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Anglický
olympionik z Ostredkovej

Nové úradné hodiny
Miestny úrad
Bratislava-Ružinov

Stavebný úrad
MČ Bratislava-Ružinov

Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok

Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok

7:30 – 17:00
7:30 – 16:30
7:30 – 17:00
7:30 – 14:30
7:30 – 12:00

7:30 – 17:00
nestránkový deň
7:30 – 17:00
nestránkový deň
7:30 – 12:00

Začnime od
seba a nefrflime

Bezdomovec Dušan upratuje ulice Ružinova ► Bary a reštaurácie v bytových domoch majú byť otvorené
kratšie ► Ružinov získal peniaze na nové cyklochodníky ► Verejnosť diskutovala o novom parkovaní

9. ročník sviatku rybárov a záujemcov o rybárstvo, ryby, rybie špeciality a dobrú zábavu
Podujatie je realizované pod záštitou starostu a poslancov MČ Bratislava-Ružinov

SOBOTA 2. 6. 2012
10.00 - 12.00
’ v rybolove
Detská sútaž
14.00 - 17.00
Varenie halászlé
14.00 - 19.00
Countryfied - country muzika
16.00 - 17.00
ˇ popoludnie s FS Karpaty,
Tanecné
Tropical a Clogg show
17.00
Ochutnávka halászlé

AREÁL ŠTRKOVEC

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
naďalej zbierame
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.
Fotografiu z roku 1960, zachytávajúcu výstavbu prvého vežového bytového domu v Ružovej
doline, nám poslal Vladimír Bachratý. Ďakujeme.

Čas vystúpenia obyvateľov na
zastupiteľstve sa zmenil
Od mája 2012 platí zmena organizácie vystúpení obyvateľov na zasadnutí ružinovského
miestneho zastupiteľstva. Obyvatelia sa môžu
prihlásiť do diskusie u zamestnancov referátu organizačného a správy registratúry pred
začatím rokovania zastupiteľstva alebo počas neho. Po prihlásení môžu vystúpiť k
jednotlivým bodom programu, alebo v bode
Rôzne k akejkoľvek téme. Podľa rokovacie-

ho poriadku diskusný príspevok naďalej trvá
do 3 minút a s vystúpením musí súhlasiť nadpolovičná väčšina prítomných poslancov. Od
začiatku roka platilo, že obyvatelia môžu vystúpiť so svojím príspevkom na zastupiteľstve
o 18:00, aby stihli prísť aj tí, ktorí sú dlhšie v práci. Tento systém sa však neosvedčil v prípade,
že rokovanie poslancov trvalo kratšie ako do
18. hodiny.

Ružinov chce Nábrežie M. R. Štefánika
Nábrežie M. R. Štefánika. Toto pomenovanie verejného priestoru
pred Euroveou odporučili poslanci ružinovského miestneho
zastupiteľstva na svojom májovom rokovaní.

Ružinovskí poslanci odporučili mestskému zastupiteľstvu schváliť pomenovanie Nábrežie
M. R. Štefánika. Zahŕňať má nielen súčasné Námestie M.R. Štefánika, ale aj promenádu medzi
Euroveou, Dunajom, Mostom Apollo a Starým
mostom. „Oblasť v okolí Eurovei spolu s novým
národným divadlom sa stala neoddeliteľnou sú-

Ktoré lavičky sú
na rade na opravu?
V priebehu najbližších týždňov Ružinov opraví lavičky v troch lokalitách. Po minuloročnej
kompletnej oprave lavičiek v Bioparku na
Ostredkoch prišli tento rok na rad ďalšie oddychové plochy. Lavičky vymenia či obnovia
v Rapošovom parku na Trnávke a v parku na
Rezedovej ulici, v ktorom ide o opravu atypických oblých lavičiek.

časťou mestského života v Bratislave. Vzhľadom
na umiestnený pamätník Štefánikovi a mnohé
podnety občanov sa Ružinov priklonil k pomenovaniu Nábrežie M.R. Štefánika,“ uviedol starosta
Ružinova Dušan Pekár. Diskusia sa pritom niesla
v duchu, či rozšírený priestor pomenovať ako námestie či nábrežie.
Za pomenovanie nábrežia podľa prvého československého ministra vojny Štefánika sa priklonilo okrem občanov aj niekoľko celonárodných
inštitúcií a osobností: „Mesto dostalo 77 podnetov
pre pomenovanie nábrežia po generálovi Štefánikovi, medzi nimi aj podnet od predsedu Matice slovenskej Mariána Tkáča či primátorky Brezovej pod
Bradlom, Evy Ušiakovej,” dodáva starosta Ružinova Pekár. Finálne musí názov schváliť Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta Bratislava.
(mš)

Miestny úrad
má dlhšie
úradné hodiny
Od 14. mája 2012 platia na ružinovskom miestnom úrade na Mierovej
21 dlhšie úradné hodiny. Najväčšou
zmenou je, že úrad je otvorený každý deň už od 7:30 a takisto cez obed.
Vyplýva to z predĺženia pracovného
času zamestnancov úradu o 1,5 hodiny, čo navrhol zástupca starostu Ján
Buocik (SDKÚ-DS).

ÚRADNÉ HODINY
Miestny úrad
Bratislava-Ružinov
Pondelok		
Utorok		
Streda		
Štvrtok 		
Piatok 		

7:30 – 17:00
7:30 – 16:30
7:30 – 17:00
7:30 – 14:30
7:30 – 12:00

Stavebný úrad
MČ Bratislava-Ružinov
Pondelok
Utorok		
Streda 		
Štvrtok 		
Piatok		

7:30 – 17:00
nestránkový deň
7:30 – 17:00
nestránkový deň
7:30 – 12:00

Čo so zateplenými
fasádami?
Ružinovskí poslanci chcú regulovať, akou farbou si ľudia zateplia bytový dom. Na návrh
poslankyne Tatiany Tomáškovej (SDKÚ-DS)
schválili na májovom miestnom zastupiteľstve uznesenie, podľa ktorého má stavebný
úrad vypracovať postup, ako by sa dala farebnosť fasád regulovať. Keďže zatepľovanie
fasád nepodlieha stavebnému povoleniu, ale
len ohláseniu, nájsť takýto postup bude zrejme náročné.

Mesačník mestskej časti Bratislava-Ružinov · ročník XX. · Vydáva TVR a RE, s.r.o. · šéfredaktorka: Mgr. Miroslava Štrosová · Redakcia: Mierová
21, 827 05 Bratislava 212 · email: echo@ruzinov.sk · tel: 02/48 28 42 06 · náklad: 38 000 ks · Zadarmo do schránok · Evid. č. EV 4093/10 · Redakcia si
vyhradzuje právo zverejnenia príspevkov a ich redakčnej úpravy.

3

Obyvatelia žiadajú otvoriť parkovisko

Parkovisko medzi Záhradníckou a Palkovičovou ulicou trápi obyvateľov už štyri roky. Presne toľko je
zatvorené. V roku 2006 pozemok pod ním hlavné mesto predalo forme BK Consulting, v roku 2008
ho ďalší majiteľ Danicon Holding ohradil betónovými kvádrami a zavrel. Obyvatelia blízkych bytových
domov tak prišli o vyše 100 parkovacích miest. Zámer vybudovať tu polyfunkčný objekt Daniconu zatiaľ
nevyšiel, parkovisko je však uzatvorené.
Verejné/spoplatnené

Združenie občanov Líščie nivy-Palkovičova
sa snaží už niekoľko rokov získať parkovisko späť a urobiť z neho opäť verejné.
Minulý rok podalo združenie podnet na
prešetrenie prípadu parkoviska aj na okresnú prokuratúru. „Prokurátor jasne vyriešil
a došetril, že občania majú právo na toto
parkovisko,“ vraví predseda ZO Líščie NivyPalkovičova Jozef Matúšek. Prokurátor nedávno vyzval mestskú časť, aby konala a
umožnila otvorenie parkoviska. Situácia je
však komplikovaná – Ružinov parkovisko
nikdy v správe nemal, ani pozemok nepredal. A v súčasnosti pozemok vlastní ďalšia
firma – spoločnosť Zelenka.

Súčasný vlastník prenajal parkovisko ďalšej
spoločnosti, firme ProPark Slovakia, ktorá
ho zamýšľa počas pracovnej doby spoplatniť. Zároveň navrhuje, aby tu od pol piatej
večer do ôsmej ráno a cez víkendy obyvatelia priľahlých domov mohli parkovať zadarmo. „Záujmom našej spoločnosti je hľadať
vhodný spôsob využitia a zhodnotenia nášho
majetku, pričom jednou z možných alternatív
je aj návrh riešenia, ktorý sme prostredníctvom pána starostu prezentovali mestskej
časti Bratislava-Ružinov. Podstatou je vybudovanie verejného parkovacieho objektu s
dostatočnou kapacitou, doplneného o funkciu občianskej vybavenosti a služieb pre obyvateľov,“ objasnil zámery spoločnosti, ktorá
vlastní pozemok pod parkoviskom, predseda jej predstavenstva Dušan Levák.

Riešením môže byť zámena
pozemkov

Riešenia dnes patovej situácie, keďže investor ani obyvatelia parkovisko nevyužívajú, sú viaceré. „Buď je to súdny spor, čo by
bolo dlhodobejšie riešenie, alebo zámena
pozemkov,“ zhodnotil možné alternatívy
starosta Ružinova Dušan Pekár. Ako naj-

vhodnejší na zámenu sa javí pozemok na
Miletičovej, kde je platené parkovisko pre
návštevníkov trhu. Parkovisko zároveň
susedí s budovou tanečného domu T&D,
kde má sídlo aj firma Zelenka a Danicon
Development, ktorým šéfuje Dušan Levák.
Starosta Ružinova sa zároveň s Jozefom
Matúšekom ako predsedom ZO Líščie Nivy-Palkovičova dohodol, že zorganizujú
stretnutie s majiteľom pozemku a pokúsia
sa vyrokovať otvorenie parkoviska, aby sa
problémová situácia vyriešila čo najskôr.
„Naša spoločnosť je pripravená konštruktívne diskutovať so všetkými zainteresovanými
stranami, v prípade že o to prejavia záujem,
s cieľom zosúladiť záujmy v dotknutej lokalite,“ vyjadril sa Dušan Levák.
Na pláne je tak teraz spomenuté spoločné
stretnutie. Negatívna nálada u obyvateľov
Palkovičovej sa totiž zo dňa na deň stupňuje. Na poslednej verejnej schôdzi združenia
občanov totiž už padol návrh na vyriešenie
súčasného stavu spôsobom svojpomocného prestrihnutia reťazí a odstránenia betónových kvádrov na súkromnom pozemku.
Marianna Šebová
Foto: Miroslava Štrosová

Na diskusiu o výstavbe na Bajkalskej nikto neprišiel
V Ružinove má pribudnúť ďalší polyfunkčný objekt. O jeho výstavbu na Bajkalskej ulici má
záujem firma Slovkarpatia. Nový objekt chce postaviť na pozemku medzi hotelom Holiday
Inn, čerpacou stanicou, budovou Bratislavskej teplárenskej, Úradom pre reguláciu sieťových
odvetví a parkoviskom pred blízkou administratívnou budovou Coop Jednota. Na májové verejné
zhromaždenie k tomuto projektu, ktoré mestská časť zvolala do základnej školy Ružová dolina,
však z radov verejnosti nikto neprišiel. Investor tak projekt odprezentoval len pre pár poslancov,
starostu a médiá, ktoré zhromaždenie zaujalo.

