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Asi budem
musieť žiť
150 rokov,
aby som
všetko
stihla
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Nová stratégia
pri stavebných uzáverách
Mestská časť Ružinov obstaráva deväť územných plánov zón. Ich
cieľom je stanovenie jasných pravidiel pre výstavbu v danej lokalite.
S prípravou územných plánov zón neraz úzko súvisí aj stavebná
uzávera. Ružinov sa rozhodol pri jej vyhlásení postupovať netradične.
Proces vyhlásenia stavebnej uzávery zaužívaným spôsobom trvá niekedy dlhšie ako by sa
očakávalo, z dôvodu získania všetkých potrebných vyjadrení dotknutých orgánov. Ružinov
sa preto rozhodol zmeniť stratégiu. „Zákon umožňuje, aby stavebný úrad začal konanie
o stavebnej uzávere aj z vlastného podnetu. Tento spôsob sa zdá byť rýchlejší ako ten štandardný, použijeme ho pri vyhlásení stavebnej uzávery na Ostredkoch,“ uviedol starosta Ružinova
Dušan Pekár. Ružinov má rozpracované aj ďalšie územné plány zón, pri ktorých plánuje
takýto postup využiť. Ide napríklad o územný plán zóny Cvernovka, Pošeň - juh či Pošeň
- sever. V princípe platí, že stavebnou uzáverou sa pozastaví výstavba v danej lokalite, po
dobu schválenia územného plánu zóny, maximálne na 5 rokov. Stavebná uzávera ale nebude znamenať, že si Ružinovčania v danej lokalite nebudú môcť napríklad zaskliť balkón,
zatepliť bytovku, vykonať bežné udržiavacie práce či zrealizovať drobnú stavbu. V rozhodnutí o vyhlásení stavebnej uzávery bude presne špecifikované, ktorých prípadov sa netýka.
Marianna Šebová

Ružinov rozširuje sociálnu politiku
Ružinovskí poslanci 21. júna 2016 jednomyseľne schválili zmenu všeobecne záväzného nariadenia (VZN) o nenávratných finančných príspevkoch. Vďaka nemu bude
môcť Ružinov prispievať napríklad na stravovanie aj obyvateľom poberajúcim invalidný dôchodok.
„V rámci rozširovania sociálnej politiky sme navrhli, aby mestská časť prispela na obedy aj
Ružinovčanom, ktorých jediným príjmom je invalidný dôchodok. Celkovo nám rastie záujem o
takúto možnosť. Vlani sme prispievali na stravovanie takmer 1400 seniorom,“ uviedol starosta
Ružinova Dušan Pekár. V roku 2015 tak na stravovanie seniorov putovalo vyše 78 000 eur.
Príspevok na jeden obed pre nepracujúceho seniora je od 0,30 € do 1,5 €, v závislosti od
výšky dôchodku.
Ďalšie novinky, ktoré zmenené VZN o nenávratných finančných príspevkoch prinesie, sa
týkajú výletov pre skôr narodených Ružinovčanov. Seniorov s príjmom nižším ako 527,10
€ stál zájazd, ktorý pre nich zorganizovala mestská časť, symbolických 5 €, zvyšok im hradil
Ružinov. Tí, ktorí mali vyšší dôchodok, šli na výlet ako samoplatcovia, pričom priemerne
zaplatili viac ako 16 €. „Po novom zaplatia títo seniori za zájazd nižšiu sumu a to 10 €. Zaviedli
sme totiž tri pásma odvíjajúce sa od výšky príjmu, ktoré určujú poplatok za výlet. Novinkou je
aj to, že seniori, ktorí majú dôchodok do 305 €, pôjdu na zájazd iba za symbolické 1 €,“ objasnil
starosta Ružinova Dušan Pekár. Ak má senior príjem od 305,01 € do 527,10 €, zaplatí za
výlet rovnako ako doteraz, teda 5 €.
Ďalšia zmena, ktorú zavedie toto nové VZN, sa týka jednorázového finančného príspevku
v čase náhlej núdze. V záujme predchádzania zneužívania tejto finančnej výpomoci, musia
žiadatelia doložiť doklady potvrdzujúce využitie príspevku na účely, ktoré uviedli v žiadosti,
do 30 dní od prevzatia príspevku.
Nové všeobecne záväzné nariadenie nadobudne účinnosť pätnástym dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli mestskej časti Bratislava – Ružinov.
Marianna Šebová

Stretnutie so starostom Ružinova býva
spravidla každý prvý utorok
v kalendárnom mesiaci v stabilných
hodinách. Informácie o mieste jeho
konania nájdete na www.ruzinov.sk
a v teletexte TV Ružinov.
STRETNUTIE SO
STAROSTOM RUŽINOVA
Stretnite sa so starostom
DUŠANOM PEKÁROM
a hovorte s ním o Ružinove
6. SEPTEMBER
od 16:00 hod. do 18:00 hod.
Jedáleň ZŠ Borodáčova 2

Stretnutia
poslancov
s obyvateľmi
Poslanecké stredy na
miestnom úrade:
7. 9. 2016 16:30 - 17:30
Mgr. Adamec Igor
MiÚ Ružinov, Mierová 21,
prízemie B2
Pošeň
14. 9. 2016 16:30 - 17:30
PaedDr. Barancová Mária
MiÚ Ružinov, Mierová 21,
prízemie B2
Prievoz
21. 9. 2016 16:30 17:30
Bc. Bajer Radovan
MiÚ Ružinov, Mierová 21,
prízemie B2
Štrkovec
28. 9. 2016 16:30 - 17:30
Mgr. Lazík Martin
MiÚ Ružinov, Mierová 21,
prízemie B2
Ostredky

Pomôžte vyplniť Komunitný plán sociálnych služieb
Mestská časť Bratislava - Ružinov rozbieha vypracovanie strategického plánu
komunitných služieb v Ružinove. Jeho
súčasťou je aj prieskum trhu - dotazník
pre obyvateľov a organizácie.
Prostredníctvom tohto dotazníka majú Ružinovčania možnosť do konca augusta 2016
vyjadriť sa ku kvalite sociálnych služieb poskytovaných na území mestskej časti. Svoj-

imi názormi a nápadmi poskytnú Ružinovu
cennú spätnú väzbu, pričom ich odpovede
budú slúžiť ako podklad pre vytvorenie Komunitného plánu sociálnych služieb na roky
2017 - 2021. Komunitný plán sociálnych
služieb analyzuje stav sociálnych služieb,
hodnotí potreby občanov v sociálnej oblasti
a navrhuje priority pre rozvoj v tejto sfére
na nasledujúcich päť rokov.
V dotazníku sa nachádzajú otázky zamera-

né nato, aké sociálne služby Ružinovčania
využívajú, aké im na území mestskej časti
chýbajú, kde by hľadali informácie o sociálnych službách či zhodnotenie spokojnosti
s poskytovaním sociálnych služieb.
Dotazník sa nachádza aj na miestnom úrade na Mierovej 21 a v elektronickej forme
na stránke www.ruzinov.sk
(mš)
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Návrh obmedzenia tranzitnej dopravy v Prievoze
nosmeriek v Prievoze najviac spolupracovali a rokovali s občianskou iniciatívou“ Cesta ako v Kodani,“ ktorá zastupuje najväčší
počet obyvateľov predmetného územia.

Od konca roka 2015 mohli obyvatelia Prievozu navrhovať jednosmerky vo svojom
okolí. Nasledovalo aj stretnutie
s obyvateľmi, kde si jednotlivé návrhy spolu
s odborníkmi vydiskutovali. „Diskusia ukázala v plnom svetle, že záujem občanov je
rovnaký – teda zabrániť tranzitu a vytvoriť
tak čo najpokojnejšie prostredie pre bývanie. Potvrdilo aj to, že obyvateľ Prievozu

je ochotný radšej najazdiť trochu viac, ako
mať pohodlnú dopravu za cenu zvýšeného
hluku a prachu,“ uviedol autor takéhoto
nápadu zjednosmernenia v Prievoze Marián Gajdoš, zástupca starostu Ružinova. Pri
riešení občianskych podnetov veľmi vážne
komplikuje situáciu aj tá skutočnosť, že nie
všetky cesty podliehajú správe Miestneho
úradu Ružinov. Spracovatelia návrhu jed-

Návrh riešenia: Stachanovská ulica– zjednosmernenie od ulice Staré záhrady po
Kladniansku s pokračovaním po Martinskú
s tým, že z Martinskej bude dopravným
značením vodič vedený na existujúcu
jednosmernú Kľukatú ulicu ústiacu na
Stachanovskú, Ružomberská ulica – zjednosmernenie od Vyšnej po Stachanovskú,
Kľukatá ulica – zjednosmernenie od
Kaštieľskej po Hríbovú a zjednosmernenie
od Kladnianskej po Varínsku, Krásna ulicia
– zjednosmernenie od Kľukatej po Jabloňovú, Jabloňová ulica– zjednosmernenie od
Bažantej po Krásnu.
Tento návrh bude posudzovať ešte Krajský
dopravný inšpektorát. Určí podmienky, pri
splnení ktorých bude navrhované riešenie
z hľadiska bezpečnosti a plynulosti dopravy
akceptovateľné. Súčasťou riešenia bude aj
na každom vjazde do územia osadenie dopravného značenia obmedzujúceho najvyššiu dovolenú rýchlosť na 30km/hod a zakazujúceho vjazd nákladných automobilov,
okrem dopravnej obsluhy. Na výjazdoch
bude osadené dopravné značenie rušiace
toto obmedzenie.
Marianna Šebová

Územný plán zóny Ostredky „v plienkach“
Územný plán zóny Trnávka-stred miestni poslanci schválili po šiestich rokoch. Na rad prišla ďalšia časť
Ružinova, kde sa zostavuje. Mestská časť chce takýmto spôsobom postupne zaregulovať svoje územie.
Sídlisko Ostredky sa v súčasnosti skloňuje predovšetkým s témou
výstavby náhradných nájomných bytov. Ružinov ale začal už
dávnejšie podnikať kroky k tomu, aby sa tejto časti dali presnejšie
pravidlá, čo tu v budúcnosti môže alebo naopak nesmie byť. Jednotlivé územné plány zón spodrobňujú územný plán hlavného
mesta a detailnejšie tak regulujú územie. Názory obyvateľov, ako
by mali Ostredky v ďalších rokoch vyzerať, si prišli vypočuť nielen
predstavitelia mestskej časti, ale aj ľudia zodpovední za samotnú
tvorbu územného plánu zóny. Verejná prezentácia návrhu zadania
územného plánu Ostredky mala za cieľ vniesť do problematiky tak
povediac „viac svetla“. Ružinov pritom v tomto prípade konal nad
rámec svojich povinností. „Sú isté zákonné postupy, ktoré sú povinné.
Táto prezentácia k nim ale nepatrí. Vďačím odborne spôsobilej osobe,
architektke Závodnej, za to, že sa podujala aj na takúto prezentáciu,
ktorá nie je zo zákona povinná. Zároveň uisťujem Ružinovčanov, že sa
k územnému plánu zóny ešte budú môcť vyjadriť v ďalších fázach jeho
spracovania“ dodáva starosta Ružinova Dušan Pekár. O diskusiu bol
zo strany Ružinovčanov obrovský záujem. Jedáleň ZŠ Ostredková sa
zaplnila do posledného miesta. Územný plán zóny sa začal obstarávať ešte v roku 2014. Na stretnutí sa obyvatelia bližšie zoznámili
len s návrhom jeho zadania, teda nešlo o žiadnu záväznú platformu. „Toto je priestor, aby sme sa zamysleli nad tým, ako toto územie
povýšiť alebo zhodnotiť, samozrejme v súlade s udržateľným rozvojom
mesta. Hlavné požiadavky sa týkajú statickej dopravy. Sídlisko bolo
budované v šesťdesiatich rokoch, keď bola automobilizácia na inej
úrovni ako dnes,“ priblížila architektka Marta Závodná. Ten kto sa
stretnutia nezúčastnil mohol svoje pripomienky zaslať do

