŠKOLSKÁ AKADÉMIA ZŠ MIEROVÁ
18. 5.
piatok
17. 00 h RUŽINOVSKÁ TANČIAREŇ 		
18. 5.
piatok
18. 00 h	DUNAJCI - stretnutie hádankárov a krížovkárov
18. 5.
piatok
18. 00 h RUŽINOVSKÁ ŠACHOVNICA
			súťažné stretnutie – kompozičný šach
19. 5.
sobota 11. 00 h	TANEC DETÍ
			Generálka – žiaci TŠ ELASTIC
20. 5.
nedeľa 10. 30 h	NEDEĽNÉ ROZPRÁVKOVÉ DOPOLUDNIE
			PRINCEZNÁ FRMFULINA, hrá Divadlo JAJA
20. 5.
nedeľa 18. 00 h	TANEC DETÍ
			Predstavenie žiakov TŠ ELASTIC
21. 5.
pondelok 17. 00 h	PREDSTAVUJÚ SA ...
		
Školská akadémia žiakov ZUŠ
22. 5.
utorok 18. 00 h	PREDSTAVUJÚ SA ...
		
Školská akadémia žiakov ZUŠ
23. 5.
streda
13. 00 h	DIALÓGY - protidrogové fórum pre žiakov ZŠ
23. 5.
streda
19. 00 h	DUMASZINHÁZ
			Divadlo jedného herca – BODOCS Tibor
23. 5.
streda
18. 00 h	PREDSTAVUJÚ SA ...
			Divadelné predstavenie žiakov ZUŠ Exnárova
24. 5.
štvrtok 17. 00 h RUŽINOVSKÁ TANČIAREŇ
			Zábavné tanečné stretnutie staršej a strednej generácie
25. 5.
piatok
10. 00 h	ANGLIČTINA V PESNIČKÁCH
			
Koncert pre žiakov ZŠ a MŠ		
26. – 27. 5. sobota od 8. 00 h BRATISLAVSKÉ MINERALOGICKÉ DNI
- nedeľa
Medzinárodná výstava minerálov, fosílií
			a drahých kameňov
27. 5.
nedeľa 10. 30 h	NEDEĽNÉ ROZPRÁVKOVÉ DOPOLUDNIE
			
MEDOVNÍKOVÝ DOMČEK, hrá Stražanovo 		
			bábkové divadlo
28. 5.
pondelok 10. 30 h	STRETNUTIE OZ PRIEVOZ		
30. 5.
streda
18. 00 h	VÝTVARNA MOZAIKA
- 3. 6.		
Výstava výtvarných prác žiakov ZUŠ - vernisáž
30. 5.
streda
18. 00 h	DUNAJCI - stretnutie hádankárov a krížovkárov
31. 5.
štvrtok 8. 00 h	SUPERTRIEDA
			
Celoštátne finále projektu SUPERTRIEDA

SPOLOČENSKÝ DOM NIVY
Súťažná 18, Bratislava, tel.: 559 60 861
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1. 5.
utorok 10. 00 h	NIVY ROBIA DIVY
			
III. ročník prvomájovej niváckej korčuliády pod
			
záštitou starostu Ružinova Dušana Pekára pre
			
deti od 8 – 14 rokov, exteriér pred SD Nivy,
			
streetbalové ihrisko na Budovateľskej ulici
6. 5.
nedeľa 9. 30 h	ČAS PRE BOŽIE SLOVO
			Stretnutie kresťanov otvorené pre všetkých
10. 5.
štvrtok 14. 00 h	MAMIČKÁM Z LÁSKY
			Výtvarné popoludnie venované Dňu matiek
13. 5.
nedeľa 19. 00 h	KONCERT ORCHESTRA BRATISLAVA
			HOT SERENADERS
15. 5.
utorok 14. 00 h	ORGOVÁNOVÉ HALÚZKY
			Výtvarné popoludnie pre deti
16. 5.
streda
13. 45 h	NAUČME SA POČÚVAŤ PRÍRODU
a 15. 45 h Environmentálne prednášky o ochrane
			
prírody pre žiakov ZŠ
24. 5.
štvrtok 14. 00 h	POD MÁJOVÝM NEBOM
			Kreslenie na chodníku pre deti
30. 5.
streda
14. 15 h	DIVADELNÉ PREDSTAVENIE
			Pre žiakov školských klubov detí

FK NOSTALGIA SD Nivy, Súťažná 18

			

2.5.
streda
REQUIEM ZA SEN Darren Aronofsky, USA, 2000
4.5.
piatok	HAPPY HAPPY Anne Sewitsky, Nór., 2010
9.5.
streda 	KONTRABAND Baltasar Kormákur, USA/Brit./Fr., 2012 (akcia 1+1)
11.5.
piatok 	POZNÁŠ MUŽA SVOJICH SNOV Woody Allen, Špan./Brit., 2010
16.5.
streda 	HUGO A JEHO VEĽKÝ OBJAV Martin Scorsese, USA, 2011
18.5.
piatok 	UŽÍVAJ SI, AKO SA LEN DÁ! Woody Allen, USA/Fr., 2009
23.5.
streda 	HAMLET PODNIKÁ Aki Kaurismäki, Fín., 1987
25.5.
piatok 	MELANCHÓLIA Lars von Trier, Dán./Švéd., 2011
30.5.
streda 	O BOHOCH A ĽUĎOCH Xavier Beauvois, Fr., 2010
1.6.
piatok 	POLNOC V PARÍŽI Woody Allen, Špan./USA, 2011
Pri filmoch s označením (akcia 1+1) platí 1 lístok až pre 2 osoby!
Začiatok predstavení o 19:30 hod., pokiaľ nie je uvedené inak. Pokladňa je
otvorená 30 minút pred predstavením.

SD PRIEVOZ

Kaštieľska 30, 02/43 63 02 30
štvrtok

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

utorok
štvrtok

18:00 – 21:00	Orientálne tance
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

stredaštvrtok

prvý týždeň	Diagnostika očnej dúhovky
v mesiaci
od 8:00 –17:00
Babský klub v SD Prievoz : 0905 835 407 p.Gustafíková

Materské centrum Hojdana
Haburská 2, Bratislava, 02/ 43 63 45 07
5.5.
sobota 9.00 h
			

Kurz prvej pomoci zameranej na detský vek
Prihlášky mailom alebo na recepcii Hojdany.

9.5.
streda
10:00 h	USBORNE BOOKS WILL BE HERE
			Príjemné posedenie s peknými anglickými
			
knižkami pre deti z vydavateľstva Usborne.
13.5.
nedeľa 10:30 h	MECHÚRIK KOŠČÚRIK
			Divadelné predstavenie pre najmenšie deti
			
- lístky v predaji na recepcii Hojdany
2.6.
sobota 10:00 	MDD v záhrade Hojdany
			Princezné a piráti, organizuje Agentúra Event