V Ružinove má pribudnúť Polyfunkčný komplex
Business Center Bajkal 2 by mal byť rozdelený
do troch blokov. Najvyšší z nich by mal mať 23
podlaží, pričom na siedmich je naplánovaný hotel. „Od 8. do 23. podlažia by mali byť 2,3 a 4- izbové
byty,“ ozrejmila funkčné využitie najvyššieho bloku zástupkyňa investora Denisa Korinková. Ďalší
osempodlažný blok má slúžiť ako administratívna časť s kanceláriami, jedálňou, reštauráciou
a komerčnými prevádzkami. Posledná budova by mala byť najnižšia, teda päťpodlažná.
„Malo by ísť o kongresové centrum, ktoré sa by sa
malo nachádzať na prvých dvoch podlažiach. Na
zvyšných je zatiaľ plánované wellness centrum s

tým, že je možné, aby bolo využité aj pre obyvateľov Ružinova,“ uviedla na margo najnižšieho
bloku Korinková. Parkovanie má vyriešiť 460
parkovacích miest v podzemných garážach,
dopravu zasa úprava Bajkalskej ulice. „Nechali
sme si spracovať dopravno-inžinierske posúdenie,
ktoré preukázalo nutnosť pridania zaraďovacieho
a vyraďovacieho pruhu a tiež čiastočné úpravy
nadväzujúcej križovatky,“ objasnila riešenie dynamickej dopravy Denisa Korinková.
Komplex Business Center Bajkal 2 je naplánovaný na existujúcej zelenej ploche. Kvôli výstavbe
by tak bolo nevyhnutné vyrúbať stromy. Tie by
však investor nahradil na tom istom pozemku
a takisto na inom mieste v Ružinove. „V prípade,
že investor bude tento objekt realizovať, mohol by
investovať do parku Ružová dolina, aby sme tak
dokončili druhú časť jeho revitalizácie,“ vyjadril
sa starosta Dušan Pekár. Projekt Business Center Bajkal- 2 zatiaľ nemá územné rozhodnutie,
a teda ani stavebné povolenie. Dotknutí obyvatelia sa budú tak môcť k zámeru ešte vyjadriť v
územnom konaní.
Marianna Šebová
Vizualizácia: Slovkarpatia

Obnovujeme poriadok
v Ružinove
Príďte na diskusiu
so starostom Ružinova
Dušanom Pekárom
Využite šancu vyjadriť sa k výstavbe
v lokalite POŠEŇ
a ovplyvniť tak tvár vášho okolia!
Výstavba sa týka okolia ulíc:
PETERSKÁ
RUŽINOVSKÁ
JAŠÍKOVA
TOMÁŠIKOVA a i.
Stretnutia sa zúčastnia aj niektorí
investori.
Diskusia sa uskutoční v utorok
29. mája 2012 o 17:00 hod.
v priestoroch jedálne ZŠ Borodáčova 2
Tešíme sa na váš názor!
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POZNAJTE SVOJHO POSLANCA

Pavol
Šmilňák
palisimi@yahoo.com

Ing. Pavol Šmilňák má 38 rokov a ružinovským poslancom je
druhé volebné obdobie (KDH). Žije na Trnávke spolu so svojou
veľkou rodinou. Vyštudoval informatiku na Fakulte elektrotechniky
a informatiky STU a pracuje ako IT projektový manažér
v konzultantskej firme. Ako ružinovský poslanec je predsedom
Komisie školstva, kultúry a športu a členom Grantovej komisie.
Poslancom ste druhé volebné obdobie . Čo vás motivovalo stať sa poslancom v Ružinove a uchádzať sa o
túto pozíciu znova?
Vyrastal som v konzervatívnej kresťanskej rodine. Totalitný komunistický režim sledoval a komplikoval náš aktívny
kresťanský život. Napríklad napriek tomu, že som bol dobrý
žiak, mal som problém dostať sa na gymnázium. Po vysokej
škole som sa rozhodol vstúpiť do KDH, ktoré významne napomohlo pádu komunizmu. Pred komunálnymi voľbami v
roku 2006 som dostal ponuku kandidovať za KDH v širokej
pravicovej koalícii. Počas prvého volebného obdobia som
predovšetkým zbieral skúsenosti, aktuálne sa snažím naučené zúročiť pre dobro Ružinovčanov. Neviem, nakoľko sú
v tom obyvatelia Ružinova zorientovaní, ale až 70% daní z
príjmu Ružinovčanov - fyzických osôb (t.j. aj mojich daní)
putuje do pokladne našej mestskej časti. Nie je mi jedno,
ako budú tieto peniaze použité.

Aj toto som ja
Veľmi veľa ľudí mi vraví, že si o mne na prvý pohľad
myslia, že som nahnevaný/neprístupný/odmeraný.
Som trošku citlivý na svetlo/slnko a navyše, ešte aj
keď rozmýšľam, na čele sa mi vykreslí typická vráska charakteristická pre nahnevaných ľudí. Týmto si
trošku leziem na nervy, na plastiku sa ale kvôli tomu
nechystám☺.
Zmenil sa počas vášho pôsobenia ako poslanca pohľad na túto funkciu? Či už pozitívne, negatívne...
Zo skúsenosti z lokálnej politiky nie som nadšený, často
znechutený, ale napriek tomu si myslím, že nemôžem zostať ľahostajný. Aktuálne sme, až na dve výnimky, v zastupiteľstve politici zo širokej pravicovej koalície. Občas sa
stáva, že namiesto spoločného ťahu na bránu v prospech
Ružinovčanov niektorí zbytočne politikárčia.
Má podľa vás mestská časť dostatočné zákonné
kompetencie na každodenné riešenie problémov
obyvateľov?
Po daňovej reforme z roku 2004 a následnej fiškálnej decentralizácii sa posilnili kompetencie obcí a vyšších územných celkov. Miestna samospráva v klasickej obci má dnes,
podľa môjho názoru, významné kompetencie na riešenie
bežných problémov obyvateľov. V Bratislave situáciu kom-

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

plikuje tzv. dvojúrovňový systém samosprávy. O obecné
kompetencie sa delíme s magistrátom hlavného mesta
Bratislavy a mestskou časťou Ružinov. Napr. významnú
časť pozemkov spravuje magistrát, alebo Ružinov rieši
správu ciest 3. a 4. triedy, o cesty 1. a 2. triedy sa zasa stará
magistrát.
Verejnosť často vníma poslancov či úradníkov negatívne. Čím by ste ich vyviedli z omylu?
Hodnotiť to môžem zo svojej pozície tzv. lokálneho politika. Aj ja som len človek so svojimi chybami, ale k funkcii poslanca sa snažím pristupovať zodpovedne. Všetko, čo som
sa v živote naučil, sa snažím v politickej práci zužitkovať.
Môj poznatok zo stretnutí s občanmi je, že ľudia majú často
skreslené informácie o možnostiach a kompetenciách tzv.
rádových lokálnych poslancov aj miestneho úradu.
Čo vás v Ružinove najviac trápi a radi by ste to zmenili?
V zastupiteľstve aktívne prispievam k riešeniu problému
nedostatočnej kapacity materských škôl. Cieľom je, aby
sme v Ružinove vytvorili priestor pre všetkých žiadateľov
o miesto v škôlkach. Som poslancom za Trnávku. V rámci
Trnávky je kritický problém - zlá infraštruktúra pozdĺž
železnice a Trnavskej cesty od križovatky s ulicou Krasinského, križovatka s Ivánskou cestou a ďalej popri obchodných centrách Kika, Hornbach. Na týchto miestach chýbajú
podchody, nadchody, chodníky, semafory, chránené prechody pre chodcov. Vzhľadom na to, že spomínané cesty
sú v správe magistrátu a železnica nie je v našej kompetencii, nedokážeme tento problém aktívne riešiť, ale skôr
iniciovať stretnutia a spolu s magistrátom, železnicami,
ministerstvom dopravy (TEN-T projekt) a aj súkromným
sektorom (cez vynútené investície firiem v okolí železnice)
hľadať riešenie. Za veľmi dôležitú považujem aj samosprávu otvorenú ľuďom. Terajší starosta Dušan Pekár je z môjho
pohľadu priekopníkom v aktívnej komunikácii s obyvateľmi Ružinova.
S akými problémami vás Ružinovčania najviac oslovujú?
Najviac impulzov od Ružinovčanov prichádza z oblasti novej výstavby, naposledy z Trnávky ohľadom výstavby firmy
In develop na ulici Na križovatkách. Veľmi intenzívne sa
dopytujú a požadujú riešenie spomenutého problému železnice pozdĺž Trnavskej cesty a križovatky na Ivánskej ceste. Ďalej chýbajúce chodníky, neporiadok po psíčkaroch,

ktorí po svojich miláčikoch neupratujú, či výtlky po zime.
Obyvatelia Ružinova sú v očakávaní, čo prinesie nová stratégia mesta a mestských častí, ktorá má riešiť problém parkovania. S obyvateľmi Ružinova sa stretávam na uliciach,
k dispozícii je moje telefónne číslo aj e-mailová adresa.
Využívam príležitosti na stretnutia s občanmi organizované starostom Dušanom Pekárom či poslaneckú stredu.
Občas sa snažím komunikovať cez svoj blog, ale v tomto
mám rezervy. Chystám pravidelné stretnutia s obyvateľmi
Trnávky v lokálnych krčmách, prvé bude 15.6. 2012 o 20:00
v reštaurácii Hotela 21. Aktuálne privítam spätnú väzbu od
obyvateľov Ružinova v oblasti chýbajúcich odpadkových
košov a košov na psie „záležitostiň“. Po zmapovaní situácie
pripravím podklad pre budúcoročný rozpočet .
Čo by podľa vás mohli urobiť samotní obyvatelia,
aby zlepšili svoje okolie, svoje sídlisko?
Niekedy totiž stačí málo a stačí len chcieť. Mal som možnosť byť pri tom, ako skupina rodičov túžiaca po škôlke
založila občianske združenie, od magistrátu si prenajala
budovu a prevažne zo svojich zdrojov a svojpomocnými
brigádami rozbehli dnes fungujúcu materskú školu. Veľmi
fandím aktívnym obyvateľom, ktorí sa dokážu zorganizovať a chcú investovať do aktivít na skvalitnenie svojho
života v Ružinove. Nové všeobecne záväzné nariadenie o
grantoch, ktoré sme nedávno prijali, a už tri grantové výzvy, sú určené práve pre aktívnych obyvateľov na podporu
zaujímavých projektov.
Máte veľkú rodinu, zrejme práve jej venujete všetok
svoj voľný čas....
S manželkou sme si naplánovali veľkú rodinku, ale asi päť
rokov sa nám s deťmi nejako nedarilo. Rozhodli sme sa
vymodliť si ich na pešej púti do Santiago de Compostela.
Z Božej milosti s úžasnou manželkou teraz vychovávame
štyri krásne deti. Aktuálne sa zabávame na tom, či nie je
čas vyraziť do Compostely opäť s cieľom zhasnúť sviečku
☺. Veľa voľného času nemám. Snažím sa vymyslieť nejaký
zaujímavý program pre rodinu, poväčšine výlet v prírode,
podporujem deti pri učení a záujmových krúžkoch. Veľmi
rád športujem, hrám na gitare, chodím na ryby, stále niečo
riešim okolo domu alebo na záhradke.
Miroslava Štrosová
Foto: archív P. Š.

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.
30. máj 2012 		Ing. Eulália Ižová, CSc.
6. jún 2012 		Katarína Ševčíková
13. jún 2012		MUDr. Vladimír Ferjenčík
20. jún 2012		Ing. Martin Klementis
27. jún 2012 		Ing. Peter Valko 		

(volebný obvod Ostredky)
(volebný obvod Trnávka)
(volebný obvod Nivy)
(volebný obvod Starý Ružinov)
(volebný obvod Ružová dolina)

Viac termínov na www.ruzinov.sk
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Bezdomovec Dušan upratuje ulice Ružinova
Ľudia bez domova sú väčšinou zaškatuľkovaní ako ľudia, ktorí sú leniví svoj stav zmeniť. Existuje
svetlá výnimka, ktorá takéto tvrdenia vyvracia.