30. júna na adresu miestneho úradu. Nasledovať bude vyhodnotenie a zapracovanie relevantných pripomienok ako aj získanie
stanovísk dotknutých orgánov. Finálnu podobu zadania, laicky
povedané osnovy, ktorej sa bude spracovateľ pri tvorbe územného
plánu držať, budú schvaľovať na miestnom zastupiteľstve ružinovskí poslanci. Ružinovčania sa k územnému plánu zóny Ostredky
ešte budú vyjadrovať na verejných stretnutiach v ďalších etapách
jeho prípravy.
Veronika Vasilková
Cvičenie pre Seniorky každú stredu od 11-12 h. v Jana Sport Fitko pre ženy, Tri Veže,
Bajkalská 9/A. Všetko zvládnete, cviky sú jednoduché a pritom účinné.
Tel:0911 018 343
Kurzy Chrbát bez bolesti v Jana Sport Fitko pre ženy, Tri Veže, Bajkalská 9/A. Cvičenia
účinne odstraňujú bolesti chrbta a problémy s pohybovým aparátom.
Tel: 0911 018 343
Ponúkam prácu pre upratovačky na TPP pre pracovisko Ružinov s možnosťou
privyrobenia si. Tel. kontakt : Jozef Sabo +421914321998
ŠEVT papiernicvo rozširuje svoje rady a hľadá predavačky/ov do predajní v BA:-plný
úväzok: Nákupné centrum Polus, predajňa Štúrova ul. (Luxorka), -skrátený úväzok: Nákupné centrum Hron a Saratov. Požiadavky: SŠ; prax v predajni; základy
práce s PC; aktívny prístup k zákazníkom. Životopisy posielajte na adresu: durovkova@sevt.sk, bližšie info aj na: +421 918 831 989 NÁSTUP IHNEĎ
riadková inzercia
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Tomáš Alscher:
Chýba nám vízia toho, aký chceme mať Ružinov

Ing. Tomáš Alscher, MPH patrí medzi nových
poslancov ružinovského miestneho zastupiteľstva.
Reprezentuje volebný obvod Starý ružinov a pôsobí
v komisií finančnej, podnikateľských činností
a informatizácie. Vyštudoval Fakultu
medzinárodných vzťahov na Ekonomickej Univerzite
v Bratislave a Fakultu verejného zdravotníctva na
Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave.
Pracuje ako námestník riaditeľa pre ekonomiku na
Národnom onkologickom ústave v Bratislave
a zároveň pôsobí ako konateľ spoločnosti TVR a RE,
ktorá prevádzkuje vysielanie Televízie Ružinov
a vydáva Ružinovské ECHO.
V miestnom zastupiteľstve ste nováčikom. Čo vás
priviedlo k rozhodnutiu osobne sa podieľať na správe
vecí verejných?
Motivácia bola jednoznačná, mal som pocit, že veci
nefungujú tak, ako by mali a že sa chcem pokúsiť svojím
pričinením veci zmeniť, minimálne ich dať do pohybu.
Zmenil sa za tie necelé dva roky od volieb váš pohľad
na fungovanie mestskej časti?
Z časti áno, v prvom rade som si uvedomil, že pokiaľ
zastupiteľstvo a teda poslanci nemajú spoločnú víziu so
starostom, tak len veľmi málo vecí dokážu ovplyvniť
a zmeniť. Zároveň sa zmenil aj môj pohľad na fungovanie
miestneho úradu a na jeho pracovníkov a dnes si
uvedomujem, že miestny úrad je predovšetkým personálne
poddimenzovaný.
Kde vidíte rezervy vo fungovaní mestskej časti?
V prvom rade mi strašne chýba základná koncepcia toho, čo
chceme v Ružinove v najbližších rokoch urobiť, s prepojením
na dlhodobejšiu víziu, aký chceme mať Ružinov o desať,
možno až dvadsať rokov.
Stále sa zaoberáme riešením parciálnych problémov,
respektíve havarijných stavov , pričom som presvedčený
o tom, že naša práca by mala byť zameraná na komplexné
riešenia pre Ružinov a jeho obyvateľov. Mestskej časti
jednoznačne chýba dobrý manažér. Miestny úrad a Stavebný
úrad v Ružinove dnes nestíhajú vybavovať žiadosti občanov
v zákonom stanovených lehotách, občania častokrát zápasia
s pocitom, že zo strany úradu sú im kladené prekážky pri
riešení ich problémov. Ďalším problémom sú podniky,
ktorých zriaďovateľom je mestská časť, ktoré sa nám
v minulom roku postarali o nemilé prekvapenia, v podobe
dlhov, nevyplatených faktúr či sprenevery peňazí. Tieto veci,
by sa nemuseli stať, keby tu boli v minulosti nastavené jasné
pravidlá a k riadeniu by sa pristupovalo manažérsky a nie
politicky.

O tom, že je málo škôlok sa hovorí pomerne veľa, že je
málo zariadení pre dôchodcov sa už toľko nespomína.
Myslíte si, že sa Ružinov dostatočne pripravuje na
starnutie obyvateľstva?
Opäť je to o tom, čo som spomínal, koncepcia a vízia. Dnes
máme na území Ružinova dve zariadenia pre seniorov,
Domov dôchodcov na Pažitkovej ulici a Ružinovský domov
seniorov na Sklenárovej, ktorých fungovanie musím naozaj
vyzdvihnúť. Tieto zariadenia poskytujú svojím obyvateľom
starostlivosť na dobrej úrovni, pričom obe zariadenia
majú dlhodobo zdravú finančnú kondíciu. No zároveň
sme neustále len v procese akéhosi udržiavania týchto
zariadení bez akejkoľvek úvahy o tom, či nejdeme hľadať
kapacity na rozvoj tejto činnosti, keďže demografický
vývoj jasne napovedá, že nielen dnes, ale aj v horizonte
desiatich až pätnástich rokov nebudeme schopní pokryť
potreby seniorov, ktorí budú mať záujem o umiestnenie
v zariadeniach takéhoto typu. Mojou ambíciou, spoločne
s niektorými kolegami, bude v tomto volebnom období
minimálne hľadanie objektu, respektíve pozemku, ktorý
by mohla mestská časť použiť na vybudovanie ďalšieho
domova pre seniorov. Pevne verím, že v horizonte piatich
rokov by mohla mať mestská časť ďalšie fungujúce
zariadenie.
Mala by zostať starostlivosť o seniorov len na pleciach
samospráv, alebo by sa do nej mal výraznejšie vložiť
štát?
Určite nie, štát prostredníctvom Ministerstva zdravotníctva
SR by mal pristúpiť či už k transformácii časti nemocníc
na zariadenia s inou formou využitia, alebo spoločne so
samosprávami zabezpečiť vytvorenie minimálnej siete
zariadení dlhodobej starostlivosti.
Priamo vo vašom volebnom obvode v týchto týždňoch
vypukla veľká kauza so zatvorením parkoviska na
Palkovičovej. Majú poslanci a mestská časť nejaké
možnosti riešiť túto situáciu obyvateľov?
Táto situácia traumatizuje obyvateľov Starého ružinova už
niekoľko rokov a momentálne uzavretie parkoviska je len
akýmsi vyvrcholením tohto celého príbehu. Je veľmi smutné,
že za „primátorovania“ pána Ďurkovského sa tento pozemok
dostal do súkromných rúk napriek tomu, že proti tomuto
odpredaju sa vyjadrilo aj vtedajšie ružinovské zastupiteľstvo.
Odpredaj pozemku sa nemal nikdy realizovať, pretože nebol
ani v prospech rozvoja tejto zóny, ani v prospech obyvateľov
žijúcich v jeho bezprostrednom okolí. Na tomto pozemku
bolo vybudované parkovisko pre obyvateľov a návštevníkov
priľahlého centra služieb, pričom bolo jedinou rozsiahlou
verejnou plochou na parkovanie na danom sídlisku.
Realizácia oplotenia parkoviska a zamedzenie prístupu
motorových vozidiel zo strany majiteľa bolo len zbytočným
vyostrením už aj tak dosť napätej situácie.
Poslanci v tomto prípade nemajú veľa možností na riešenie
danej situácie. V minulom roku sa nepodarilo zrealizovať
návrh na zámenu pozemkov, ku ktorej sa v tom období
prikláňal aj samotný majiteľ pozemku a aj niektorí poslanci,
pretože návrh na zámenu bol zo strany starostu stiahnutý.
Momentálne vidím ako nevyhnutné pokúšať sa rokovať
s investorom a zároveň vyvíjať tlak na to, aby bolo parkovisko
sprístupnené verejnosti. Vzhľadom k tomu, že daná
spoločnosť je majiteľom len pozemku pod parkoviskom,
ale parkovisko ako stavba zostala majetkom hlavného
mesta, vnímam jeho uzavretie ako protiprávne. Opakovane
budem žiadať starostu aby preveril legálnosť tohto konania
a zároveň budem apelovať aby nevydával žiadne ďalšie
stavebné rozhodnutia na tomto pozemku. Obávam sa, že
celý problém okolo parkoviska a prípadnej výstavby objektov
na ňom bude musieť nakoniec aj tak rozhodnúť súd, a tak
tento boj potrvá ešte niekoľko rokov...