V uliciach Ružinova môžete stretnúť s vrecom na odpadky v rukách bezdomovca
Dušana Rafaela. Má 51 rokov a už niekoľko
rokov bol bez práce. Žije na pokraji biedy
a aj preto sa snaží svoj stav zmeniť. Od odpadkov dočisťuje zeleň a trávnaté plochy. „Som

šťastný, že som si našiel aspoň akú-takú robotu.
Dnes je robota podstata, je to to hlavné. A mňa
robota baví. Rád by som mal zamestnanie nielen na pár mesiacov, ale aspoň do môjho dôchodku,“ vraví Dušan Rafael. Ako sám hovorí,
trápi ho neporiadok, ktorý sú ľudia schopní
urobiť. A nielen tí bez domova. „Mladí ľudia
nemajú problém odhodiť plechovku od nápoja
na zem či do trávy, hoci majú smetný kôš hneď
vedľa seba,“ komentuje Dušan, ktorý začal
pre Ružinovský podnik verejnoprospešných
služieb robiť v rámci aktivačných prác a spoločného projektu mestskej časti Ružinov
a Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.
S Dušanom sa život nemaznal. Ako hovorí,
manželka mu pred rokmi zomrela, deti odišli
za hranice a o svojich súrodencoch už roky
nepočul. Pred rokmi robil vodiča kamiónu,
no mal dopravnú nehodu, ktorá ho stála vo-

dičský preukaz. Kým ho získal naspať, zrušili
firmu, v ktorej dovtedy pracoval. Od tej doby
sa mu stále zamestnanie nepodarilo nájsť,
teraz aspoň upratuje ulice Ružinova. Do práce chcel prinútiť aj svojho synovca. Je to jediný človek, ktorý mu ešte zostal. Vybavil mu
dokonca pohovor u svojho nadriadeného.
„Posielal som ho za mojím vedúcim, nech sa
popýta na robotu. No do roboty sa mu nechce
a ani na pohovore sa neukázal.“ To, čo čaká
od budúcnosti, vie celkom presne. „Chcel by
som si kúpiť menší domček v Ružinove alebo
v Karlovej Vsi, skrátka na tichom mieste. Nemám rád hluk veľkomesta a nerád dýcham
splodiny. Zatiaľ žijem v lese, 5 kilometrov od
civilizácie, no má to svoje čaro,“ prezrádza
Dušan Rafael.
Veronika Vasilková
Foto: R. Hoblík

Verejnosť diskutovala o novom parkovaní

Situácia s parkovaním v hlavnom meste dnes nie je veľmi ružová. Magistrát ju plánuje spoločnou
parkovacou stratégiou pre celú Bratislavu zmeniť. Ľahšie zaparkovať by mali Bratislavčania v
lokalite svojho bydliska. Kým doteraz vodiči platili za parkovanie v centre mesta, magistrát navrhuje
spoplatňovanie rozšíriť. Vyjadriť sa k tomu mohli aj obyvatelia vo verejnej internetovej diskusii na
web stránke hlavného mesta.
Svojimi názormi k návrhu parkovacej politiky v Bratislave sa podieľala vyše mesiaca aj
verejnosť, a to prostredníctvo web stránky
www.bratislava.sk. Nielen Bratislavčania, ale
aj cezpoľní, teda tí, ktorí nemajú trvalé bydlisko v hlavnom meste. Stačilo ísť na stránku
hlavného mesta a vyjadriť svoj názor vo verejnej diskusii. Jej súčasťou bola aj anketa so
16 otázkami, prostredníctvom ktorých chcelo
vedenie hlavného mesta zistiť viac o tom, ako
ľudia vnímajú problémy s parkovaním. „Pýtali
sme sa napríklad, kde najčastejšie parkujú alebo
kde najčastejšie smerujú so svojím autom z hľadiska svojho zamestnania,“ objasnil štruktúru
otázok v ankete hovorca primátora Bratislavy
Ľubomír Andrassy. Tiež tu boli otázky, či ľudia
súhlasia alebo nesúhlasia s konkrétnymi návrhmi riešenia parkovania. Povedať si mohli
svoje aj k parkovacím domom, zvýhodneniu
rezidentov či zrušeniu vyhradeného parkovania. Navrhnúť tiež mohli sumu, ktorú by
boli ochotní zaplatiť za rezidenčnú kartu pre
druhé respektíve tretie auto v domácnosti.

Ľudia diskutovali vo veľkom

Hlavné mesto vytvorilo na stránke aj tematickú časť diskusie venovanú práve pripravovanej parkovacej politike. „Snažíme sa tam
dávať aj reakcie našich odborných útvarov, aby
otázky, ktoré sú otvorené alebo nejasné, boli
zodpovedané skôr ako vznikne bludný kruh
nepravdivých informácii,“ informoval o význame internetovej diskusie Andrassy. Vyše 160
diskutujúcich vyjadrilo svoj názor na stránke
hlavného mesta. Reakcie ľudí na návrhy mesta
sú rôzne - od výrazne negatívnych po pozitívne s menšími pripomienkami.

Mnohí sú proti plateniu

Najviac ľuďom prekáža platenie za parkovanie v inej mestskej časti, ako majú trvalý pobyt. Nepáči sa im teda, že ak bývajú napríklad
v Ružinove, mali by zaplatiť za parkovanie
na ulici v Petržalke. Ľudia tiež nie sú stotožnení so spoplatnením druhého a tretieho
auta v domácnosti. „Nezakazujte vyhradené
parkovacie miesta, prípadne cenovú úroveň
mierne upravte, veď to mestu prináša peniaze,
ktoré sa dajú investovať do výstavby podzemných garáží alebo sponzorovania parkovania
v podzemných garážach pre ostatných občanov,“
odkázal mestu diskutér Peter. Iný diskutujúci
zasa požaduje zvýšenie počtu vyhradených
parkovacích miest a ich nespoplatňovanie
hodinovou sadzbou. „Som zásadne proti, aby
sa v menších mestských častiach zaviedol nový
systém. V súčasnosti systém menších mestských
častí výberom peňazí za vyhradené parkovacie
miesto prispieva do svojej pokladne, ale čo bude
keď sa vybraté peniaze otočia párkrát cez magistrát, dostanú mestské častí rovnaké dotácie
na parkovacie miesta, ktoré budú mať v správe?“ zaujímalo diskutujúceho Ruda. Účastníci
diskusie načrtli aj problém trvalý pobyt verzus
podnájom, resp. ak má niekto trvalý pobyt
napríklad v Petržalke a reálne býva v Dúbravke. Doriešiť by sa podľa ľudí mali aj špecifické
prípady. „V Bratislave je úplne bežné, že obyvatelia používajú viacero áut naraz a zároveň vždy
iba jedno, a tieto auta sú z rôznych častí mesta
alebo Slovenska. Počnúc firemným autom na
súkromné účely až po požičiavanie si áut v rámci
rodiny, medzi známymi, alebo keď je auto v servise (rodina, servis, požičovňa). Tieto „zápožičky“
nie sú plánované niekoľko dní vopred,“ vraví

o možných situáciách diskutér s prezývkou
Querty. A toto je len časť z množstva názorov.
Vďaka možnosti vzájomnej reakcie pri väčšine
príspevkov vzniká situácia, keď je niekto za
a iný zasa proti parkovacej politike alebo konkrétnemu návrhu.

V niečom sa zhoduje väčšina

Nie každý je vyslovene proti navrhovaným
riešeniam, niektorí diskutujúci ich doslova
privítali. V niektorých veciach sa však takmer
všetci diskutujúci zhodujú, a to najmä v tom,
že by sa s parkovaním v hlavnom meste malo
niečo robiť, rovnako ako v zefektívnení mestskej hromadnej dopravy. Mesto totiž navrhuje tzv. systém P+R (park and ride) čiže zaparkovať na okraji Bratislavy v parkovacom dome
a do centra sa odviesť prostriedkom MHD.
„Vo Viedni existuje bezplatná parkovacia
karta, keď potrebujete zastaviť do 10 min., je
presne zadefinované, kedy vám auto odtiahnu a kedy nie - ak nemáte parkovaciu kartu
alebo prešvihnete čas, tak si nájdete pokutu
za stieračom v obálke, žiadna papuča ani nič
podobné - nemusíte sa otravovať so žiadnym
strážnikom, výška pokuty je daná,“ pridal návrh na vylepšenie plánovanej parkovacej
politiky diskutujúci Braňo. Optimálne riešenie parkovania v hlavnom meste, ktoré
by vyhovovalo všetkým, sa tak bude hľadať
ťažko. Prvý krok k získaniu názorov verejnosti
mesto touto verejnou diskusiou už spravilo. Nato ako budú jej výsledky zapracované
do praxe, si ešte chvíľu všetci Bratislavčania
aj cezpoľní, počkajú.
Marianna Šebová
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Pohostinstvá v bytových domoch majú byť
otvorené kratšie

Košická, Páričkova, Mierová ulica – to je len príklad ulíc, na ktorých sa nachádzajú pohostinské služby
v bytových domoch. Od júna 2012 majú byť otvorené kratšie. Vyplýva to zo Všeobecne záväzného
nariadenia (VZN), ktoré 15. mája 2012 schválili ružinovskí poslanci. Mení sa tým VZN 5/2003 o
pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území Mestskej časti Bratislava-Ružinov
v znení VZN 5/2008. Skrátenie prevádzkových hodín inicioval poslanec Patrik Guldan.

Od júna sa musia zmeniť otváracie hodiny
prevádzok, ktoré poskytujú pohostinské
služby v priestoroch bytových domov. Zmení sa tým doposiaľ platná úprava prevádzkových hodín, ktorá bola určená nariadením
mestskej časti Ružinov z roku 2003.
Zatiaľ čo doteraz platilo, že prevádzky s pohostinskými službami umiestnenými v bytových domoch mohli byť otvorené denne
od 8:00 do 24:00, od júna to má platiť po novom. V prípade, ak sa byty nachádzajú bez-

prostredne nad alebo pod takouto prevádzkou, tá bude môcť mať v pondelok až piatok
otvorené od 8:00 do 22:00, cez víkendy a v
dňoch pracovného pokoja od 9:00 do 22:00.
Ak sa ale medzi prevádzkou a bytovým podlažím nachádza ešte kancelársky alebo iný
nebytový priestor, takéto pohostinstvo bude
môcť mať naďalej otvorené každý deň od
8:00 do 24:00, ako to bolo doteraz.
Rovnako zostávajú platné otváracie hodiny exteriérových sedení pred prevádzkami.

Môžu byť otvorené denne od 8:00 do 22:00.
Pohostinské služby mimo bytových domov
môžu byť otvorené od 8:00 do 24:00 a prevádzkarne poskytujúce pohostinské služby
s hudobnou produkciou mimo bytových
domov denne od 8:00 do 5:00. Pohostinské
služby v hoteloch, moteloch, penziónoch,
ubytovniach a v kempingoch majú prevádzkové hodiny naďalej umožnené denne od
00:00 – 24:00 hod.
Miroslava Štrosová

Stromy zo Zálužickej vysadili inde

Kvôli výstavbe parkovacieho domu na parkovisku obchodného domu IKEA na Ivánskej ceste vyrúbali
24 stromov a vyše 220 m2 kríkových porastov. Za tento výrub IKEA vysadila 87 mladých stromov.

Stromy z parkoviska nahradili stromy priamo na sídliskách Ružinova. Nová zeleň tak
pribudla na viacerých miestach. „Stromčeky sú vysadené na Galaktickej, Solivarskej,
Komárnickej ulici a ulici Ivana Horvátha,“
informovala o miestach výsadby Zuzana
Pallaghyová, vedúca referátu životného
prostredia miestneho úradu Ružinov. Ide
prevažne o lipy, sakury a javory. Pôvodne
malo 12 stromov pribudnúť aj na Zálužicku
ulicu. Tie realizátor výsadby síce na miesto

priviezol, ale ich tu nevysadil, na čo hneď
obyvatelia upozornili. Pôvodný plán výsadby totiž narušila rekonštrukcia horúcovodu,
miestny úrad preto musel nájsť inú lokalitu
na výsadbu stromov. Mladé stromy by sa
totiž počas pokladania horúcovodu mohli
poškodiť. Desať zo stromov, ktoré boli určené na Zálužicku ulicu, našlo napokon
svoje miesto na terase na Rumančekovej
ulici a zvyšné dva poputovali na ulicu Ivana Horvátha. Vysadením nových drevín sa

starostlivosť o ne nekončí. „Dôležité je teraz zalievanie, najmä v prvom roku. Tri roky
máme na starosti následnú starostlivosť o
tieto stromy,“ ozrejmil ich údržbu Petr Kaisler zo záhradníctva, ktoré si objednala IKEA.
Po ukončení stavebných prác Bratislavskej
teplárenskej ružinovská samospráva plánuje na Zálužickú ulicu vysadiť iné stromy, a to
zrejme na jeseň.
Marianna Šebová

Úvery na bývanie - aj bez ručiteľa a skúmania bonity
Stavebné sporenie je aj pre občanov nášho regiónu už 20 rokov vyhľadávaným
a využívaným spôsobom financovania bývania. Jeho prednosti ocenili a využili pri riešení svojho bývania aj tí občania, ktorí mali problémy so zabezpečením
úveru alebo s výškou príjmu. Ak ešte nepatríte do rodiny stavebných sporiteľov,
možno vás rozhovor s Ing. Jánom Tarabom, okresným riaditeľom Prvej stavebnej
sporiteľne, a. s, presvedčí o tom, že investovať do stavebného sporenia sa oplatí.
Čím si vysvetľujete fakt, že ani po 20-tich rokoch neklesá
záujem o stavebné sporenie?
Občanom všetkých vekových a profesijných skupín ponúkame
to, čo reálne potrebujú. Stavebné sporenie môže využiť podľa
svojich predstáv a potrieb naozaj každý – prakticky už od kolísky.
Pretože tento finančný produkt je nielen o bezpečnom a výnimočnom zhodnocovaní vkladov, o atraktívnych úrokových sadzbách
pri úveroch, ktorými financujete svoje bývanie, ale napríklad aj
o možnosti získať navyše k svojmu dôchodku pravidelný finančný
príspevok vo forme renty.
Výhodné a bezpečné zhodnotenie peňazí je určite aj pre
našich čitateľov veľmi dôležité. Čo konkrétne ponúka stavebné
sporenie?
Vklady fyzických osôb a štátnu prémiu úročíme až 2-mi %-tami ročne.
Stavebný sporiteľ nemusí pravidelne sporiť, môže vkladať podľa toho,
ako mu to vyhovuje. Podľa výšky vkladov v kalendárnom roku získava každý stavebný sporiteľ, teda aj dieťa, štátnu prémiu. V tomto roku
predstavuje jej výška 10 % z vkladov, maximálne 66,39 €. Štátnu prémiu
môžu získať aj spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov,
pričom na každé 4 byty v bytovom dome, ktorý spravuje spoločenstvo,
pripadá 1 štátna prémia. Zhodnotenie vkladov stavebných sporiteľov
po šiestich rokoch dosiahne v priemere až 5,19 % ročne.
Sporenie je prípravou na získanie úverových prostriedkov. Sú
úvery dostupné naozaj pre každého?
Prvá stavebná sporiteľňa, a. s., ponúka každému reálnu šancu dlho-

dobo si pripravovať prostriedky na financovanie bývania. Len stavební sporitelia – bez ohľadu na vek - majú po splnení dohodnutých
podmienok nárok na stavebné úvery. Na jeden financovaný objekt
poskytuje PSS, a. s., úver až do výšky 340 tisíc € s úrokovou sadzbou
už od 2,9 % ročne. A navyše, stavebný úver až do výšky 40 tisíc €
môžete čerpať bez zábezpeky nehnuteľnosťou či ručiteľom a aj bez
skúmania príjmu žiadateľa. Tento typ úveru využívajú najmä mladí
ľudia, ktorí majú menšie príjmy a väčšinou nemajú čím ručiť za úverové prostriedky. Tým, ktorým zatiaľ nevznikol nárok na stavebný úver,
ponúkame niekoľko druhov medziúverov – podľa výšky nasporenej
sumy a podľa druhu zábezpeky za úver. Dokonca ponúkame úvery
bez počiatočného vkladu – stačí si uzatvoriť zmluvu o stavebnom
sporení, začať sporiť a požiadať o úver. Úrokové sadzby úverov sa nemenia počas celej doby splácania.
Zdá sa, že stavebné sporenie je veľmi variabilný produkt.
Alebo sa mýlim?
Stavebné sporenie ponúka naozaj veľa možností, ako vyriešiť financovanie bývania – či už naše, prípadne našich blízkych. Mnohým
občanom, ktorí stáli pred zdanlivo neriešiteľnou situáciou, sme už
pomohli. V momente, keď začnete sporiť a pravidelne sporíte, je
reálnejšia vaša šanca získať výhodný úver – v niektorých prípadoch
už po roku a aj bez zábezpeky a skúmania bonity. Vieme ušiť model
financovania presne na mieru. Ten, kto má záujem bývať lepšie, má
u nás dvere otvorené.
Informujte sa na adresách:
Bajkalská 30, tel.: 02/ 58 231 461, -567,- 276,- 565, RETRO, Nevädzova
ul., tel.: 0915/890 573, DK Ružinov, Ružinovská 28, tel.: 0915/890 573,
Rajecká 5-7, Vrakuňa (pešia zóna), tel.: 0915/890 030, Hradská 70/C,
tel.: 0915/890 030
O možnostiach stavebného sporenie sa môžete informovať aj
na www.pss.sk.
inzercia

7

Ružinov získal peniaze na cyklotrasy
V lete vznikne v Ružinove nový cyklochodník. Mestskej časti sa totiž podarilo získať peniaze na
projekt, ktorý vypracovala – ten zahŕňa viacero cyklochodníkov na Ostredkoch. Tritisíc eur na tento
účel Ružinov dostane z Nadačného fondu Tesco pre zdravšie mestá v Nadácii Pontis.
Mestská časť Ružinov preto vypracovala projekt, na ktorý jej Nadácia Pontis poskytne 3 000 eur z Nadačného fondu Tesco pre zdravšie mestá. Ako prvý ma byť zrealizovaný cyklochodník na ulici Dr. V.
Clementisa, ktorý sa napojí na existujúcu cyklotrasu na Ružinovskej
ulici. Hotový má byť začiatkom júla po dokončení dopravného značenia. Jeho oficiálne otvorenie spojené s programom je predbežne
naplánované na začiatok letných prázdnin. „Radi privítame rodičov
s deťmi, starých rodičov, naozaj všetkých. Pripravené budú rôzne súťaže, cyklistická exhibícia a iné atrakcie,“ stručne poodhalila program
slávnostného otvorenia dočasná riaditeľka Ružinovského športového klubu Katarína Felcánová. Súčasťou cyklotrasy majú byť aj nové
cyklostojany, ktorým chce Ružinov nájsť miesto v spolupráci s Cyklokoalíciou. V tomto roku by mali byť hotové aj ďalšie cyklochodníky na Ostredkovej, Uránovej a Drieňovej. „Projekt mestskej časti
Ružinov sa nám veľmi páčil. Bol jeden z mála, ktorý riešil výstavbu alebo vyznačovanie cyklotrás. Hodnotiacou komisiou bol preto aj veľmi
dobre ohodnotený a schválený v tej výške, akej bol. Riešenie mestskej
cyklistiky ako takej je v súčasnosti veľkým trendom. Nejedná sa už len
o vidiecku cykloturistiku, ale aj o mestskú. Je veľmi dobré, že sa rieši aj
tento spoločenský a ekologický problém v našich mestách,“ prezradil
Norbert Maur z Nadácie Pontis. Keďže peniaze z grantu na všetky
štyri cyklochodníky nestačia, Ružinov musí ešte nájsť iné finančné
zdroje a chce sa uchádzať o ďalšie granty, napríklad z Bratislavského
samosprávneho kraja.

Aby cyklisti nekrižovali Bajkalskú

Cyklotrasy 1,11, 12 a 13 na Ostredkoch sa chystá mestská časť Ružinov realizovať z grantov

V Ružinove pribudnú vnútroblokové cyklotrasy
Ulice Dr.V. Clementisa, Ostredková, Uránová a Drieňová. To sú štyri ulice, na ktorých majú čoskoro vzniknúť cyklochodníky. Ulice sú
dostatočne široké na to, aby na nich vznikol samostatný pruh pre
cyklistov. Idea sa začala rozvíjať minulý rok počas spoločnej jazdy
členov Cyklokoalície, starostu Ružinova Dušana Pekára a poslanca
Michala Kociána. Aktívni „cyklokoaličníci“ na čele s Danielom Durišom upozornili na to, že na niektorých miestach Ružinova nie je
až tak finančne náročné vybudovať lepšie podmienky pre cyklistov.

Problémom Ružinovskej cyklotrasy, ktorá spája Vrakuňu, Ružinov a
Dunajskú cyklistickú cestu, je nebezpečný úsek na Bajkalskej ulici
pri Prístavnom moste. Treba tu dva razy križovať frekventované výjazdy a zjazdy z Prístavného mosta. Ružinovská samospráva sa už
dlhšie snaží o vybudovanie cyklotrasy, ktorou by sa cyklisti dostali
z Bajkalskej na Prístavný most tak, aby nemuseli križovať Bajkalskú.
Ružinov má na tento účel v rozpočte vyčlenené aj peniaze, narazil
však na to, že cyklotrasu je problematické trasovať pri železničnej
vlečke vedľa areálu Metrostavu na ulici Mlynské nivy. Preto hľadá
ešte alternatívne riešenia, ktoré by viedli k tomu, aby cyklisti nemuseli jazdiť krížom cez Bajkalskú. Problému chýbajúcich cyklotrás sa
intenzívne venujú aj ružinovskí poslanci v Komisii územného plánovania, životného prostredia a dopravy. Zámerom je koordinovať rozširovanie cyklotrás tak, aby vzájomne na seba nadväzovali
úseky, ktoré chce okrem mestskej časti realizovať hlavné mesto aj
Bratislavský samosprávny kraj.
Katarína Kostková
Miroslava Štrosová
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Čo so zdevastovanou budovou?
Budova bývalého Centra poradensko-psychologických služieb na Tomášikovej ulici už dlhšie znepríjemňuje
život obyvateľom tejto lokality. Je v dezolátnom stave a usídlili sa v nej bezdomovci a neprispôsobiví ľudia.

Okolie budovy na Tomášikovej
úrad práce pred pár týždnami vyčistil

Interiér i okolie budovy býva každú chvíľu
kopou odpadkov. Obyvatelia sa sťažujú na
špinu i zápach, počas tmy sa boja v jej okolí pohybovať. Hoci pravidelne túto lokalitu

navštevujú hliadky mestskej polície, veľa
nezmôžu. Bezdomovci sa sem po čase vrátia a situácia sa opakuje.
Budovu na Tomášikovej 23 spravuje bratislavský Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.
No viac ako päť rokov ju absolútne nevyužíva a využívať už ani nebude. Budova pritom
sídli na lukratívnom pozemku a lákavá je
aj jej rozloha. Úrad práce ju preto ponúkol
na odpredaj. Kým sa však záujemca objaví,
o stavbu sa aj naďalej musí starať pôvodný majiteľ. Ten budovu i jej priľahlé okolie
už viackrát dočisťoval a kosil. Naposledy v
apríli tohto roka. „Hoci ten priestor vyčistíme
a zavrieme dvere závorou, hneď je vytrhnutá
a odnesená do zberu. Čiže za tri týždne to vy-

Ružinovčania opäť vyrazili do ulíc.
Upratovať.
Chuť dobrovoľníkov vyčistiť si svoje okolie
rastie. Svoju činnosť stále zintenzívňuje Zelená hliadka, ktorá každý víkend vyčistí od
odpadkov niektorú lokalitu po celej Bratislave. V uplynulých týždňoch sa zamerala na
Chorvátske rameno v Petržalke či Raču.
V marci si brigádu pri Spoločenskom dome
Prievoz urobili seniorky z klubu dôchodcov
na Kaštieľskej ulici, Krajnú ulicu na Trnávke
zasa vyčistili obyvatelia tunajšieho bytového
domu i rodinných domov.
Zopár upratovacích akcií priniesol aj aprílový
Deň Zeme. Zapojila sa doň i Základná škola
Drieňová. „Celé sobotné doobedie sme upratovali a skrášľovali náš areál, čistili chodníky,
odpratávali lístie a presádzali nové kvetiny na
školské okná. Akcie sa zúčastnilo asi 60 rodičov,
žiakov a učiteľov našej školy a pomohla nám aj
pani Tatiana Tomášková, ktorá je nielen rodičom, ale zároveň aj zástupcom zriaďovateľa,“
prezradil Gabriel Kalna, riaditeľ ZŠ Drieňová.
Vrecia plné odpadkov vyzbierali aj členovia
občianskeho združenia Integrasa – „zaútočili“ na okolie Malého Dunaja vo Vlčom hrdle,
odkiaľ im mestská časť Ružinov pomohla odviezť plný kontajner odpadu. Preplnený veľký kontajner smetí tak isto vyzbierali tý, ktorí
sa prihlásili do upratovacej akcie na Trnávke.
K starostovi Ružinova, jeho zástupcom, poslancom a zamestnancom úradu sa pripojili
obyvatelia. Spoločne čistili okolie zastávky
MHD na Studenej ulici, množstvo odpadkov
vyzbierali na Strednej a Bočnej ulici – suplovali tak dopravný podnik a magistrát, ktorý
má tieto ulice vo svojej správe. Akcia so sebou
priniesla aj ďalšie plus – obyvatelia sa zoznámili navzájom medzi sebou i so svojím starostom a poslancami.
Miroslava Štrosová
Foto: autorka, ZŠ Drieňová

Upratovanie okolia Malého Dunaja

Trnávku si vybral
Ružinov ako cieľovú lokalitu
v rámci akcie Vyčistime si Slovensko

Do upratovania na
Trnávke sa zapojili aj obyvatelia

zerá tak, ako to bolo predtým“, krúti hlavou
Ida Želinská, riaditeľka bratislavského úradu
práce. Situáciu by aspoň z časti pomohol
zmierniť plot, ktorý tu chce úrad práce vybudovať. Najradšej by sa však objektu zbavil. „Po schválení finančnej operácie našim
nadriadeným orgánom a pridelení finančných prostriedkov plánujeme kompletnú asanáciu a vypratanie predmetnej nehnuteľnosti,
ktorá sa na pozemku nachádza,“ informoval
ružinovský miestny úrad Vladimír Čeman,
Vedúci oddelenia hospodárskej správy Úrad
práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava.
Veronika Vasilková
Foto: ÚPSVaR

Štrkovec má nových
obyvateľov. 1500 kaprov.