AJ TOTO SOM JA

Som hrdý Bratislavčan a od malička
som vyrastal v Ružinove. Tu som so
spolužiakmi a kamarátmi brázdil
všetky ihriská a voľné plochy pri
každodenných športových aktivitách.
Pozitívny vzťah ku športu mi zostal
dodnes a preto trávim väčšinu svojho
voľného času práve športovaním, či už
je to beh, futbal alebo golf.
Súčasné zastupiteľstvo je politicky veľmi rozmanité.
Darí sa vám prekonávať stereotypy zakopaných
táborov v prospech mestskej časti?
Určite áno, nemám pocit, že by dnes existovali nejaké
vyhranené tábory. Jednotlivé body prerokovávame
predovšetkým na príslušných komisiách a už tam sa
nám väčšinou podarí dosiahnuť konsenzus, napriek tej
spomínanej rozmanitosti. Pričom, možno až na pár jedincov,
dnes už nikto z poslancov nerieši nejaké politické tričká, či
tábory, buď je návrh dobrý a stotožníme sa ním, alebo nie a
tak ho nepodporíme.
S čím idete do druhej polovice volebného obdobia. Čo
by ste rád dotiahli so svojich predvolebných predstáv?
Je veľa tém, ktorým sme sa nemohli venovať, práve pre
spomínané problémy a nástrahy, ktoré na nás čakali
v úvode nášho funkčného obdobia. Veľmi rád b y som bol,
keby sa nám nastavením jasných pravidiel podarilo takýmto
situáciám čo najviac predchádzať.
Určite sa preto budem zasadzovať za sprísnenie a
zjednotenie pravidiel pre správu a kontrolu organizácií,
ktorých zriaďovateľom je mestská časť. Nemenej dôležitá
je pre mňa aj otázka zamedzenia zahusťovania Ružinova,
preto budem apelovať na zrýchlenie procesu schvaľovania
územných plánov zón, ktoré sú už niekoľko rokov
rozpracované. Pevne verím, že iniciatívou na prehodnotenie
využiteľnosti voľných objektov v správe mestskej časti
a efektívnym nastavením rozpočtu mestskej časti na budúce
roky sa nám podarí vytvoriť minimálne jednu novú materskú
školu. Súčasne je mojím cieľom rozbehnúť proces pre
vytvorenie nového ružinovského zariadenia pre seniorov.
Milan Stanislav
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Mestská časť Bratislava – Ružinov
Mierová 21, 827 05 Bratislava
Výberové konanie
na obsadenie funkcie riaditeľa
Základnej školy, Borodáčova 2,
821 03 Bratislava

s predpokladaným nástupom 01. 08. 2016
Kandidát musí spĺňať nasledovné požiadavky:
• Vysokoškolské vzdelanie požadované pre príslušný
druh a stupeň školy v súlade s vyhláškou 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 zmien a doplnkov
Ďalšie predpoklady na výkon pedagogickej činnosti:
• vykonanie prvej atestácie
• najmenej 5 rokov pedagogickej činnosti podľa
§3 ods. 5 zákona 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve
a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení zmien a doplnkov
• bezúhonnosť
• zdravotná spôsobilosť
• ovládanie štátneho jazyka
Iné požiadavky:
• znalosť legislatívy školy s právnou subjektivitou
• riadiace, komunikačné a organizačné schopnosti
• práca s PC
Doklady k prihláške do výberového konania:
• písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania
• overený doklad o požadovanom stupni vzdelania
• overený doklad o absolvovaní prvej atestácie
• potvrdenie o celkovej dĺžke pedagogickej činnosti
• lekárske potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti podľa § 10 zákona 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
• aktuálny výpis z registra trestov nie starší
ako 3 mesiace
• štruktúrovaný životopis
• súhlas s použitím osobných údajov pre
potreby výberového konania
• vlastný projekt koncepcie riadenia základnej školy
( max. 2 strany )
Prihlášky žiadame zaslať do 15. júla 2016 na adresu:
Miestny úrad mestskej časti Bratislava - Ružinov
Referát metodiky škôl, školských zariadení,
kultúry a športu
Mierová 21
827 05 Bratislava
Prihlášky zasielajte v obálke s označením „Výberové konanie na funkciu riaditeľa Základnej školy, Borodáčova 2,
821 03 Bratislava" s označením NEOTVÁRAŤ alebo odovzdajte osobne v podateľni Miestneho úradu mestskej
časti Bratislava - Ružinov v zalepenej obálke s označením
„Výberové konanie na funkciu riaditeľa základnej školy,
Borodáčova 2, Bratislava" - s označením NEOTVÁRAŤ.
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.

Dobrovoľníci skrášľovali Ružinov
Verejné priestranstvá v rôznych
mestách Slovenska počas dvoch
júnových dní skrášľovalo tento
rok takmer 9 500 ľudí z firiem.
Dôvodom bolo najväčšie podujatie firemného dobrovoľníctva
v strednej Európe s názvom
Naše mesto, organizované
Nadáciou Pontis. Mestská časť
Ružinov sa už do tejto akcie
zapojila už po piatykrát.
Hlavným posolstvom tejto akcie je
vymeniť čas strávený v práci za dobrovoľnú činnosť v prostredí,
v ktorom človek žije a pomôcť komunite. Na vlastnej koži si to
v Ružinove tento rok vyskúšalo viac ako 100 dobrovoľníkov, ktorí
v spolupráci s miestnym úradom dali novú tvár siedmim vytipovaným lokalitám.
Na troch verejných detských ihriskách na uliciach Mesačná,
Čmelíkova a Haburská sa vysádzalo, natieralo, farbilo. Tí najmenší
tak môžu v skrášlenom prostredí využívať vylepšené hracie prvky
i atrakcie. Nový šat majú aj dva výbehy pre psy na Astronomickej
ulici a na Parkovej ulici. Slovnaftská cyklotrasa je vyčistená a nový
náter má aj plot pri miestnom úrade.
Po namáhavom dni odchádzali dobrovoľníci domov s pocitom
dobre odvedenej práce a s úsmevom na tvári. Tí, ktorí sa dosiaľ
nestihli zapojiť, vôbec nemusia byť smutní. Mestská časť Ružinov
sa plánuje do podujatia Naše mesto zapojiť aj na budúci rok.
Stanislav Šenc

Veľké Olompijské
finále je už za nami
Myšlienka „
Neseparuj sa –
separuj“ sprevádza
deti už piaty rok.
Záujem o podujatia, do ktorých sa
v rámci projektu
môžu zapojiť celé
základné i materské školy, pritom
neustále stúpa.
V súčasnoti sa to
týka viac ako 21 tisíc žiakov. Časť z nich sa stretla na veľkom
Olompijskom finále.
Podujatie sa tento rok prenieslo prvýkrát vo svojej histórii priamo do
centra mesta, na Hlavné námestie. Aj takýmto spôsobom sa podarilo
zviditeľniť ciele, ktoré majú dopomôcť k lepšiemu životu na Zemi.
„Chceme sa cez deti dostať k dospelým. Deti triediť odpad už vedia, my
ich to učíme v rámci našich podujatí. Hlavným cieľom je naučiť to teraz
dospelých,“ priblížila myšlienku podujatia Karin Zvalová zo spoločnosti OLO. Nástrojom komunikácie sa stali zábavné a zážitkové formy
učenia, ktoré vrcholia veľkou súťažou. Za päť ročníkov projektu
sa vyzbieralo viac ako 520 ton papiera a 90 ton plastu a uskutočnilo množstvo podujatí, ktoré sa stali tradičnými. Ide napríklad o
OLOmpijský filmový festival, OLO art či mesiac exkurzií počas ktorých
sa deti a žiaci môžu zoznámiť s prácou smetiarov ako aj činnosťou
spalovne.
Ekologický spôsob života podporujú aj mnohé známe osobnosti,
ktoré si projekt zobrali pod „ochranné krídla“. Novým prírastkom je
napríklad spevák Thomas Puskailer či Martin Harich. Svoju podporu
organizátorom vyjadrili aj v rámci veľkého OLOmpijského finále, kde
obaja odspievali niekoľko svojich pesničiek. Do projektu sa pravidelne zapájajú aj ružinovské základné i materské školy. Tento rok sa
podarilo uspieť školákom z Ostredkovej. Za vyzbierané množstvo
papiera si škola vybojovala tretie miesto.
(vv)
Foto OLO
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Súťaž
Ružinovské ECHO
a Artlandia
Hoci tábor Artlandia zatiaľ nemá dlhoročnú
tradíciu, ponúka deťom kvalitných,
vysokoškolsky vzdelaných, lektorov
vo svojom odbore. Okrem bežného
táborového programu a kreatívnych
dielní deti čaká aj bohatý sprievodný
program, ako tvorba zvieracich balónikov,
maľovanie na tvár, profesionálne
divadelné predstavenie, súťaže, ceny,
záverečné tanečné vystúpenie, výstava a
divadelné predstavenie detí pre rodičov.
Ako doplnok v cene tábora ponúkame
DVD s fotkami a videom detí z celého
týždňa v Artlandii.
Práve teraz máte jedinečnú možnosť
zapojiť sa do súťaže o miesto v tábore
Artlandia, v kurze podľa vlastného výberu.

Vyhraj miesto
v tábore
Artlandia je novovznikajúci denný
detský umelecký tábor pre deti
vo veku 5-14 rokov v Ružinove na
Bajkalskej 20. Je zameraný na 3
smery, z ktorých si môže dieťa
vybrať, čo mu je najbližšie.
Máte doma rodeného herca/herečku?
Prihláste ho na divadelný kurz, kde si
osvojí základy javiskovej reči a získa
rolu v novej divadelnej inscenácii.
Máte pocit, že Vám doma vyrastá malý
Picasso? Popusťte uzdu jeho kreativite
a prihláste ho na výtvarný kurz, kde sa
priučí viacerým výtvarným technikám
a odprezentuje si diela na svojej prvej
veľkej vernisáži.
Pre všetkých neposedníkov a pohybovo
zdatné deti otvárame aj tanečný krúžok,
ktorý ich naučí cítiť rytmus, v ktorom
si nacvičia choreografie na viaceré
tanečné štýly.

Pravidlá a podmienky súťaže:

Hľadá sa najoriginálnejší obrázok, ako
môže vyzerať krajina Artlandia! Obrázok
maľujte čímkoľvek, s akýmikoľvek farbami,
technikami a rôznych veľkostí. Následne
nám pošlite fotografiu obrázku na e-mail
info@taborartlandia.sk a spoločne
s Ružinovské Echo vyberieme víťaza
poukazu v plnej výške ceny tábora 130€.
Výber obrázku krajiny Artlandia prebehne
v nedeľu 24. júla 2016 a výherca bude
kontaktovaný e-mailom. Od začiatku
súťaže obrázky zverejníme na facebook
stránke Tábor Artlandia a webovej stránke
www.taborartlandia.sk , kde budete
môcť spolu s rodinnými príslušníkmi a
kamarátmi likeovať ten najkrajší. Poukaz
bude možné použiť na jeden
z ponúkaných turnusov 1. - 5. augusta
2016 alebo 8. - 12. augusta 2016. Viac
informácii na www.taborartlandia.sk
Doprajte deťom leto plné umenia!
Tešíme sa na Vás v Artlandii

MČ BRATISLAVA-RUŽINOV a RUŽINOVSKÝ ŠPORTOVÝ KLUB, p. o.
organizujú pre deti

Denné tábory v Areáli hier Radosť Štrkovec

Stále športové aktivity:
futbal, plážový volejbal, loptové hry,
stolný tenis, florbal ...
Podľa počasia:
kúpalisko Delfín, ZOO,
opekačka, výlety ...
Prihlášky a bližšie informácie nájdete na www.rskruzinov.sk,
na tel. č. 0908 730 425, 0915 746 209 alebo na andrej.pustay@rskruzinov.sk

Mestská časť Bratislava-Ružinov
vyhlasuje
11. ročník fotografickej súťaže

REF - Ružinovská
Ekologická Fotografia

Uzávierka súťaže:
15.októbra 2016
Podmienky súťaže:
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
Téma: životné prostredie v
Bratislave a jej okolí súčasná
podoba mesta a jeho okolia vzťah
obyvateľov k verejnému priestoru.
Ceny: v každej kategórii bude
udelená Hlavná cena a ďalšie ceny
podľa odporúčania odbornej
poroty.
Osobitná cena: fotografia
zobrazujúca prostredie mestskej
časti Bratislava - Ružinov.
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.
Práce treba doručiť do 15. októbra
2016 do podateľne Miestneho
úradu Bratislava-Ružinov, Mierova
21 s označením Referát životného
prostredia-REF 2016, alebo zaslať
elektronicky vo formáte JPG,
v rozlíšení min. 200 DPI na adresu
ref.ruzinov@gmail.com. Fotografie
zaradené na výstavu budú
vytlačené bez ďalšej grafickej
úpravy vo veľkosti 28x20 cm.
Najlepšie práce autorov budú
ocenené cenami na vernisáži a
sprístupnené verejnosti
v priestoroch OC Eurovea.
Vyhradzujeme si právo
bezplatného použitia fotografií
pre vlastné propagačné účely
(so zachovaním autorstva
fotografie).
Informácie:
ref.ruzinov@gmail.com,
0905/578 460

www.ruzinovskeecho.sk
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Asi budem musieť žiť 150
rokov, aby som všetko stihla

Eva Siracká patrila medzi hostí na slávnostnom oceňovaní ružinovských
jubilantov. Oslávila 90 rokov, na čo určite nevyzerá. Je stále aktívna
a každý deň chodí do práce. V živote toho dokázala už veľmi veľa, no táto
aktívna dáma stále nekončí. S úsmevom na tvári, odhodlaním v očiach
a s vierou v srdci pokračuje vo svojej záslužnej práci ďalej.