V Štrkoveckom jazere
pribudlo 1500 kaprov.
A to vďaka zarybneniu,
ktoré Slovenský rybársky zväz zrealizoval koncom apríla. Minulý rok to
robili až na jeseň, teraz
si vybrali jarný termín. „Rozhodli sme sa zarybňovať
teraz na jar, a to z toho dôvodu, že minulý rok sme práve
v tomto období zaznamenali mierny úhyn kaprov. Tak
sme po prvý raz vyskúšali jarné zarybňovanie, uvidíme,
ako sa nám to osvedči“, povedal Tibor Dányl z Mestskej
organizácie Slovenského rybárskeho zväzu. „Robíme
to najmä pre našich rybárov. Tým, že si zaplatia registráciu, my sa im snažíme vytvoriť čo najlepšie podmienky
na rybolov“, objasnil Dányl. Oficiálnu rybársku sezónu na Štrkoveckom jazere otvorili v polovici mája.
„Chytanie rýb je na Štrkovci povolené. Mestská časť má
uzavretú zmluvu o vzájomnej spolupráci s rybárskym
zväzom. A na základe tejto zmluvy sa Štrkovecké jazero
každoročne zarybňuje“, potvrdzuje Alexandra Pagáčová z ružinovského referátu životného prostredia.
Zarybnenie pritom slúži nielen pre úlovky majiteľov
rybárskych lístkov, ale takisto zvyšuje prirodzený prírastok rýb v jazere.
Katarína Kostková
Foto: R. Hoblík

Ružinovskí poslanci chcú
pasport bilbordov

Deň Zeme na ZŠ Drieňová

MČ Ružinov v apríli odstránila
nelegálnu skládku na Jastrabej

Zmapovať vonkajšie reklamné zariadenia na hlavných ružinovských cestných ťahoch žiadajú poslanci
ružinovského miestneho zastupiteľstva. „Zámerom
je, aby stavebný úrad mohol na základe tohto pasportu
reklamných zariadení nariadiť majiteľom bilbordom ich
odstránenie,“ vysvetľuje zástupca starostu Ján Buocik.
Má ísť o zmapovanie bilbordov na uliciach Bajkalská,
Ružinovská, Prievozská, Gagarinova, Tomášikova, Trnavská cesta. „Myslím si, že bilbordy do zelene nepatria,“
tvrdí Buocik. Poslanci žiadajú, aby prednostka miestneho úradu vyčlenila na pasport špeciálneho pracovníka. „Je to časovo náročná práca a nedá sa stíhať popri
inej práci,“ vysvetľuje Buocik (SDKÚ-DS).
(red)
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Päťdesiatnička z Mierovej ulice

Základná škola sa nachádza v ružinovskom Prievoze, v blízkosti administratívneho a správneho
centra mestskej časti. Autor projektu, architekt Marián Marcinka, sa rozhodol neprevziať typový
projekt školskej budovy, aké sa v tom čase štandardne používali, ale v roku 1958 vytvoril nový,
priekopnícky projekt, ktorý získal uznanie, bol publikovaný v zahraničí a stal sa vzorom pre
ďalšie školy. ZŠ Mierová práve oslavuje 50 rokov svojej existencie.
ňovali variabilné usporiadanie. Tieto stolíky boli postupne nahradené klasickými dvojmiestnymi lavicami, v súčasnosti školy
však opäť uprednostňujú variabilný a výškovo nastaviteľný nábytok. Pre vybavenie kabinetov a priestorov vedenia školy bol
navrhnutý skladobný skrinkový nábytok tzv. montisektor kabinet. Architekt navrhol aj farebnosť stien a dverí, pričom využil
vhodné pôsobenie farieb na psychiku detí. Pre školu boli zabezpečené kvalitné učebné pomôcky.

Základná škola v roku 1962 – krátko po dokončení
Foto: L. Borodáč
Zdroj fotografie: Archív Oddelenia architektúry ÚSTARCH SAV

Novátorský koncept
Architekt Marcinka rozčlenil prevádzku školy do osobitných traktov, pavilónov, čím oddelil rušné časti ako telocvičňa a stravovanie
od tichých častí s učebňami. V tom čase bolo takéto rozčlenenie
monobloku školskej budovy a delenie prevádzky pokrokovým riešením. Učebne sústredil do dvoch blokov, vzájomne prepojených
schodiskami. Medzi štyrmi, priestorovo samostatne vyčlenenými
schodiskami, sú tri neveľké átriá so zeleňou. V južnej, trojpodlažnej časti budovy je na každom poschodí osem učební, prístupné
sú vždy po dve priamo z podesty schodiska. Učebne majú pôdorys 7,20 x 7,80 m a sú presvetlené z oboch protiľahlých strán
miestnosti. Takýto spôsob zabezpečuje rovnomernejšie rozptýlenie osvetlenia, je vhodný aj pre ľavákov a umožňuje prevetranie
nad hlavami detí. Takmer štvorcový pôdorys učebne poskytuje
možnosť zmeny usporiadania lavíc na rôzne spôsoby výučby, pričom priestorová premena nábytku psychicky priaznivo vplýva na
vnímanie dieťaťa. Nižšia, severná časť budovy, kde je situovaný aj
vstup, má dve podlažia. Na prízemí je vstupná hala so šatňami, na
poschodí sú špeciálne učebne a miestnosti pre administratívu, prístupné z ústrednej chodby. Tejto časti budovy dáva charakteristický vzhľad vystupujúce lemovanie prvého poschodia, na krajoch
zošikmené a štyri prevýšené hmoty schodísk. Budova školy má
železobetónovú konštrukciu vyplnenú tehlovým murivom. Konštrukciu navrhol inžinier – statik Jozef Poštulka, ktorý je aj autorom
návrhu lanového zastrešenia a nosných parabolických oblúkov
športovej haly na Pasienkoch.

Experimentálna škola
Výstavbu školy ukončili v roku 1961. Škola na Mierovej ulici je jednou z niekoľkých experimentálnych škôl, ktoré boli postavené v
rámci rozsiahlej výstavby škôl na Slovensku na prelome päťdesiatych a šesťdesiatych rokov. V škole sa experimentálne overovali
nové pedagogické metódy so zvláštnymi priestorovými požiadavkami. Skoro štvorcový pôdorys učební umožňuje alternatívne usporiadanie zariadenia, žiaci majú lepší kontakt s učiteľom,
skrátená je i vzdialenosť posledných radov lavíc od tabule. Vyučovaciemu procesu napomáha aj oddelenie rušných a tichých častí
prevádzky. Základná škola je celkovo úspešným experimentom,
ku ktorého poznatkom sa vraciame aj v súčasnosti.
Katarína Andrášiová

Pri príprave článku bola použitá literatúra:
Marián Marcinka. Výber z architektonickej tvorby. Katalóg k výstave pri príležitosti udelenia Ceny
Emila Beluša. Ed. Peter Mikloš. Bratislava, Spolok
architektov Slovenska 2005. 28 s.

Originálne zariadenie
Interiéry školských učební
boli navrhnuté originálne, atypicky s ohľadom na
potreby užívateľov. Zariadenie sa neskôr sériovo
vyrábalo. Novo navrhnuté
jedno a dvojmiestne školské lavice s nastaviteľnými
výškami boli ľahké, premiestniteľné deťmi, umož-

Základná škola Mierová je dnes zateplená a má vymenené okná
Foto: M. Štrosová

DULLA, Matúš – MORAVČÍKOVÁ, Henrieta: Architektúra Slovenska v 20. storočí. Bratislava, Slovart 2002.
512 s.

Alternatívny spôsob výučby v šesťdesiatych rokoch
Zdroj fotografie: archív M. Marcinku

MARCINKA, Marián – KOVAŘOVIC, Ján – MONCOĽ, Milan:
24 - triedna škola v Bratislave - Prievoze. Projekt
roč. 33, 1991, č. 5 – 6, s. 59 – 62.
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Ružinovský školák bodoval svojou
angličtinou
Naučiť sa kvalitne angličtinu je pre väčšinu žiakov riadna drina.
Učiť sa anglický jazyk sa vo väčšine prípadov spája s neustálym
bifľovaním slovíčok a opakovaním gramatiky. Ružinovčan Andrej zo
ZŠ Ostredková však takéto tvrdenia úplne vyvracia.
Pre Andreja Kalásza,
deviataka zo Základnej školy na Ostredkovej ulici, je angličtina doslova relaxom
a hrou. Len nedávno
sa mu podaril husársky kúsok. Vyhral celoštátne kolo olympiády v anglickom
jazyku. Úspešne tak
reprezentoval nielen svoju školu, ale dobré
meno robil celému Ružinovu. „Angličtine sa
venujem hlavne v rámci počítačových hier, veľmi
sa ju neučím. No ak sa za učenie rátajú aj počítačové hry a filmy s titulkami, tak sa ju potom učím
každý deň,“ hovorí Andrej o tom, ako sa mu
podarilo vyhrať celoslovenskú súťaž.
Andrej je živým dôkazom toho, ako spraviť
učenie zábavou. Podľa jeho slov stačí, keď
si neznáme anglické slovo povie 2-3 krát a
už si ho zapamätá. Konverzáciu v angličtine
zvláda bez problémov. „Keď počúvam rôzne
konverzácie v hrách a vo filmoch, tak sa to na
mňa lepí a je to spontánne“ s úsmevom do-

pĺňa Andrej. To, v čom by sa však chcel zdokonaliť, je gramatika. Aj preto začal čítať anglické časopisy a nevyhýba sa ani knihám.
Talent na jazyky dostal zrejme do vienka.
Jeho starý otec tlmočil napríklad sovietskemu vodcovi Brežnevovi, no a Andrejov otec
má ako známy muzikant, angličtinu v malíčku. „Môj otec vie veľmi dobre po anglicky a
niekedy spolu v angličtine aj konverzujeme.
Komu pomáham s angličtinou, je mamina,
občas jej pomôžem s prekladom.“
Okrem angličtiny sa už tri roky učí aj nemecký jazyk. Vo svojom voľnom čase sa zaujíma
o šport a rád sa túla s kamarátmi po vonku.
Je skromný a vždy ochotný pomôcť, aj preto je medzi spolužiakmi obľúbený. Okrem
iného je veľmi cieľavedomý. Nevyniká len
v anglickom jazyku, ale je vzorný žiak aj na
ostatných predmetoch. Prijali ho na dve popredné bratislavské gymnáziá, musí si vybrať jedno z nich. To, že sa však aj naďalej
chce venovať jazykom, je jasná vec.
Veronika Vasilková
Foto: R. Hoblík

Ružinov má svoj detský idol

Už tretí rok sa na jednom pódiu zišli talentované deti ružinovských
základných škôl. Začiatkom mája súťažili o titul Ružinovský idol.
Súťaž organizuje Základná škola Drieňová.