ŽIVOTOPIS:

Oslávili ste 90 rokov, to by vám ale
tipoval málokto. Napriek tomu, že by
ste mali byť už na zaslúženom dôchodku, tak vy stále pracujete a prišli ste
osláviť narodeniny spoločne s ďalšími
Ružinovčanmi, jubilantmi..
V tomto veku sa už človek môže priznať,
áno mám 90 rokov. Som veľmi rada, že som
bola pozvaná na toto podujatie a oslávila
jubileum spoločne s ďalšími Ružinovčanmi.
Hoci ja tomuto môjmu jubileu nepripisujem
nejakú dôležitosť, lebo si myslím, že v tomto
veku už každý prežitý rok je dôvodom
k oslave.
Sme veľmi radi, že taká osobnosť ako ste
vy, býva v Ružinove. Ako sa ale vám býva
v Ružinove? Ste tu spokojná?
Ja som hrdá na to, že už dlhé roky som
Ružinovčanka. Veľmi som rada, že sme
práve v Ružinove dali aj sídlo našej centrále
Ligy proti rakovine. Ružinov sa aj tým stal
stredobodom pozornosti, čo ma teší. Bývam
neďaleko od Ligy proti rakovine, čiže mám
tú výhodu, že už o siedmej môžem ísť do
práce, mám to blízko a nemám problém
vstávať.
Práca, práca, stále práca. Kedy si doprajete zaslúžený oddych?
Ja si to už veľmi prajem, ale moji kolegovia
mi stále hovoria, že ešte musím vydržať.
Čiže ja by som už aj rada mala dovolenku,
lebo mám aj svoje záľuby. Mám napríklad
záhradu, na ktorej rada pracujem. Niekedy
je teda problém, rozdeliť si čas, aby som stíhala všetko. Ale každý jeden deň je vzácny.
Mať váš vek a byť stále tak dobre naladená a usmiata je umenie. Máte nejaký
špeciálny recept, ako sa udržujete vo
forme?

Asi ten pohyb neustály. A človek musí žiť
tak nejako optimisticky, i keď je to niekedy
veľmi ťažké. Napriek tomu, že celý život
robím s onkologickými pacientmi, stále som
optimista. A dôležité je usmievať sa, teda
robiť to, čo mnohí ľudia nevedia. Neverili by
ste, ako to pomáha.
Žijete naplno, to vám nemožno odoprieť.
Za čo ste v živote najviac vďačná?
Ja som vďačná za svojho partnera, s ktorým
žijeme spolu už vyše 60 rokov, veľmi si rozumieme, hoci máme rozdielne povahy, stále
sa máme radi. Dá sa to šťastne zvládnuť,
celý život s jedným človekom. Niekedy to
moje mladé kolegyne nevedia pochopiť,
tak som im dala jeden recept, kúpte si psa.
Keď je totiž v domácnosti pes, to čo chcete
povedať manželovi, poviete psovi a on sa
neurazí. Naozaj to veľmi pomáha, odporúčam všetkým.
V pracovnom nasadení teda nepoľavujete. Aký máte najbližší cieľ?
Doteraz všetky moje sny a túžby, čo sa týka
Ligy proti rakovine sa splnili. Najväčšiu
radosť mi robí projekt Deň narcisov, ktorý
sa stal už tradíciou a darí sa nám z roka
na rok zapájať do neho viac a viac ľudí a
vyzbierať viac a viac financií. Teraz mám
ale pred sebou ešte jeden veľký cieľ. Aby
ľudia, ktorí bohužiaľ odchádzajú zo života,
odchádzali dôstojne. Aby sa o nich štát
postaral. Aby fungovali hospice, útulky a
hlavne aby to bolo bezplatné. To nie je len
náš cieľ a program, ale aj celej Európskej
únie. My máme tú česť, že sme boli poverení predsedníctvom tejto pracovnej skupiny.
Takže držte palce, aby sa nám to podarilo.
Asi budem musieť žiť 150 rokov, aby som
všetko stihla.
Katarína Kostková

Lekárka Eva Siracká sa narodila v
Uherskom Hradišti, no od detstva žije
na Slovensku.
Po maturite v Bratislave v roku 1945
absolvovala štúdium na Lekárskej
fakulte UK v Bratislave. Už ako
medička prišla do kontaktu s onkológiou, keď počas praxe pracovala v
Onkologickom ústave v Bratislave.
Vrátila sa tam už ako mladá lekárka
a po získaní špecializácie v rádioterapii sa stala prvou ženou na
Slovensku, ktorá sa venovala tomuto
odboru. V roku 1969 získala polročné
štipendium na Karolinska Institutet
v Štokholme, kde ju zaujala problematika cievneho zásobovania
nádorov a vplyvu kyslíka na ne.
Neskôr sa začala venovať klinicky
orientovanému výskumu v Ústave
experimentálnej onkológie SAV.
Eva Siracká je držiteľkou mnohých
významných slovenských i medzinárodných ocenení. V roku 1983 bola
odmenená Národnou cenou za účasť
na výskume heterogenity nádorových buniek. Založila Československú
spoločnosť pre rádioterapiu, rádiológiu a fyziku a bola členkou viacerých
odborných spoločností doma aj
v zahraničí. V roku 1990 založila
v Bratislave Ligu proti rakovine, ktorá
sa stala členom Európskej asociácie
líg proti rakovine a Medzinárodnej
únie proti rakovine. Stala sa jej prezidentkou a túto funkciu vykonáva
dodnes. V roku 2006 bola zaradená
Svetovou medicínskou asociáciou
medzi 65 popredných lekárov sveta.
Stala sa tak členkou klubu elitných
doktorov z 55 krajín sveta. S manželom Jánom, ktorý je tiež onkológ, sú
spolu už vyše 60 rokov.

Očami Ružinovčanov
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Príďte sa pozriet na
rozkvitnutú krásu na Šalviovej
ulici číslo 34-36.

Okoloidúci sa zastavujú a obdivujú nádherné kvety. O túto krásu sa už dlhé roky stará pani Terézia Štefunková a v posledných
dvoch rokoch našal pomocníka v pánovi Erikovi Homolovi..
Robia to s láskou, bez odmeny. Pochvalou nešetria susedia
a občania, ktori prechadzajú okolo, zastavia sa a porozpravajú.
Radi sa s vami o túto pastvu pre oči podelíme.
Miriam Lošáková
Foto - ms

Hravé separovanie.

Deti Materskej školy na Západnej ulici oslávili svoj sviatok
MDD netradičnými súťažami.

Na MŠ prebieha zber PET fliaš, preto sa pani učiteľky rozhodli, že
tento materiál využijú pri súťažiach. Materská škola má 9 tried, deti
absolvovali 9 disciplín a za úspešné absolvovanie získavali vrchnáčiky. Deťom sa súťaženie s netradičnými pomôckami páčilo a disciplíny napr. gúľanie fliaš, vozenie fliaš na fúriku, hod do diaľky PET
fľašou naplnenou pieskom, triafanie vrchnáčikov do cieľa, netradičné
kolky , tvorenie obrázkov z vrchnáčikov ...hravo zvládli a pochopili,
že predmety môžu využívať aj niečo iné ako sú určené.Odmenou pre
deti bola nielen diskotéka ale i malé milé darčeky.
Slávka Blahová

ZŠ Drieňová v programe ACES
Naša škola už po tretí krát získala grant v programe ACES na projekt s názvom "Helping children to strat all over again" a v júni sa naši žiaci stretli aj s ostatnými projektovými školami na záverečnej akadémii v Senci pri prezentáciii finálnych projektov.Bolo
tam viac ako 300 hostí z celej Európy a a zástupcov malo aj naše ministerstvo školstva.
Na projekte sme pracovali spolu so žiakmi druhého stupňa počas celého roka a žiaci
pripravovali pracovné listy slabším a začleneným spolužiakom, aby im pomohli s učivom. Projekt nájdete aj na http://www.alloveragain.eu/(gk)

Medzinárodný deň detí v Knižnici Ružinov
Deti sú budúcnosť našej krajiny, preto aj Knižnica Ružinov
venuje zvýšenú pozornosť pravidelným aktivitám s deťmi rôznych vekových kategórií. Kombinácia dieťa a kniha je nádej
pre budúcnosť ...

Knižnica Ružinov sídliaca na Tomášikovej 25, oživila letnú záhradu
najkrajšími kvetmi sveta - deťmi. V pondelok 30. mája 2016 sme pozvali
deti z MŠ Habarka, v sprievode paní učiteliek, aby sme spoločne oslávili
sviatok - Medzinárodný deň detí, ktorý sa na Slovensku oslavuje už od

roku 1952. 1. júna sa sviatok MDD oslavuje vo viac ako 20 krajinách,
mnohé ďalšie krajiny venujú pozornosť sviatku detí v iných termínoch,
počas celého roka.
A aký by to bol sviatok pre deti, keby nebol rozprávkový, tvorivý, hravý
a samozrejme skombinovaný so sladkým prekvapením?
Pracovníčky knižnice sa spolu s deťmi preniesli do sveta fantázie a zaúčinkovali si v známej rozprávke Hansa Christiana Andersena – „Statočný
cínový vojačik“, kde sa dievčatá premenili na krásne tanečnice a chlapci
na udatných vojačikov. Do čítaného textu rozprávky boli zakomponované detské improvizácie prebiehajúceho deja. Program bol veľmi pestrý
– zvolili sme si primabalerínu a vojačika, precvičili sme si spoločenské
správanie – ako sa správne chlapci predstavujú dievčatám, aj sme si
zatancovali, prežili sme nečakané vodné dobrodružstvo a na konci
deti čakalo sladké prekvapenie v podobe rozprávkovej torty. Slnečné
počasie ideálne ladilo s úsmevmi na perách detičiek, ale aj pani učiteliek.
Hravou atmosférou detského sveta sa nechali strhnúť aj pracovníčky
Knižnice Ružinov, ktoré si s deťmi zapochodovali aj zatancovali.
Najvzácnejších hostí si uctila na záver svojim príhovorom a poďakovaním aj pani riaditeľka KR PhDr. Darina Horáková a venovala MŠ Habarka,
rozprávkové knihy, aby čítanie kníh stále pripomínalo deťom, že
s knihou, ako sprievodcom v živote, najďalej zájdeš...
Kamila Černáková
Foto: Adriana Adamovská
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Deň Ružinova na Hlavnom námestí
Ružinov prekročil svoje hranice a to vďaka podpore
Bratislavského kultúrneho a informačného strediska. To sa
v rámci obľúbeného bratislavského mestského festivalu
Kultúrne leto, rozhodlo propagovať jednotlivé mestské
časti. „My sme boli jedna z prvých mestských častí, ktoré sme
boli oslovené či máme záujem o túto spoluprácu. Neváhali sme
a rozhodli sme sa, že budeme prezentovať kultúrne inštitúcie
mestskej časti,“ upresnil Richard Bednár, člen predstavenstva
Cultusu,a.s. O kvalitách Ružinova sa teda dozvedel každý,
kto v sobotu 18.06. poobede navštívil centrum mesta. Hoci
sa mestská časť propagovala na takomto podujatí prvýkrát,
hanbu si nespravila. Bohatý kultúrny program prilákal veľkú
časť publika. Aj náhodní okoloidúci sa nechali zlákať dobrou
hudbou a rezkými tancami. Ružinov vo všeobecnosti patrí
medzi mimoriadne obľúbené a vyhľadávané lokality a svojim obyvateľom má čo ponúknuť. V rámci svojej propagácie
na Hlavnom námestí sa v tom Bratislavčania len utvrdili.
Predviedli sa ružinovskí šachisti, ale aj folklórne súbory ako
napríklad Kremienok alebo Trávniček, svoje kvality predviedli
aj tanečníci zo skupiny Hula Tropical. Nechýbala ani kapela
Bratislava Hot Serenaders, ktorá sa od začiatku svojej existencie spája so Spoločenských Domom Nivy. Právom je tak
v očiach mnohých obyvateľov považovaná za ružinovskú

súčasť. „Nie su tu len Ružinovčania alebo Bratislavčania, prišli aj
cudzinci, ktorí mali množstvo otázok a zaujímali sa o mestskú
časť. Najčastejšími otázkami boli tie, ktoré sa zaoberali pôvodom
Ružinova a prečo sa naša mestká časť spája s ružou,“ tvrdí starosta Ružinova Dušan Pekár.
Veronika Vasilková