Stredisko environmentálenej výchovy pri
MČ Bratislava- Ružinov organizuje
denný tábor s fotografickým zameraním
pre deti vo veku 7 – 15 rokov
Termín: 16. – 20. júla 2012
Program:
- výlety do prírody v blízkom okolí - fotografovanie
v teréne /krajina, architektúra,.../
- úprava fotografií v počítačovom programe, tvorba
fotoprezentácií
- inštalácia záverečnej výstavy fotografií
- spoločenské a pohybové hry, výtvarné aktivity
Miesto konania: Spoločenský dom Trávniky, Nevädzová 4,
Bratislava-Ružinov
Cena: 60 € /v cene: obedy, odborný lektor, pedagogický
dozor, úrazové poistenie, materiál, lístky na MHD, pitný režim/
Info a prihlášky: 0905/578 460, sadilekova@gmail.com

Hlasné čítanie sa
má zopakovať

Súrodenci Olejárovci

Aj keď tretí ročník Ružinovského idolu sprevádzala choroba niekoľkých súťažiacich aj speváčky Barbory Balúchovej, ktorá mala byť v
porote, z talentov bolo čo vyberať. Do súťaže
sa zapojilo osem ružinovských základných škôl.
Deti sa prezentovali väčšinou hudobnými a tanečnými číslami.
V súťaži tento rok zabodovali najmä duá. Podarilo sa presadiť speváckej dvojke, no a porotu
oslovili aj súrodenci, ktorí predviedli bezchybné tanečné číslo. „Pre mňa je základ úspechu
úsmev. Ten nesmie nikdy chýbať. Ale, samozrejme, že musím vidieť aj talent a chcenie,“ komentovala súťaž hlavná porotkyňa, speváčka Júlia
Hečková.
Prvé miesto medzi mladšími deťmi si v duchu
Latinskej Ameriky vytancovali súrodenci Olejárovci zo ZŠ Mierová. Spoločenským tancom
sa venujú dva roky a ako svorne tvrdia, s nikým
iným si nevedia predstaviť tancovať. Tesne za
nimi skončila najmladšia súťažiaca – prváčka

Tereza Hledíková

Adelka Ďurmeková zo Základnej školy Vrútocká, ktorá predviedla orientálny tanec. „Tancujem od októbra. Za chvíľu to bude rok. Pesničku
aj kostým mi vybrala trénerka. Pred vystúpením
som mala trému, ale hovorila som si, že to zvládnem.“ s úsmevom skonštatovala šesťročná
Adelka. Svojím profesionálnym sólovým vystúpením zaujala aj huslistka Tereza Hledíková zo
ZŠ Ostredková. Spomedzi starších detí si vybojovala prvé miesto. So svojím výkonom ale boli
spokojné aj najlepšie kamarátky Mária Ježíková
a Katka Brezovanová. Dobré meno robili škole
na Borodáčovej ulici. Publikum ich spoločnú
pieseň v angličtine ocenili aplauzom. „Spev je
môj život a táto pesnička je krásna a pre nás bola
tá pravá. Spievali sme ju s radosťou“, zverila sa
nám Katka. „Sme najlepšie kamarátky a všetko
nám ide spolu lepšie, spev určite“, doplnila Mária.
Veronika Vasilková
Foto: R. Hoblík

Vzdelaný Ružinov. Pod týmto názvom vošiel do života
projekt, ktorý Knižnica Ružinov premenila na drobné
ako „Hlasné čítanie ružinovských osobností na základných
školách“. Jeho iniciátorom bol zástupca starostu Ružinova Ján Buocik. Žiaci najvyšších ročníkov ružinovských
základných škôl sa v rámci Hlasného čítania stretli so
známymi osobnosťami Ružinova, ktoré sa prostredníctvom obľúbených knižiek snažili vytvoriť lepší kontakt
detí s knihami. „Posledný celoplošný výskum čítania
mládeže v Slovenskej republike v roku 2011 jasne ukázal,
že mládež nečíta, lepšie povedané číta veľmi málo a problematicky,“ hovorí Peter Kuzma z Knižnice Ružinov. Vyše
30 osobností sa vystriedalo s knižkou v ruke na ôsmich
základných školách. Projekt vo februári odštartoval
vtedajší minister školstva Eugen Jurzyca. Medzi deti
zavítali aj výtvarník Dušan Nágel, bývalý tréner hokejovej reprezentácie Ján Filc, spevák Zdeno Sychra, spisovateľka Kamila Kay Strelková. Nechýbali ani ružinovské
poslankyne Tatiana Tomášková, Mária Barancová či
Viktória Jančošeková. Knižky deťom takisto prečítali
zástupcovia starostu Ján Buocik, Vladimír Sloboda a
ružinovské hlasné čítanie uzavrel starosta Dušan Pekár.
„Knižnica Ružinov rozhodla v inovovanom a vylepšenom
hlasnom čítaní pokračovať aj v budúcom roku,“ prezradil
plány Peter Kuzma.
(red)
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Nivácka korčuliáda

Tohtoročný prvý máj oslavovali deti na sídlisku Nivy na korčuliach. Mladí priaznivci inline korčuľovania súťažili v troch
vekových kategóriách. Víťazi si z podujatia Nivy robia divy
odniesli peknú výhru – nové korčule.
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Mestská časť Bratislava-Ružinov
organizuje
LETNÝ TÁBOR PRE DETI Z RODÍN V HMOTNEJ NÚDZI

- letný tábor na Slovensku pre deti základných škôl zo sociálne
slabších rodín
- tábor hradí v plnej výške MČ Ružinov, súčasťou bude vreckové
vo výške 20 € pre každé dieťa
Podmienky: rodič, resp. zákonný zástupca, môže prihlásiť svoje dieťa na Miestnom úrade MČ Bratislava-Ružinov, Mierová 21,
827 05 Bratislava-Ružinov, na referáte sociálnych služieb, č. dverí
10 na prízemí. Termín prihlásenia do 29.6. 2012.
Doklady, ktoré je potrebné predložiť:
- platný občiansky preukaz s trvalým pobytom v mestskej časti
Bratislava-Ružinov
- doklad o poberaní dávky v hmotnej núdzi
- potvrdenie o poberaní prídavkov na deti
- potvrdenie o návšteve základnej školy
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INTEGRAČNÝ TÁBOR

- integračný pobyt zdravotne postihnutých detí do veku 26 rokov, so sprievodom, najviac do výšky 350 € v liečebnom zariadení
podľa vlastného výberu
Podmienky: rodič, resp. zákonný zástupca môže požiadať o príspevok na Miestnom úrade MČ Bratislava-Ružinov, Mierová 21,
827 05 Bratislava-Ružinov, na referáte sociálnej politiky, č. dverí
10, na prízemí.
Doklady, ktoré je potrebné predložiť:
- platný občiansky preukaz s trvalým pobytom v mestskej časti
Bratislava-Ružinov
- platný doklad ťažko zdravotne postihnutého dieťaťa so sprievodom /ŤZP-S/
- predfaktúra alebo zálohová faktúra, po ukončení pobytu kópiu konečnej faktúry k vyúčtovaniu, najneskôr do 31.8. 2012
Bližšie informácie: Referát sociálnych služieb t. č. 02/48 28 42 85
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SUMMER CAMP pre deti od 6 do 14 rokov Týždenný kurz konverzácie AJ
Poldenný alebo celodenný
Mini skupinka: max. 6 študentov
Mini skupinka: maximálne 6 detí
Uèebný materiál v cene
Denne 10 hodín 5x do týždòa
15 hodín týždenne
Výuka výluène v anglickom jazyku
Super ponuka: 60 EUR za kurz
Cena za týždeò 125 EUR vrátane obedov
Zaèíname júl — august 2012
S.M.A.R.T., s.r.o., Èeèinová 21/a, 821 05 Bratislava – Prievoz, www.smartskola.sk
info@smartskola.sk
Tel: 0948 781 888
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Máte už aj vy doma Televíziu Ružinov?
Milí Ružinovčania,
s radosťou Vám musím oznámiť, že to, čo sme si pred rokom
predsavzali, sa naozaj aj naplnilo. Od 25. apríla je možné naladiť TV Ružinov vo všetkých dôležitých rozvodoch. Či už máte
doma UPC, TV Magio, alebo Fiber TV, sme vám k dispozícii.
Sme teda naladiteľní nielen v celej Bratislave, ale aj na veľkej
časti územia Slovenska, všade tam, kde ľuďom prinášajú do ich
príbytkov signál mobilní operátori. UPC digitál obhospodaruje Bratislavu a okolie.
V rámci programu sme mali takú ideu alebo túžbu odvysielať čo
najviac pôvodných slovenských filmov. Boli sme ochotní ich odvysielať aj všetky a to chronologicky od roku 1946. Žiaľ, cenová
ponuka zo strany filmového ústavu bola príliš drahá a hýbala sa v
hladine, ktorú si už nemôžeme dovoliť. Mrzí nás to, lebo neviem o
inej televízii, ktorá by bola odhodlaná sa takto detailne povenovať slovenskému národnému filmovému pokladu. Škoda.
Okrem detského programu Maťo z Ružinova máme ešte dve novinky, a to hudobnú reláciu Hi5!, kam si Roman Bomboš pozýva
hviezdy nášho hudobného priemyslu a zábavnú talkshow Kingkong vo vani, kam pozývame na kus reči osobnosti kultúrneho a
spoločenského života. Pozvanie už prijali Milan Markovič, Marián
Leško, Marianna Ďurianová, Jozef Dado Nagy, Jozef Bednárik, Peter Lipa, Peter Sklár a ďalší. Tešíme sa na vašu priazeň.
Igor Adamec
riaditeľ TVR a RE

S PA N I L Á J A Z D A

SILNÉ
M T RY
PRÍDU
P DP RIŤ
SLABÉ
SVALY

8. JÚNA
BRATISLAVA

DEŇ
BELASÉHO
MOTÝĽA

ŠTART: 13.30 – PARKOVISKO ZLATÉ
PIESKY
CIEĽ: 14.00 – NÁM. EUROVEA
14.30 – 15.00 – PRESUN 20-TICH
MOTORKÁROV
NA NÁM. SNP, KDE
POŠLITE SMS
S TEXTOM: DMS MOTYL
BUDE HLAVNÝ STAN
NA ČÍSLO 877
ORGANIZÁTOROV DŇA
A PODPORÍTE AJ VY
BELASÉHO MOTÝĽA
ĽUDÍ SO SVALOVOU
DYSTROFIOU!
OD 20. 5. 2012
CENA SMS SPRÁVY JE 1€

ĎAKUJEME

www.belasymotyl.sk

Hosťom Igora Adamca v Kingkongovi vo
vani bola aj Marianna Ďurianová

Ako si naladíte TV Ružinov?
UPC digitál
Fiber TV	

- základný balíček

TV Magio

- kanál 313
po naladení treba reštartovať box

		

		

- kanál 47
po naladení treba reštartovať box

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

16.00

Slowfl w

Funny
Fell ws
17.00

17.55

5. jún
8. ročník

Koncert
belasého
motýl'a
Námestie
Eurovea
Bratislava

Zdenk a Peter
Predná Cm rik
18.35

Lava gance

16.00 – 21.30

19.40

P lemic
20.45

Benefičný koncert
na podporu ľudí
so svalovou dystrofiou
Moderuje
Roman Bomboš
Vstup voľný!
www.omdvsr.sk
www.belasymotyl.sk
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Začnime od seba a nefrflime. A bicyklujme.
Moderátor a zabávač Richard Vrablec (39) od jedenástich rokov vedel, že chce ľudí baviť. Jeho
prvý džob bolo moderovanie maminej tridsiatky. Zabával jej kamarátky a jeho prvý honorár bola
čokoláda. Už 16 rokov býva na Štrkovci a okrem dobrej nálady si zakladá na dobrých vzťahoch so
susedmi. Vraví, že dôležité je mať cieľ a robiť to, čo nás baví a chceme robiť. A hlavne tešiť sa zo
života, lebo sme tu krátko. Je presvedčený, že komunikácia a úsmev sú najlepšími zbraňami pri
konfliktoch. Stretli sme sa na kus reči, aby sme prebrali to, čo je stále aktuálnejšie – medziľudské
vzťahy a podpora bicyklovania.
bajú mu peniaze. Za to vy však nemôžete. Vy sa mu pokúste ukázať
cestu a drobnými vecami sa vzťahy môžu fantasticky rozjasniť. Len
musíte obaja chcieť. Ak jeden nechce, tak ten druhý musí vynaložiť
väčšie úsilie. Aj ja som mal v dome susedov, ktorí ma nemali radi
a postupom času sa vzťahy tak vylepšili, že sa navštevujeme. Dokonca sused, ktorý sa nado mňa nasťahoval, sa ma prišiel opýtať,
či nie je veľmi hlučný. Rozhodol sa, že si nechá pôvodné parkety a
na ne dá nové, aby odstránil hlučnosť, keby náhodou mali deti. Aby
ma nerušili. To bolo úžasné gesto. Moja suseda má kľúče od môjho
bytu. Pravidelne mi napečie koláče a nechá mi ich na kuchynskej
linke. Už sa to tak rozšírilo, že hocikedy keď nie som doma, otvorí si
dvere a niečo mi nechá na jedenie. Teraz sa to rozšírilo aj na druhú
susedu, ktorá má dve deti a zistila, že aj pre mňa je veľkou radosťou, keď mi môže niečo uvariť alebo upiecť. Odo mňa susedia zasa
dostávajú to, čo ja nepotrebujem – kávu, šampanské, víno, hračky,
vstupenky na podujatia alebo do akvaparkov. Stereotyp je zabíjač
vzťahov a ja sa snažím, aby tí, ktorí spolu žijú, mali pozitívne zážitky,
ktoré upevňujú vzťah.
Vie vás niečo aj „rozhodiť“?
Nájdu sa aj momenty, keď síce mám dobrú náladu, ale niečo ma rozruší. Naposledy to bolo, keď som štyri dni cestoval po Slovensku a
všetko bolo dobré, len ľudia boli hlúpi. Bol som v jaskyni Domica a
pán v pokladni bol neochotný, ofučaný, drzý, zlý. Prešli sme tri kilometre za hranice do Maďarska a skoro som odpadol. Hanbil som sa,
že som Slovák. Tam boli stánky, občerstvenie, suveníry, milí ľudia.
Na našej strane všetko zdevastované a odutí ľudia.

Keď vás človek stretne, vždy sa usmievate, vyzeráte spokojne.
Je to profesionálna deformácia zabávača?
Nie, ja som jednoducho spokojný s tým, čo mám. Mnohí ľudia hromžia, ale to je zbytočné. Dôležité je, že keď niekde ste a vzťahy nie
sú zdravé, treba ich budovať. Týka sa to aj Ružinova. Každý by mal
prispieť k tomu, aby mestská časť bola krajšia, či už tým, že nebude
odhadzovať odpadky na zem, alebo si na balkón vysadí kvety. To sú
drobné veci, ktoré Ružinovu pomôžu. Ale prostredie sa dá vytvárať
aj cez ľudí. Nie nadávať sused na suseda, ale komunikovať, komunikovať, komunikovať a hľadať riešenia, ako spolu dobre nažívať. V
našom dome sú susedské vzťahy rozprávkové. Nájdu sa tam aj ľudia,
s ktorými si až tak nerozumiem, ale vážim si ich a rešpektujem ich.
Ale na našom poschodí je to jedna veľká rodina. Často sa stáva, že aj
počas dňa mávame otvorené dvere a beháme z bytu do bytu. Mnohí ľudia frflú nad vecami, ktoré nevedia ovplyvniť. Frflať vie každý.
Začnime ale od seba – nerobme neporiadok okolo seba, vysaďme si
kvety na balkóne. A keď zbadáme na zemi nejaké odpadky, netvárme sa ako celebrity a zodvihnime ich.
Niekto vám ale teraz môže protirečiť, že to nie je také jednoduché vychádzať so susedmi, keď to nie sú dobrí susedia.
Áno, aj toto môže byť. Ale je na to veľmi jednoduchý recept – keď
je zlý sused, treba s ním nadviazať komunikáciu a pokúsiť sa urobiť
ústretový krok. Aj keď je sused zlý, treba nájsť príčinu, prečo. Človek
nie je prirodzene zlý, možno je to človek, ktorý trpí. Nemá dobré
vzťahy v rodine, nedarí sa mu v práci, má zdravotné problémy, chý-

Čím to je?
Neviem. Žijeme v dobe, po ktorej túžili mnohé generácie pred nami.
Môžeme sa okúpať v teplej vode, zapnúť si elektrinu, pustiť televíziu, z vane telefonovať s priateľmi. Je to úžasné. Iné generácie túto
dobu budovali pre nás, my sme ju dostali zadarmo. Ľudia si často
nevážia veci, ktoré sú zadarmo – zdravie, lásku, priateľstvo, rodinu,
vzťahy. Myslia si, že sa to dá nahradiť, ale nedá. Mnohí si vážia len to,
čo je za peniaze a to je chyba. Majetok sa dá nahradiť, ale vzťahy nie.
Raz budeme musieť zaplatiť daň za túto dobu, v ktorej žijeme. Ak sa
k sebe budeme správať zle, zle aj dopadneme. A už sme na ceste k
tomu. Je to taký ypsilon – jedná cesta vedie do peknej budúcnosti,
druhá do zlej. A my sme už 50 kilometrov na zlej ceste. Najviac to
spôsobuje chamtivosť, nenávisť, zlé medziľudské vzťahy a naša tuposť, lebo si nevážime to, čo máme zadarmo.
Zadarmo. Také je aj vozenie sa na bicykli, ktorý rád používate.
Keď sa chystám do mesta, idem na bicykli alebo mestskou hromadnou dopravou. Ľudia často hovoria, že Bratislava je malá, ale chodia
do mesta autom. V Ružinove pritom jazdia autobusy, trolejbusy,
električky. Ak sa nechcú pariť v MHD, môžu využiť bicykel. Ja mám
skladací bicykel, ktorý si vezmem do električky alebo trolejbusu. A
električenka stojí na celý rok len 250 eur. Od kedy jazdím na bicykli,
tak nepriberám, cítim sa lepšie a nemusím ani platiť za benzín a parkovanie. Okrem toho, v električke sa dajú vybaviť emaily a smsky, čo
mi zvyšuje kredit u mojich obchodných partnerov, lebo viem zareagovať rýchlo. Viem, že ľudia nadávajú, že v MHD je zlá atmosféra.
No je, ale o čom to je? O tých plechoch alebo ľuďoch, ktorí sa v nich
vozia? Tí, čo chodia z okolia Bratislavy, nech sa vozia, ale my, čo bývame v meste, tak mu pomôžme a odbremeňme ho trocha.
Miroslava Štrosová
Foto: autorka
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Mobilný telefón v rukách seniorov? Žiadny problém!
Ak si niekto myslí, že mobilný telefón patrí len do rúk mladých a skúsených, tak je na omyle. V Ružinovskom
domove seniorov odštartovala séria seminárov pre dôchodcov pod názvom Ako na mobil. Prednášky, ktoré
zožali úspech už aj v susedných krajinách, si postupne vypočujú seniori po celom Slovensku.

bec jednoduché, čo potvrdila aj účastníčka semináru Oľga: „Pre mňa
je táto elektronika úplná španielska dedina. Vyznám sa v základných
veciach, viem telefonovať, sem-tam napíšem aj textovú správu, ale to
je tak všetko. Väčšinou používam aj tak pevnú linku. Preto som vďačná
za túto prednášku, naozaj na všetko, na čo som sa spýtala, som dostala odpoveď. Aspoň trošku som sa v tomto mojom aparáte zorientovala a snáď mi to pôjde už lepšie.“ Medzi seniormi sa ale nájdu aj takí,
pre ktorých je mobilný telefón „hračka“ a všetky funkcie výborne
zvládajú s prehľadom. „Človek sa vždy niečomu novému priučí, aj táto
prednáška bola veľmi zaujímavá, plná hodnotných informácií a rád. Ja
som si ale len overil to, čo už viem. Používam totiž mobilný telefón každý deň. Dokonca mám dotykový displej a využívam v ňom aj internet,
čiže ja som v tomto zbehlý,“ pochválil sa Jozef.
Vďaka semináru Ako na mobil sa ružinovskí seniori nielen bližšie
oboznámili so svojím mobilom, ale zistili aj iné potrebné informácie. Napríklad, aké tarify majú mobilní operátori v ponuke, na čo si
majú dávať pozor pri kúpe nového mobilu, či aké novinky ponúka
trh mobilných telefónov. „Možno sme chceli povedať aj viac, ale seniori nás obklopili toľkými otázkami, že sme prebrali to najdôležitejšie.
Ale myslím, že im to bohato stačilo a majú čo robiť, aby si informácie
zapamätali a aj ich neskôr využívali pri komunikácii prostredníctvom
svojho mobilného telefónu. Sami si totiž uvedomujú, že aj keď majú
pevné linky, mobil je predsa mobil, môžu si ho zobrať všade so sebou
a v prípade nejakého problému hneď kontaktovať svojich najbližších
alebo si privolať pomoc,“ dodal lektor Vladimír Skokňa.

Moderná doba ide dopredu míľovými krokmi. Čím je človek starší, tým
je pre neho väčší problém registrovať všetky technické novinky, osvojiť
si ich a zapojiť do života. Toto asi najlepšie poznajú tí skôr narodení. Seniori ale chcú ísť s dobou, chcú poznať a vedieť, čo je „in“. Tí ružinovskí
to opäť raz dokázali, tento raz na prednáške Ako na mobil. Oboznámili
sa tu s najdôležitejšími funkciami mobilných telefónov, od písania krátkych textových správ až po plánovanie termínov v kalendári. Záujem
seniorov bol veľký. „Na týchto seminároch ide o to, aby sme dali našim
seniorom možnosť informovať sa. Spýtať sa na všetko, čo ich ohľadom
mobilných telefónov zaujíma. Dávame im možnosť spýtať sa konkrétne,
napríklad čo je sms správa, čo je roaming, na čo ktoré tlačidlá slúžia, prípadne kedy majú ktoré tlačidlo stlačiť. V Rakúsku a Českej republike sme
s týmito seminármi boli úspešní. Teší nás, že aj slovenskí a, konkrétne ružinovskí, seniori sú aktívni, že sa novým veciam nevyhýbajú, ale snažia sa
ich pochopiť a zvládnuť,“ pochvaľoval si Michael Rabenstein, manažér
telekomunikačnej spoločnosti, ktorá stojí za myšlienkou seminárov pre
dôchodcov.
Telefonovanie, sms, ale aj internet
Vyznať sa v dnešných moderných prístrojoch nie je pre seniorov vôbec jednoduché. Potvrdil to aj Vladimír Skokňa, lektor školenia Ako
na mobil. „So seniormi pracujem dosť často, viem, s čím majú najväčšie problémy. A mobilné telefóny tam jednoznačne patria. Niektorí síce
ovládajú svoje telefóny vcelku dobre, ale väčšina z nich vie len základy.
Vedia zatelefonovať, ale ďalšie funkcie im už nič nehovoria.“ Práve seniori majú totiž s obsluhou mobilného telefónu najväčší problém.
Spriateliť sa s novodobými modernými mašinami nie je pre nich vôVýrok:
Andersen
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Súťažte o knižku Emília V a tí druhí od Maye Rothenbühler-Korcovej, ktorú jednému z úspešných riešiteľov krížovky venuje
vydavateľstvo IKAR. Pošlite správne znenie tajničky do 15. júna 2012 emailom na adresu echo@ruzinov.sk alebo ho pošlite poštou
ORS
na adresu
Ružinovské
ECHO, Mierová
21, 827 05 Bratislava.
Uveďte aj svojAVIAL,
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Nikdy nie sme príliš starí

Ružinovskí seniori sa opäť predviedli ako ľudia, ktorí sa vedia realizovať. V rámci Európskeho roka
aktívneho starnutia predstavili na výstave Nikdy nie sme príliš starí výsledky svojich záľub.