Ružinov spieva v Dobruške – Dobré vzťahy treba udržiavať
Miešaný spevácky zbor CANTUS, ktorý pôsobí od svojho
vzniku v roku 1984 pri Dome kultúry Ružinov v Bratislave,
mnohí Ružinovčania poznajú z jeho vystúpení pri rozličných
príležitostiach, ako sú vianočné trhy, zapaľovanie adventných
sviečok pri Cultuse či výročia sv. Cyrila a sv. Metoda. Zbor
niekoľko ráz ročne spieva aj pri slávnostných svätých omšiach
v Kostole sv. Vincenta de Paul, ktorý pokladá za svoj „domovský“ chrám, tradičné sú vianočné a veľkonočné koncerty.

dal za „svoje“. Lenže ako to už v živote býva, osud odvial nášho
milého priateľa ďaleko, dokonca až do zahraničia, do mestečka
s krásnym názvom Dobruška. Preto sa CANTUS v rámci koncertného turné nazvaného „Ružinov spieva v Dobruške“, podporeného
grantom MČ Ružinov, vybral za ním do jeho nového pôsobiska.
Keďže to bolo koncertné turné, CANTUS prišiel hlavne so spevom. Najprv do pôvabného mestečka Opočno, ktoré je známe
svojimi kultúrnymi aktivitami na zámku, kde sa každoročne koná
Opočenské hudobné leto, aby v Kodymovom Národním domě
koncertom potešil prítomných divákov. A tí ho po záverečnej piesni „Proč bychom se netěšili“, zo známej Smetanovej opery Prodaná
nevěsta, vyprevadili dlhotrvajúcim potleskom. Druhý svoj koncert
CANTUS odspieval už v Dobruške v Kostole sv. Václava.
Samozrejme speváci CANTUSU sa stretli aj s pátrom Augustínom
Slaninkom , ktorý nám pri príprave koncertného turné veľmi
pomáhal. Naše spoločné stretnutie bolo veľmi dojímavé a spontálne. Pre Ružinovčanov, ktorí ho poznali a mali radi, prinášame
z Dobrušky dobré správy: pátrovi Augustínovi sa darí veľmi dobre
a všetkých srdečne pozdravuje!
Mária Štefánková
MSZ CANTUS

Začiatkom júna CANTUS uskutočnil koncertné turné do nám srdcu
blízkeho zahraničia, do Českej republiky. Nuž prečo? Spevácky
zbor je veľké umelecké teleso, ktoré na svoje vystúpenia potrebuje najmä dobré zázemie a ochotných priateľov, ktorí mu ho vedia
poskytnúť. Okrem Cultusu, kde zbor pôsobí a má veľmi dobré
podmienky na umelecké napredovanie už 32 sezón, sa jedným
z takýchto veľkých priateľov zboru ukázal byť páter Augustín
Slaninka, ktorý dlhé roky pôsobil vo farnosti sv. Vincenta de Paul,
prakticky od jej vzniku.
Len ťažko by sa dalo zrátať množstvo koncertov – samostatných či
počas sv. omše –, ktoré tam CANTUS s jeho láskavým dovolením
a požehnaním odspieval. Obľúbil si toto teleso a čoskoro ho pokla-
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Andrea Kozáková:
Ružinovská kultúra potrebuje nový esprit
Kultúrny život v Ružinove vstúpil v marci 2015
do novej etapy. Evu Filanovú vystriedala po
dlhých rokoch vo funkcii riaditeľky Cultusu a.s.
Andrea Kozáková. Vedenie Ružinova vsadilo na
generačnú výmenu a nové prístupy.
Prečo ste sa rozhodli zabojovať o funkciu riaditeľky
Cultusu a.s?
Odpoveď je veľmi jednoduchá,
milujem kultúru, mám rada ľudí.
Teší ma, keď vidím niekoľko tisíc
ľudí, ktorí si spievajú, tancujú
na našich podujatiach. To je
hlavnou inšpiráciou. Ružinov je
jedna z najväčších mestských
častí, menšie mesto s veľkým
potencionálom a veľkou podporou kultúry, v porovnaní s inými
mestskými časťami. Veľmi som
chcela byť súčasťou kultúry
v Ružinove, zužitkovať to, čo som
sa rokmi naučila.
Je to vaša prvá skúsenosť
s vedením takejto spoločnosti,
alebo aplikujete skúsenosti už
z predchádzajúceho profesijného života?
Som závislá od kultúry☺. Žijem
s ňou od mladosti, pracovala
som na podobnej pozícii pre
inú mestskú časť, v umeleckej
agentúre, rozhlase aj v televízii.
Neviem si predstaviť, že by som
robila niečo iné. Je to práca, akú
som si vysnívala.
Je podľa Vás v Ružinove
dostatok možností na rozvoj
kultúry?
Nielen v Ružinove, všade, je to
len otázka priorít a vkusu. Či
vnímame kultúru krátkozrako
alebo naopak vidíme v nej
budúcnosť. Ružinov má niekoľko
výborných folklórnych súborov,
mladé talentované skupiny,
spevácke zbory, šikovných žiakov
na školách a množstvo umelcov
rôznych žánrov. Treba im dať príležitosť, treba byť na nich hrdý
a dať im možnosť ukázať sa.
Už viac ako rok máte „pod palcom“ kultúru v Ružinove. Stali
ste sa dôležitou súčasťou jej
smerovania. Čo je vašou prioritou, prípadne, čo už teraz
považujete za úspech nového
vedenia Cultusu a.s.?
Umenie vnímam s veľkou pokorou a pred umelcami sa klaniam,
ale pred tými skutočnými. Tak
pristupujem aj k ružinovskej
kultúre. Myslím si , že jedným z
našich prvých úspechov je to, že
robíme podujatia transparentne.
Šetríme a za ušetrené opravujeme, rekonštruujeme, prinášame

nové podujatia. Naším cieľom
je aby ružinovská kultúra patrila
Ružinovčanom.
Veľké množstvo kultúrnych
podujatí je často v miestnych
domoch kultúry. Nie je novinkou, že sa na väčšine podpísal
„zub času“. Plánujete ich
postupne rekonštruovať?
Musím povedať, že všetky
budovy sú naozaj v „nekultúrnom“ stave. Opravovali sa iba
havarijné stavy, nenakupovala
sa žiadna technika, neinvestovalo sa do majetku. Ako prvé
sme odstránili agentúry, ktoré
pripravovali podujatia „na kľúč“
a zrazu sa našli prostriedky na
opravu striech na DK Ružinove,
Prievoze ale aj Trávnikoch.
Zrekonštruovali sme kúpeľne,
toalety ale i šatne v DK Ružinov,
kúpili pódium, techniku.... a to
za 9 mesiacov od nástupu. A to
iba začíname. Zistili sme totiž, že
tam, kde je vôľa je aj cesta, tam,
kde sa robí čestne, ostávajú aj
peniaze.
Cultus, a.s. zavádza postupne novinky. Máte nový web
i logo. Prečo ste sa rozhodli
pre túto zmenu? Je posledná
alebo pripravujete ďalšie?
Ružinovská kultúra potrebuje nový esprit, cestu ktorou
pôjde. Web a logo sú základom
zmeny. Chceme spolupracovať
s našimi ružinovskými umelcami, podporiť menšinovú kultúru a slovenskú pôvodnú tvorbu
vo všetkých umeleckých smeroch. Propagovať ružinovskú
kultúru aj mimo Ružinova,
napríklad ako nedávno na
Hlavnom námestí. Chceme
inovovať dramaturgiu úplne od
nuly, oživiť rockového ducha
Spoločenského domu Nivy.
Podporiť lokálpatriotizmus
v Prievoze, komornými koncertmi, besedami, výstavami, podujatiami pre deti ale aj seniorov.
V Parku Andreja Hlinku organizovať nové veľké podujatia.
Ružinovčania si mohli všimnúť nové kultúrne podujatia,
ktoré zavádzate. Z ktorých
by sa do budúcna mohla stať
nová tradícia mestskej časti?
Sme tu rok, ale tých noviniek je
veľa. V prvom rade je to práve

o tradičných podujatiach, ktoré
meníme od základov a hlavne si
ich robíme vo vlastnej réžii, nie
cez drahé agentúry. Minuloročné
Kultúrne leto sa nieslo už
v novom duchu, nové koncerty
rôznych žánrov, podujatia pre
deti ale ja seniorov. Ďalšou
novinkou bolo Krúžkovanie
Ružinova- tu sa odprezentovalo
viac ako 40 záujmových združení
z Ružinova. Ružinovská vianočná
kapustnica a Adventné trhy boli
ďalšími novinkami. No a tento
rok napríklad prvý krát Maškarný
bál, Ružinovský psí miláčik, Prvý
retro majáles, festival Legendy
Ružinova, Ružinov na Hlavnom
námestí, Promenáda v novom
šate a to je len začiatok ☺.
Aké známe osobnosti by ste
chceli do Ružinova ešte ,,priniesť"? Na koho sa môžeme
tešiť?
Známe osobnosti, ešte nie sú
zárukou aj kvality. Môžem povedať, že vo vás môže nechať hlboký dojem školská kapela, ktorá
to robí s nadšením a láskou,
ako hviezda, pre ktorú je to iba
kšeft. Stačí, ak prídete pozrieť na
niektoré naše podujatia a vidíte
ako to vyzerá, keď deti vystupujú, len tak z radosti, preto aby
potešili napríklad svojich rodičov,
známych. Ja osobne by som
bola rada, ak by sa nám podarilo
prilákať takých umelcov, akým
bol napríklad Miro Dvorský na
Ružinovskej promenáde alebo
uznávaných maliarov, sochárov....
Podarilo sa nám presvedčiť aj
Richarda Mullera aby vystúpil
na tohtoročných Ružinovských
hodoch a vôbec to nebola otázka peňazí.

Vedenie spoločnosti sa výrazne ,,omladilo". Treba podľa
vás do oblasti kultúry vniesť
takýto ,,nový vietor"?
Netreba, je jedno koľko máte
rokov. Ide o to, či kultúru milujete alebo nie. Či ju máte ako prioritu alebo nie... Či máte správny
vkus, odhad, lásku k umeniu. Či
si vážite nadanie a talent iných
ľudí. Nič medzi tým, buď chcete
alebo nie.
Srší z vás entuziazmus a chuť
do práce. Nič ale nebýva stále
ideálne. Je niečo, čo vaše kultúrne nadšenie aj kazí?
Nič. Mala by som povedať, že
ľudia, ktorí nevedia uznať, ak
je niečo dobré alebo priniesť
konštruktívnu kritiku. To je ten
paradox. A motivácia. Posúva
ma to vpred, lebo viem, že tisíce
ľudí na našich podujatiach sú tou
najlepšou satisfakciou.
A na záver. Na čo sa môžu
Ružinovčania tešiť počas
nasledujúcich letných mesiacov? Ako bude vyzerať kultúrne leto v Ružinove?
Máme novinku. Kino pod holým
nebom s výbornými filmami,
kofolou a pukancami. Ale samozrejme fantastické koncerty vždy
v nedeľu v Parku Andreja Hlinku
s kávou a skutočným umením.
No na záver skvelá grilovačka
a rozlúčka s letom. Samozrejme
pre Ružinovčanov zadarmo.
Všetky podrobnosti nájdete na
našom novom webe cultusruzinov.sk alebo facebooku. Verím,
že naša závislosť sa stane aj
vašou....
Veronika Vasilková
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Diskusia o novej budove Neoprotu
Spoločnosť Neoprot
predstavila zámer na
skultúrnenie a rozšírenie
svojho sídla v Ružinove. Táto
myšlienka sa ale nepozdáva
miestnym obyvateľom.
S projektom sa preto mohli
bližšie zoznámiť na verejnej
prezentácii, ktorá bola
v priestoroch miestneho
úradu v Ružinove. V tomto
prípade chce investor dostavať
už existujúci objekt na
Záhradníckej ulici a rozšíriť
ho o administratívno-obytný
komplex.
„Momentálne projekt ráta s postavením
240 parkovacích miest a s vybudovaním
administratívnych priestorov, ktoré majú ale
viac-menej slúžiť pre poskytovanie zdravotnej
starostlivosti a rozšíriť poskytovanie, ktoré je
v dnešnej nemocnici. Má tam byť aj 41 bytov,
z ktorých časť je apartmánových,“ približuje
zámery Svätopluk Hlavačka, poradca
riaditeľa vo firme Neoprot. Do lokality by
tak pribudla nová 11 poschodová budova.

Obyvatelia nespochybňujú zámery a snahu
investora o skvalitňovanie zdravotných
služieb, výhrady ale k projektu majú. Ten je
podľa nich objemom veľký a nehodí sa do
lokality. Jeho výstavbou by sa znížila kvalita
bývania a skomplikoval by sa im bežný
život. „Naša výhrada je tá, že projekt nemá
mierku a nezohľadňuje podmienky hlavne
dynamickej dopravy na Záhradníckej ulici.
Obávame sa tiež toho, že môže dôjsť
k zmenám svetlo-technických pomerov. Ale tá
najkardinálnejšia pripomienka sa týka veľmi
silnej dopravnej záťaže,“ tvrdí jedna
z obyvateliek priľahlého okolia. Investor
zatiaľ nemá stavebné povolenie, čiže
výstavba zatiaľ nehrozí. Jej realizácii bráni
aj fakt, že sa snaží o odkúpenie dvoch
priľahlých pozemkov, ktoré mu ale miestni
poslanci už v minulosti neschválili. „Tento

projekt je dlhodobý, kolegovia hovoria, že trvá
už dokonca 11 rokov. V princípe sme sa dostali
do situácie, kedy sa zmenili právne pomery
v tomto štáte. Napríklad pozemky, ktoré
pôvodne patrili mestu, maličké časti, jedná
sa o 90 metrov štvorcových, ktoré nám vtedy
odporučili využiť a plánoval sa ich odpredaj
na našu firmu, medzitým prešli do správy
mestskej časti a vznikli problémy,“ priblížil
pôvod nezrovnalostí Hlavačka. „Odpredajom
pozemkov by sa začalo stavebné konanie a je
tu vydané právoplatné územné rozhodnutie,
ktoré hovorí o celom objeme stavby a výške,
ktorá je pre väčšinu poslancov nevyhovujúca,“
objasňuje starosta Ružinova Dušan Pekár.
Verejná prezentácia ale tak povediac
„prelomila ľady“ a napomohla k riešeniu
celej situácie. Investor prejavil záujem svoj
projekt ešte raz prehodnotiť a začleniť do
neho aj niektoré z požiadaviek obyvateľov.
Na rad teda prídu ďalšie diskusie. „V princípe
si myslím, že keď občania vyjadrili záujem
o to, aby mohla prebiehať ďalšia diskusia na
stavebnom úrade, kde by sa hľadali prieniky
medzi tým, aké záujmy má naša spoločnosť
a aké záujmy majú obyvatelia a mestská časť,
tak sa budeme snažiť o to, aby sa tie prieniky
našli,“ uzavrel Hlavačka.
Veronika Vasilková

V Ružinove už odštartovala
tohtoročná oprava ciest a chodníkov
Mestská časť Ružinov začala s tohtoročnou výmenou povrchov ciest a chodníkov. Tak, ako aj po
minulé roky, opäť ide o kompletnú rekonštrukciu, teda nielen plátanie výtlkov. Aktuálne zmenu
pociťuje chodník na Stachanovskej ulici a zbohom zničenému povrchu už dala cesta a chodník na
Kľukatej ulici pri prievozskom cintoríne.
Dušan Pekár. Nový povrch tento rok dostane aj križovatkový
priestor Mesačnej ulice a Trnavskej cesty, cesta na Čmelíkovej
ulici a časť vozovky na Sputnikovej ulici. Oprava čaká aj časť
komunikácie na Banšelovej ulici, kde je tiež v pláne oprava
chodníka spolu s vybudovaním bezbariérových zjazdov.
V tejto fáze sa v Ružinove vymení 895 metrov zničených
komunikácii, v celkovej výmere viac ako 6 200 m2.
Predpokladané náklady na tieto práce mestská časť Ružinov
odhadovala na vyše 330 000 eur, v elektronickej aukcii v rámci
verejného obstarávania sa ich však podarilo stiahnuť podstatne
nižšie. „Do týchto opráv investujeme viac ako 237 000 eur.
Stále nás to ale vyjde lacnejšie, ako keby sme každý rok len
plátali výtlky a nešli cestou kompletných rekonštrukcií,“
objasnil starosta Ružinova Dušan Pekár.

„Na Kľukatej ulici, v časti od Kaštieľskej po Hríbovú, došlo aj
k odvodneniu uličnými vpustami. Práve v tejto lokalite sa nám
ľudia sťažovali na stojatú vodu po výdatnejších dažďoch,“
ozrejmil rekonštrukčné práce na Kľukatej ulici starosta Ružinova

Ružinov tento rok opraví aj ďalšie chodníky. Ako prvý prišiel
na rad ten na Stachanovskej ulici v úseku od Kladnianskej
po Kľukatú. Predpokladané náklady na tieto práce Ružinov
odhadoval na približne 68 000 eur, vďaka elektronickej aukcii
sa sumu podarilo znížiť o takmer 5 000 eur.
Marianna Šebová
Foto: autorka

www.ruzinovskeecho.sk

13

Peter Kostka: Na každý tréning sa musím tešiť
Tento rozhovor sa mi robil zvláštne. Nie preto, že by som sa bála
rozhovorov s ľuďmi alebo by som nevedela, na čo sa ich mám pýtať.
Ale preto, že ide o Petra Kostku, môjho veľkého brata. O človeka,
ktorého poznám celý život a viem o ňom všetko, možno aj to, čo by
som radšej nevedela. Dobre viem, čo pre neho hádzaná znamená
a že kvôli tomuto športu a svojim zverencom obetoval viac, ako si vie
ktokoľvek vôbec predstaviť. Dohodnúť si pracovný rozhovor s blízkym
členom rodiny je dosť zábavné. Žiadna kancelária či kaviareň, ale
stretáme sa tam, kde sme toho toľko prežili, v byte mojich rodičov.
Tam, kde sa stále nachádza takmer nezmenená bývalá Peťova detská
izba s desiatkami pohárov, trofejí a medailí, z ktorých rodičia poctivo
utierajú prach.
S hádzanou si začínal ešte na základnej škole.
Ako dieťa si inklinoval aj k tenisu, prečo nakoniec vyhrala hádzaná?
Rozhodujúcu úlohu zohrala osobnosť trénera Rapidu
Bratislava Milana Bujalku, ktorý ma naučil hádzanú
milovať. V detskom veku sa riadite pocitmi a podvedome inklinujete k prostrediu, v ktorom sa cítite
príjemne. A ja som sa cítil príjemne v kolektíve kamarátov a pod vedením skvelého trénera. Navyše, na ZŠ
Nevädzová mala hádzaná dlhoročnú tradíciu. Milovali
sme telesné výchovy, kde sme proti sebe hrávali zápasy, o ktorých sme potom rozprávali celý týždeň. Takže
moje rozhodnutie venovať sa hádzanej prišlo úplne
automaticky.
Hádzaná ťa sprevádzala aj na strednej škole.
Vtedy si sa upísal ŠKP Bratislava.
Môj prechod do ŠKP Bratislava prišiel už v čase, keď
som mal zdravotné problémy. V 8. triede som si vážne
zranil koleno a odvtedy sa to so mnou vlieklo. Už sa mi
nikdy nepodarilo získať istotu, opakované zranenia ma
ubíjali a znižovali výkonnosť. Dodnes som absolvoval
štyri operácie kolien, ale napriek tomu neznášam tvrdenie „športom k trvalej invalidite“. Všetko je to
o správnom dávkovaní záťaže a kvalitnej športovej príprave. Ako dorastenec som v ŠKP Bratislava zažil najkrajšie životné obdobie. Boli sme úžasná partia, ktorá
sa stretáva dodnes. Trénerom bol Marián Rummel,
ktorý predbehol svojim prístupom, štýlom práce
a detailnosťou dobu. Hoci sme skončili dvakrát tretí a
raz druhí a titul nám ušiel pomedzi prsty, na toto obdobie mám len tie najkrajšie spomienky.
Hádzaná sa všeobecne považuje za tvrdý šport.
Ani ty si sa nevyhol viacerým zraneniam.
Hádzaná je predovšetkým krásny šport, vyžadujúci
si komplexnú pripravenosť. Samotná športová hra
nemôže za zranenia, to je dôležité zdôrazniť. 50 %
zodpovednosti za zranenie nesie tréner, ktorého úlohou je optimálne pripraviť svojich hráčov na špecifickú
záťaž. Dnes už neplatí, že čím viac trénuješ, tým lepšie
hráš. Naopak, je nesmierne dôležité vedieť, čo chcem
rozvíjať, kedy to chcem rozvíjať a akými prostriedkami
to chcem rozvíjať. Ak to tréner ovláda a je dostatočne
vzdelaný a skúsený, tak zranení je výrazne menej. Ak
by som vtedy vedel o športovej príprave to, čo viem
dnes, určite by som toľko ako mladý hráč netrpel.
Tento šport ti ale očividne prirástol k srdcu. Ako
hráč si síce skončil, ale dal si sa na dráhu trénera.
Trénerom som sa stal v roku 2006, kedy ma oslovila
Emília Hianiková a Ľubo Orosz, či neskúsim trénovať
prípravku v ŠKP Bratislava. Je neuveriteľné, že mnohých chlapcov z tejto prípravky trénujem dodnes.
Z malých chlapcov sa stali muži, študujúci na vysokých
školách a jazdiacich na vlastných autách ☺. Ubehlo to
rýchlo. Medzitým som dokončil vlastnú vysokú školu
a začal študovať trénerstvo. „C“ licenciu som si urobil