Prezentácia výsledkov aktivít členov Okresnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska Bratislava II z oblastí fotografie, paličkovania, drôtikovania, výšivky, maľby a iných
záľub vyvolali pocit uznania u všetkých
prítomných hostí. Dvadsať jednotlivcov a
kolektívov sa takto zapojilo do Európskeho
roka aktívneho starnutia a solidarity medzi
generáciami, ktorý vyhlásila Európska únia.
Stačilo len nadviazať spoluprácu s Európ-

skou komisiou a Európskym informačným
centrom na Palisádach a výstava uzrela
svetlo sveta.
Keď je človek na dôchodku, má viac času na
svoje koníčky. To potvrdzuje aj pani Soňa,
ktorú sme zastihli hrdo stáť pred vlastnoručne vyrobenými šperkmi. „Teraz mám
na to už oveľa viac času ako kedysi. Ale, samozrejme, mám viac aktivít, mám záhradku,
malého vnuka a tak ďalej. No keď vidím pekný kamienok, tak sa ho snažím čo najkrajšie
ošperkovať, s medeným alebo strieborným
drôtikom, podľa nálady. Svoje šperky ale nikdy
nepredávam, vždy ich len darujem priateľkám
alebo rodine. Myslím, že už si na to zvykli a na
každý sviatok už nejaký ten šperk odo mňa
očakávajú,“ vraví pani Soňa.
Okrem hmatateľných výsledkov si ale seniori uvedomujú aj druhú stránku svojich
záľub. Udržiavajú sa vo forme. „Vyšívanie,
háčkovanie, to je moje! Snažím sa ešte stále
udržať také tempo, ako keď som bola mladšia. Je to neuveriteľný relax pre mňa a zároveň

     
    

radosť a životná podpora. Dečky a obrusy, čo
urobím, potom rozdávam. Rodine, kamarátkam, doktorom, sestričkám, aspoň si na mňa
ešte niekedy spomenú. Je to fajn pocit, ja sa
poteším pri tom, ako to vytváram a druhí,
keď im to dávam,“ s úsmevom skonštatovala
pani Jolana.
Kto výstavu nestihol, prišiel o príjemný zážitok. Nielen o pohľad na pekné seniorské
výtvory, ale hlavne o pohľady hrdých autorov. „Mne sa tu páči veľa vecí. Zaujal ma jeden
z vystavených obrazov, tak isto šperky, z tých
by mala manželka určite radosť. Veľmi sa mi
tiež páčili čipkované prestierania na stôl a v
neposlednom rade krásne vyzdobené medovníky. Tie lákajú na zjedenie, voňajú, pri nich je
dilema, či sa do nich zahryznúť alebo ponechať ako dekoráciu,“ prezradil ružinovský
starosta Dušan Pekár, ktorý prišiel seniorov
z Ružinova na výstavu podporiť.
Katarína Kostková
Foto: J. Košnár

Spotrebiteľské vzdelávanie Bratislavčanov

SPRAVOVANIE BYTOVÝCH DOMOV
BEZ POŠKODZOVANIA VLASTNÍKOV BYTOV
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





Prezentujú:
		
		




     
     

 
  
  

  

So zármutkom si pripomíname,
že 13. apríla 2012 nás vo veku nedožitých 62 rokov
po ťažkej chorobe opustila
novinárka Mgr. Mária Teplanová,
ktorá v roku 1992 stála pri zrode Ružinovského ECHA.
Nech odpočíva v pokoji.

PhDr. Jana Miklovičová
(Združenie občianskej sebaobrany)
Ing. Miroslav Takáč
(Združenie spoločenstiev vlastníkov bytov)
Vstup voľný

Organizátor: Združenie občianskej sebaobrany
Záštitu nad podujatím prevzal starosta Ružinova Dušan Pekár

DOM KULTÚRY RUŽINOV

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

1. 6.
piatok
14. 00 h 	MEDZINÁRODNÝ DEŇ DETI V RUŽINOVE
			ČAKÁ NA VÁS PREKVAPENIE
			
Z HLASU ČESKO SLOVENSKA!
			
Lezecká stena, štvortrampolína, Super sumo,
			
súťaže, maľovanie na tvár. AREÁL ŠTRKOVEC
1. 6.
piatok
17. 00 h	RUŽINOVSKÁ TANČIAREŇ
			Tanečné stretnutie staršej a strednej generácie
2. 6.
sobota 13. 00 h
a 18. 00 h	VYSTÚPENIE TŠ ELASTIC
2. 6.
sobota
	RUŽINOVSKÉ RYBÁRSKE SLÁVNOSTI
		
AREÁL ŠTRKOVEC

9. ročník sviatku rybárov a záujemcov o rybárstvo, ryby, rybie špeciality a dobrú zábavu
Podujatie je realizované pod záštitou starostu a poslancov MČ Bratislava-Ružinov

SOBOTA 2. 6. 2012
10.00 - 12.00
’ v rybolove
Detská sútaž
14.00 - 17.00
Varenie halászlé
14.00 - 19.00
Countryfied - country muzika
16.00 - 17.00
ˇ popoludnie s FS Karpaty,
Tanecné
Tropical a Clogg show
17.00
Ochutnávka halászlé

AREÁL ŠTRKOVEC
3. 6.

nedeľa

13. 00
a 18. 00 h	VYSTÚPENIE TŠ ELASTIC
4. 6.			RUŽINOVSKÁ EKOLOGICKÁ FOTOGRAFIA
– 17. 6.			
Výstava súťažných fotografií
5. 6.
utorok 10. 00 h	VYSTÚPENIE ŽIAKOV ZŠ BORODÁČOVA
6. 6.
streda
14. 00 h	DISKOPÁRTY
			Zábavné popoludnie venované MDD
6. 6.
streda
13. 00 h	DIALÓGY - protidrogové fórum pre žiakov ZŠ
7. 6.
štvrtok 10. 30
a 16. 30 h	VYSTÚPENIE ŽIAKOV ZŠ KULÍŠKOVA
8. 6.
piatok
17. 00 h	RUŽINOVSKÁ TANČIAREŇ
			- zábavné tanečné stretnutie staršej
			a strednej generácie
9. 6.
sobota 19. 00 h FIESTA LATINA DE MIGUEL MENDEZ
			Hudobno-tanečný večer v latino štýle
11. 6.
pondelok 19. 00 h	DÍVČÍ VÁLKA - F.R. Čech
			Divadelné predstavenie divadla ARTHUR
12. 6.
utorok 18. 00 h ŠKOLSKÁ AKADÉMIA ZUŠ MIEROVÁ
			– HUDOBNÝ ODBOR
13. 6.
streda
18. 00 h ŠKOLSKÁ AKADÉMIA ZUŠ MIEROVÁ
			
– KONCERT ROCKOVÝCH KAPIEL
14. 6.
štvrtok 18. 00 h ŠKOLSKÁ AKADÉMIA ZUŠ MIEROVÁ - TANEC
15. 6.
piatok
17. 00 h	RUŽINOVSKÁ TANČIAREŇ
			- zábavné tanečné stretnutie staršej
			a strednej generácie
			
Do tanca hrá: DUO SERVUS
16. 6.
sobota 13. 00	TANEC PROTI DROGÁM
a 18. 00 h Predstavenie TŠ ELASTIC
18. 6.
pondelok 18. 00 h ŠKOLSKÁ AKADÉMIA GYMNÁZIA ŽITAVSKÁ
20. 6.
streda
13. 00 h	DIALÓGY - protidrogové fórum pre žiakov ZŠ
20. 6.
streda
15. 00 h	AKADÉMIA TRETIEHO VEKU DIABETES
20. 6.
streda
17. 30 h ŠKOLSKÁ AKADÉMIA ZUŠ SV.CECÍLIE
22. 6.
piatok
17. 00 h	RUŽINOVSKÁ TANČIAREŇ
			- zábavné tanečné stretnutie staršej
			a strednej generácie
27. 6.
streda
19. 00 h	VČERA, DNES A ZÍTRA
			Učinkuje D.SHIR – spomienka na Felixa 		
			HOLZMANNA
28. 6.
štvrtok 17. 00 h	RUŽINOVSKÁ TANČIAREŇ
			- zábavné tanečné stretnutie staršej
			a strednej generácie
30. 6.
sobota 18. 00 h	HORÚCE TANCE
			Účinkuje tanečná skupina TROPICAL
			AREÁL ŠTRKOVEC

SPOLOČENSKÝ DOM NIVY

1. 6.

Súťažná 18, Bratislava, tel.: 559 60 861
19
piatok
10. 00 h	DEŇ DETSKEJ RADOSTI

– 12. 00 h Tvorivé výtvarné dopoludnie pre deti z Nív
			
spojené s kreslením na chodníku, súťažami
			
o sladkú odmenu pri príležitosti MDD
3. 6
nedeľa 9. 30 h
ČAS PRE BOŽIE SLOVO
			Stretnutie kresťanov otvorené pre všetkých
6. 6.
streda
14. 15 h	DARČEK DEŤOM
			Vystúpenie detského folklórneho súboru
			
Prvosienka pri príležitosti MDD
12. 6.
utorok 10. 00 h 	POD JÚNOVÝM NEBOM
			Tvorivé výtvarné dopoludnie pre deti
16. 6.
sobota 17. 00 h GALAVEČER TANEČNO-POHYBOVÉHO
			ŠTÚDIA GAIA
17. 6.
nedeľa 19. 00 h	KONCERT ORCHESTRA BRATISLAVA 		
			HOT SERENADERS
			Hudba v štýle 20. a 30. rokov
21. 6
štvrtok 10. 00 h	HURÁ NA PRÁZDNINY
			Tvorivé výtvarné dopoludnie pre deti
28. 6.
štvrtok 9. 00 h	ŠKOLSKÁ AKADÉMIA SPOJENEJ ŠKOLY
a 11. 00 h	NOVOHRADSKÁ

FK NOSTALGIA SD Nivy, Súťažná 18

			

1.6.
piatok 	POLNOC V PARÍŽI Woody Allen, Špan./USA, 2011
6.6.
streda 	POUPATA Zdeněk Jirásky, ČR, 2011
8.6.
piatok 	CHE GUEVARA - REVOLÚCIA / CHE, EL ARGENTINO,
		
Steven Soderbergh, Špan./Fr./USA, 2008
13.6.
streda	RODINA JE ZÁKLAD STÁTU, Robert Sedláček, ČR, 2011
15.6.
piatok 	DRIVE, Nicolas Winding Refn, USA, 2011
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
31.5.
štvrtok

štvrtok 		Deň detskej radosti
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

stredaštvrtok

prvý týždeň
v mesiaci		

od 10:00 –18:00 Diagnostika očnej dúhovky
od 08:00 –16:00

pondelok 18:00 – 19:30	Krav-maga – kurz sebaobrany
streda			
pre ženy aj mužov
Od 4.6. 2012 – FLOWIN – pondelok 19:00-19:45, streda 19:00-19:45
Cvičenie a posilňovanie s neuveriteľným výsledkom, cvičenie nahradí tradičné
cvičenie so závažím a aerobic vo fitnes, dá sa naplno cvičiť bez doskokov a zaťaženia kĺbov. Tréning je natoľko intenzívny, že kilogramy idú dole aj bez toho,
aby človek musel behať alebo skákať. Cvičenie od 18 rokov do 70 rokov.
Dámsky klub začne činnosť od septembra.

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

MC Hojdana je otvorená do 29.6.2012. Počas letných prázdnin pre verejnosť zatvorené. Do konca júna voľné miesta v krúžkoch jogy a keramiky pre dospelých.
Info na hojdana@stonline.sk. V týždni od 30.7. pripravujeme denný tábor pre budúcich prvákov s názvom KOLIESKOVO. Info na hojdana@stonline.sk.

Divadlo pod kostolom
Tomášikova 8, Bratislava, 0903 967 097
3.6. nedeľa o 17:00 Koncert Mariána Geišberga a kapely UMK
Výťažok z koncertu je určený na vydanie nového CD UMK. Kapela je zložená z výborných slovenských hudobníkov (Martin Geišberg - spev, gitara, Martin Wittgruber –
klávesy, Ondrej Kovaľ – basgitara, Patrik Pačes - bicie + perkusie). Na koncerte zaznejú
piesne ako Dlaňou dlaň, Sľub rozkvitnutých polí, Párom perutí, či Voda. Ku kapele sa v
priebehu večera pripojí hosť - herec a pesničkár Marián Geišberg.