v Trenčíne v roku 2007, „B“ licenciu som študoval vyše
roka v Olomouci a získal ju v roku 2009. „A“ licenciu,
ktorá sa získava na FTVŠ UK v Bratislave po absolvovaní
trojročného bakalárskeho štúdia, som získal minulý
rok. Z môjho pohľadu je tréner osoba, ktorá je odkázaná na neustále vzdelávanie, čerpanie nových informácií
a kritické myslenie. Najhoršie je sebauspokojenie,
uverenie vo vlastnú výnimočnosť. Dúfam, že to sa mi
nikdy nestane.
Dal si dokopy tím chlapcov, ktorý žil hádzanou.
Vo veku puberty majú deti rôzne záľuby
a vymýšľajú, ako sa ti ich podarilo udržať pokope? Čím si ich motivoval?
V hádzanej nemáte také vzory ako majú mladí futbalisti v Hamšíkovi a mladí hokejisti v Hossovi. Jedinou
cestou je dobrá partia a úprimné vzťahy. Ak v deťoch
nevzbĺkne vášeň, nemáte šancu. Moji chalani chodili
celých 10 rokov poctivo na tréningy, lebo sa tešili na
svojich kamarátov, na cestovanie po Európe, na zápasovú atmosféru. Nikdy som nezažil deň, v ktorom sa
mi nechcelo ísť na tréning. Tešil som sa na atmosféru,
na každého jedného hráča. To musí človek zažiť, aby to
pochopil. Myslím, že takto nainfikovaný som nebol iba
ja, ale celý tím a to je hlavný dôvod, prečo sme už 10
rokov spolu a prišli také pekné úspechy.
Najväčší úspech sa ale dostavil nedávno. Stali ste
sa majstrami Slovenska.
Majstrami SR sme sa stali už druhýkrát. V kategórii
mladšieho dorastu sme v sezóne 2013/14 nestratili
ani bod a suverénne získali titul. V aktuálnej sezóne
sme však favoritom neboli. O to je úspech krajší.
Predstihnúť prešovský a topoľčiansky ročník 1996,
navyše s družstvom, ktoré bolo zložené najmä z hráčov
ročníka 1997 a 1998, to je veľká vec a obrovský úspech.
Čo bolo základom vášho úspechu? Aký je to pocit
byť trénerom majstrov Slovenska?
Základom úspechu bol skvelý tím. Nemali sme vždy
najlepších hráčov, ale mali sme jednoznačne tých najsprávnejších chlapcov. Každý z nich vedel, aké je jeho
miesto v družstve. Tím sme mali skvele vyskladaný.
Boli tu introverti, drzáci, rebeli, srdciari, zabávači.
V kolektívnych športoch sú medziľudské vzťahy a
srdiečko najdôležitejšie. Na chlapcov som hrdý, lebo
vždy verili, že koncepčná a poctivá práca prinesie úspechy, len treba byť trpezlivý.
Ako je na tom Bratislava čo sa týka hádzanej
z celoslovenského pohľadu? Vyrastajú v hlavnom meste kvalitní hráči, ktorí potom putujú
do zahraničných klubov prípadne sa upíšu aj
reprezentácii? Alebo je tá kvalitná liaheň niekde
inde..
Som šťastný, že sa nám podarilo vrátiť bratislavskú
mládežnícku hádzanú na miesta, ktoré jej historicky
patria. Na Slovensku patríme medzi špičku a spolu

s Prešovom vychovávame najviac hráčov pre mládežnícke reprezentačné výbery. Pre ilustráciu, v základnej
zostave juniorskej reprezentácie SR boli v rozhodujúcom kvalifikačnom zápase proti Chorvátom štyria
naši chlapci. Treba si však uvedomiť, že hádzaná nie
je masový šport. Chlapcom neustále zdôrazňujem, že
ešte dôležitejšie než hádzaná je kvalitné vzdelanie.
Až následne je dôležitá hádzanárska kariéra. Napriek
tomu si myslím, že viacerí z nich majú všetky predpoklady dosiahnuť v hádzanej veľké úspechy.
Pôsobíš aj ako asistent trénera juniorskej reprezentácie SR. Bola táto ponuka pre teba výzva?
V roku 2012 ma oslovil úspešný mládežnícky tréner
Tatrana Prešov Marek Gernát, či by som nemal záujem
o pozíciu asistenta pri reprezentačnom výbere kadetov
SR. Neváhal som. Gernát je fantastický tréner
a úžasný človek. Vďaka svojej pozícii v reprezentačnom
výbere kadetov a neskôr juniorov som spoznal úplne
inú úroveň mládežníckej hádzanej a predovšetkým
spôsob práce. Po dvoch rokoch sme prešli od kadetskej
kategórie k juniorskej, a hoci sa nám v apríli nepodarilo
kvalifikovať sa cez silné Chorvátsko na tohtoročné
Majstrovstvá Európy v Dánsku, Slovenský zväz hádzanej nám vyslovil dôveru a umožnil nám pokračovať pri
družstve naďalej. V januári 2017 nás čaká kvalifikácia
o postup na Majstrovstvá sveta a my veríme, že pri
šťastnejšom žrebe a optimálnom zdravotnom stave
kľúčových hráčov to konečne vyjde. Vďaka svojej pozícii
v reprezentačnom výbere kadetov a neskôr juniorov
som spoznal úplne inú úroveň mládežníckej hádzanej.
Po ľudskej a trénerskej stránke som veľa pochopil
a najmä sa veľa naučil.
Čo plánuješ ďalej? Budeš sa skôr venovať slovenskému výberu alebo ostávaš verný ŠKP?
Každý máme svoje sny a túžby, treba sa však držať pri
zemi a stanovovať si reálne ciele. Pre mňa je rozhodujúce, či sa stále budem tešiť na každý jeden tréning.
Pre mňa je tento pocit dôležitejší než akákoľvek
finančná odmena. Budúci rok bude veľmi náročný. Stal
som sa hlavným trénerom „A“ družstva mužov v ŠKP
Bratislava. Našim cieľom bude postup do obnovenej
česko-slovenskej ligovej súťaže, ktorá sa bude hrať od
sezóny 2017/18. Stojí pred nami veľká výzva, ale my to
zvládneme. Súčasne ostávam pri staršom doraste, kde
chceme obhájiť majstrovský titul. Minimálne do januára 2017 budem asistentom trénera Gernáta v reprezentačnom družstve juniorov SR. Snívame o účasti na MS,
ktorá by bola krásnou rozlúčkou s chlapcami z ročníka
1996 a 1997 po piatich reprezentačných rokoch. ŠKP
však ostanem určite verný, pre mňa je tento klub srdcovou záležitosťou a to sa už nikdy nezmení!
Katarína Kostková
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Súťažte o knihu Ako sa stať celebritou od Juraja Slezáčka a Silvie Lispuchovej, ktorú jednému z úspešných riešiteľov krížovky venuje
vydavateľstvo Ikar. Pošlite správne znenie tajničky do 15.7.2015 emailom na adresu echo@ruzinov.sk alebo poštou na adresu Ružiinovské echo,
Mierová 21, 82705 Bratislava. Nezabudnite uviesť svoje meno, adresu a telefonický kontakt. Výhercu zverejníme v RE 9/2016. Správne znenie tajničky
RE 6/2016: Samota lásku viac roznecuje ako tlmí. Knihu Country od Danielle Steelovej získava Karol Weiss z Jašíkovej ulice. Príjemné čítanie!
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Seniori navštívili Topoľčianky
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Ružinov má na konte ďalší úspech. Mimoriadne obľúbené výlety pre seniorov aj tentoraz priniesli skôr narodeným
Ružinovčanom množstvo zážitkov. Tentoraz objavovali krásy Topolčianok, ktoré ukrývajú priamo v centre mestečka
i vo svojom blízkom okolí. Išlo o novú lokalitu, ktorou sa Ružinov snažil seniorov potešiť a upútať.

Prvou zastávkou májového výletu bola zubria
zvernica. Majestátne zvieratá obdivovali

z tesnej blízkosti, tí smelší sa mohli zúčastniť aj
ich kŕmenia. Pre mnohých to bolo vôbec po
prvý raz kedy zubry videli naživo. Súčasťou
návštevy bola aj komentovaná prehliadka.
„Tieto zvieratá bežne nevidíme, je to rarita,
preto som si to užil a navyše to bolo poučné
i zaujímavé,“ povedel tesne po prehliadke
jeden z Ružinovčanov. Ďalšou zastávkou bol
Národný žrebčín v Topolčiankach. Chov
a výcvik koní tu má dlhoročnú tradíciu a čom
sa mohli seniori presvedčiť na vlastné oči.
Jeho história sa začala písať ešte v roku 1921.
Dnes by ste v žrebčíne našli 60 koní piatich

plemien. V rámci prehliadky seniori videli
cviky z klasickej Topoľčianskej školy, prešli si
priestormi jazdiarne i stajní. Plný emócií sa
následne vybrali obdivovať zákutia kaštieľa
Topoľčianky. Bola to zároveň bodka za
májových výletom. „Je to úplne nová destinácia
a sme tu prvýkrát. Dúfam, že sme pripravili
program tak, aby boli všetci spokojní a našli si
tu presne to čo očakávali,“ zdôvodnila výber
destinácie Henrieta Valková z Miestneho
úradu .
Foto: Rado Hoblík
(vv)

Gymnazisti na I. Horvátha Vydarený Deň s Interom
besedovali s diplomatom
Gymnázium Ivana Horvátha navštívil
jeho bývalý absolvent a súčasný
slovenský veľvyslanec v Indii Žigmund
Bertók. Pri tejto príležitosti si nielen
zaspomínal na časy strávané
v školských laviciach, ale sa aj podelil
o dobrodružstvá, ktoré zažil počas
svojej kariéry diplomata v krajinách
tretieho sveta. Beseda sa stretla
s veľkým ohlasom.
„Vždy sa veľmi teším keď máme takéto besedy. Hlavne ak sa to týka
niečoho, čo ma zaujíma tak veľmi ako napríklad toto. Viem si predstaviť,
že by som kráčal v šľapajách nášho veľvyslanca“, tvrdí Adam, jeden zo
študentov gymnázia. Jeho slová potvrdila aj Viktória, ktorá vnímala
návštevu s nadšením a aj vhodný spôsob na motiváciu študentov
k učeniu. „Láka ma pobyt v zahraničí, možno aj urobiť niečo pre
Slovensko“, priznala študentka. Slovensko je tento rok hrdou krajinou.
Predsedá Rade Európskej únie a tak sa debata niesla aj v tomto duchu.
Diplomat priblížil funkciu úlohy predsedníckej krajiny a zodpovedal na
všetky otázky študentov. „Som milo prekvapený. Na základe interaktívnej
diskusie,som videl, že dnešní mladí ľudia sú veľmi schopní po všetkých
stránkach. Sú plnohodnotnými členmi európskeho kontextu obyvateľstva.
Nevidím ani žiadny problém v nejakom spomaľovaní sa vývoja našej
mladej generácie,“ vyslovil uznanie.
Foto: Rado Hoblík
(vv)

Potravinové balíčky pre jednotlivcov
a rodiny poberajúcich pomoc v hmotnej núdzi
Bratislavská arcidiecézna charita v spolupráci s Mestskou
časťou Bratislava - Ružinov bude poskytovať potravinové
balíčky rodinám a jednotlivcom, na základe určenia
príslušného úradu práce sociálnych vecí a rodiny.
Pre Ružinovčanov plánuje Bratislavská arcidiecézna charita
distribúciu potravinových balíčkov počas prvého augustového
týždňa v jej na Krasinského ulici 6. Nárok na poskytnutie
balíčka bude mať: rodina s nezaopatreným dieťaťom alebo
deťmi, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, príjemca
pomoci v hmotnej núdzi, ktorý dovŕšil vek potrebný na nárok
na starobný dôchodok a nemá príjem zo zárobkovej činnosti,
príjemca pomoci v hmotnej núdzi, ktorý je invalidný a nemá
príjem zo zárobkovej činnosti, príjemca pomoci v hmotnej
núdzi s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorý nemá príjem
zo zárobkovej činnosti. Bratislavská arcidiecézna charita
včas oznámi všetkým príjemcom presný termín výdaja
potravinového balíčka. Viac informácií na www.charitaba.sk
alebo na tel. čísle: 02/4425 0374.

Deň s Interom patrí už medzi tradičné akcie tohto futbalového
klubu. Aj tento rok sa stretli hráči, rodičia, funkcionári či
priaznivci, abyzbilancovali uplynulú sezónu. Pre deti boli
pripravené rôzne atrakcie. Skákací hrad, stolný futbal,
automobilové trenažéry či obyčajné bránky na tréning. Súčasťou
podujatia bol aj priateľský zápas žiakov Interu Bratislava a Interu
Bátorová. Stretnutie v ktorom skôr ako o výsledok šlo o zábavu,
vyhrali nakoniec domáci.
(red)
Foto FK Inter Bratislava

Ružinovskí policajti sú
pripravení na leto
Mestskí policajti sú pripravení dohliadať na bezpečnosť
Ružinovčanov a na verejný poriadok v ružinovských uliciach aj
počas tejto letnej turistickej sezóny.
Zamerajú sa na všetky miesta, ktoré využívajú Ružinovčania, ale
aj obyvatelia iných mestských častí, na oddych. Vo zvýšenej miere
budú kontrolovať situáciu v okolí Štrkoveckého jazera. Mestskí
policajti budú dohliadať aj na to, či majitelia psov rešpektujú zákaz
vstupu so psom do vodnej plochy Štrkoveckého jazera. V prípade
potreby môžu občania kontaktovať okrskára pre Štrkovec Jána
Šafára na telefónnom čísle 0914 369 409 alebo okrskar.ruzinov@
mp.bratislava.sk. V spolupráci s prevádzkovateľom budú dohliadať
na dodržiavanie prevádzkového poriadku v Areáli hier Radosť
Štrkovec. Mestskí policajti budú zabezpečovať verejný poriadok
aj v Areáli zdravia Zlaté piesky. Vodičov zároveň upozorňujeme,
aby dodržiavali správne parkovanie na vyznačených parkovacích
miestach. Žiadame občanov, aby v prípade, že majú informácie
o páchaní priestupku, neváhali kontaktovať mestskú políciu.
Z dôvodu zabezpečenia pokojného oddychu Ružinovčanov budú
intenzívnejšie dohliadať na dodržiavanie prevádzkových hodín
letných terás, ale aj všetkých pohostinských a reštauračných
zariadení na území Ružinova.
(ruz)

SPOLOČENSKÝ DOM NIVY

DOM KULTÚRY RUŽINOV

Súťažná 18, tel.: 02/559 60 861

Ružinovská 28, tel.: 02/43 33 05 23

JÚL 2016

JÚL 2016
3.7. nedeľa 16.00 h
		
		

CYRILO- METODEJSKÝ DEŇ
Pri príležitosti sviatku sv. Cyrila a sv. Metoda
koncert ZSZ CANTUS v DK Ružinov

3.7. nedeľa 18.00 h
		

MICHAL MOTÝĽ TENTET
Letný jazzový koncert v parku A. Hlinku

04.07. pondelok 14.00 h VRÁSKY Z LÁSKY – ČESKÁ KOMÉDIA, r. 2012
		
Filmové premietanie pre seniorov. Vstup voľný
11.-15.7. pondelok -piatok 8.00 h -16.00 h Letný denný výtvarný tábor
		
MALIAR VŠETKÝMI FARBAMI MAZANÝ - určený pre deti od 6 do 15 rokov.
		
Prihlasovanie a platby u SZUŠ LADON na atelier.ladon@gmail.com
		
alebo tel. čísle 0910341766

10.7. nedeľa 18.00 h SWINGANG
		
Letný swingový koncert v parku A. Hlinku

19.07. utorok 10.00 h - 12.00 h FAREBNÝ SVET KRIED
		
Zábavné dopoludnia pre prázdninujúce deti. Vstup voľný

11.7. pondelok 17.00 h TV ŠLÁGER
		
Televízny zábavno-hudobný program v DK Ružinov

20.07. streda 10.00 h - 12.00 h LOPTOVÉ HRY PRE DETI –VOLEJBAL, FUTBAL, GOLF
		
Zábavné dopoludnia pre prázdninujúce deti. Vstup voľný

17.7. nedeľa 18.00 h BABELE BEAT BAND
		
Koncert klezmerovej hudby prepojenej s jazzovými interpretáciami
		
v parku A. Hlinku

26.07. utorok 10.00 h - 12.00 h SPOLOČENSKÉ HRY PRE DETI
		
Zábavné dopoludnia pre prázdninujúce deti. Vstup voľný

24.7. nedeľa 18.00 h
		
		
		

TANEČNÝ VEČER
Večer tancov spojený s tanečným workshopom a súťažou o najlepšie
oblečené tanečné páry uvádza tanečná škola KTC – do tanca hrá 		
hudobná skupina CHARLIE DUO v parku A. Hlinku

31.7. nedeľa 18.00 h
		

VEČER ŠANSÓNU
Šansónový koncert v podaní Andrey Zimányiovej v parku A. Hlinku

		

KURUC BAND
Pocta hudobným velikánom ( T. Jones, F. Sinatra, K. Duchoň )
promenádny koncert v parku A. Hlinku

14.8. nedeľa 18.00 h MALÝ PRINC
		
Letný rockový koncert v parku A. Hlinku
21.8. nedeľa 18.00 h DIVISI
		
Koncert v štýle FUNK-LATIN-HOUSE v parku A. Hlinku
22.8. pondelok 17.00 h TV ŠLÁGER
		
Televízny zábavno-hudobný program v DK Ružinov
28.8. nedeľa18.00 h
		
		

PRESSBURGER KLEZMER BAND
Koncert emotívnej a tanečnej hudby strednej a východnej Európy
v podaní popredných predstaviteľov európskej scény world music
v parku A. Hlinku

3.9. sobota 10.00 h ROZLÚČKA S LETOM
		
Detskí animátori, stredovek naživo, hasiči, policajti, ukážky
		
zásahov, prehliadka techniky a iné detské atrakcie v exteriéri
		DK Ružinov
3.9. sobota 17.00 h
		

AUGUST 2016
16.08. utorok 10.00 h - 12.00 h SPIEVAME SI PRE RADOSŤ S ANKOU REPKOVOU
		
S deťmi a rodičmi si zaspieva ľudové pesničky skúsená lektorka
		
a speváčka Anka Repková. Vstup voľný
17.8. streda 10.00 h - 12.00 h NAJKRAJŠÍ DETSKÝ BUNKER
		
Na najkrajší postavený bunker čaká odmena. Vstup voľný

AUGUST 2016
7.8. nedeľa 18.00 h

27.07. streda 10.00 h - 12.00 h ČÍTANIE ROZPRÁVOK PRE DETI– dračie či o čarovnej víle
		
Veselé čítanie a kreslenie rozprávok pre deti a rodičov

24.08. streda 10.00 h - 12.00 h PRÍRODA OKOLO NÁS
		
Poznávanie kvetov a stromov pred SD Nivy.
		
Program pre prázdninujúce deti. Vstup voľný
25.08. štvrtok 10.00 h - 12.00 h ZÁŽITKY Z PRÁZDNIN
		
Tvorivé výtvarné popoludnie pre deti spojené s kreslením
		

na chodník pred SD Nivy

SD PRIEVOZ

Kaštieľska 30, tel.: 02/43 63 02 30
JÚL 2016
4.7. pondelok 16.00 h - 17.00 h DRAMATIZOVANÉ ČÍTANIE ROZPRÁVOK
		V PODANÍ HEREČKY ANNY TYRALOVEJ- OKAPCOVEJ
		
Určené deťom od 3-6 rokov

AUGUST 2016
19.8. piatok 14.00 h POZNÁŠ DOBRE SVOJE MESTO, V KTOROM ŽIJEŠ?
		
Vedomostná súťaž pre seniorov, ktorej cieľom je poznať mesto,
		

v ktorom žijú, jeho históriu a kultúru

RODINNÁ GRILOVAČKA
Ružinovská grilovačka v exteriéri DK Ružinov

SPOLOČENSKÝ DOM TRÁVNIKY
Nevädzová 4, tel.: 02/ 436 30 594
JÚL 2016
11.-15.7. 8.00 h -16.00 h
pondelok -piatok
Letný denný výtvarný tábor
		
MALIAR VŠETKÝMI FARBAMI MAZANÝ
		
- určený pre deti od 6 do 15 rokov.
		
Prihlasovanie a platby u SZUŠ LADON na atelier.ladon@gmail.com
		
alebo tel. čísle 0910 341 766

AUGUST 2016
15.-19.8. 7.45 h -20.00 h
pondelok -piatok
Letný denný tanečný tábor
		
AKADÉMIA ÍRSKEHO TANCA AVALON
		
Prihlasovanie na avalonirishtance@gmail.com alebo
		
tel. čísle 0905 822 979

SD Nivy, Súťažná 18
01.07. PI 18:00 HĽADÁ SA DORY, Andrew Stanton,
USA, 2016, 98 min., slov. dab., MP, 3.00/4.00 € (PRE DETI)
01.07. PI 20:00 KOMÚNA, Thomas Vinterberg,
Dán./Švéd., 2016, 110 min., dán. ver., tit., MN, 3.50/4.00 €
(SEVERSKÝ VEČER)
02.07. SO 18:00 HĽADÁ SA DORY, Andrew Stanton,
USA, 2016, 98 min., slov. dab., MP, 3.00/4.00 € (PRE DETI)
02.07. SO 20:00 OSTRÍ CHLAPCI, Shane Black, Brit.
/USA, 2016, 116 min., angl. ver., tit., MN, 3.50/4.00 €
Počas letných
prázdnin prejde
veľkou premenou
sála SD Nivy, v ktorej
funguje aj kino
Nostalgia. Ponúkame
malú ochutnávku
toho, na čo sa
môžu návštevníci v
septembri tešiť.

