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Mlynské nivy
začínajú meniť tvár

Neradostný stav
areálu Radosť na Štrkovci

Bratislavská lýra
znovu ožila!
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Ružinov súhlasí s návrhom na zmenu
štatútu hlavného mesta kvôli miestnemu
poplatku za rozvoj
Ružinovskí poslanci na októbrovom miestnom zastupiteľstve jednohlasne vyjadrili súhlas s návrhom na zmenu štatútu hlavného mesta, ktorý vzišiel z Regionálneho združenia starostov mestských častí Bratislavy.
Nato, aby mestské časti mohli byť správcami miestneho poplatku za rozvoj, by musel byť zmenený štatút hlavného mesta
„Naším cieľom je, aby bol naplnený zákon a Bratislava mohla v budúcom roku vyberať miestny poplatok za rozvoj. Návrh na
zmenu štatútu spočíva v prerozdelení vybraných financií z poplatku za rozvoj v pomere 68 % pre danú mestskú časť, kde sa
výstavba bude realizovať a 32 % pre hlavné mesto. Zároveň sa tak mestské časti stanú správcami tohto poplatku,“ uviedol
starosta Ružinova Dušan Pekár.
Kým návrh na zmenu štatútu hlavného mesta ružinovskí poslanci podporili, s návrhom všeobecného záväzného nariadenia
(VZN) o poplatku za rozvoj z dielne hlavného mesta takmer jednohlasne nesúhlasili. Tento návrh síce stanovil maximálnu
výšku poplatku za rozvoj na území celej Bratislava, teda 35 eur za každý, aj začatý m2 podlahovej plochy nadzemnej časti
stavby, no jeho správcom by bolo hlavné mesto. „Nemyslím si, že by tu v Bratislave mali byť stanovené nejaké maximálne
sadzby. Vždy to závisí od nejakého konkrétneho územia. Myslím si, že poplatok za rozvoj by mal konečne stanoviť podmienky,
za ktorých developeri môžu postaviť svoju stavbu. Tie sú niekedy diskutabilné. Takto každý bude vedieť, na čom je,“ povedal
Vladimír Sloboda, ružinovský poslanec.
Zákon, ktorý umožňuje obciam zaviesť na svojom území poplatok za rozvoj, vstúpi do platnosti 1. novembra 2016. Zákon
jasne definuje, načo musia byť takto vyzbierané peniaze použité. „Myslím si, že poplatok za rozvoj je v podmienkach mestskej
časti Ružinov veľmi dôležitý. Developeri nám tu stavajú na každom rohu. Potom chýba občianska vybavenosť, chýbajú nám
materské škôlky, kvalitné cesty a chodníky, detské ihriská, zeleň a podobne. Týmto sa dá kompenzovať to, že developeri nám
vrátia peniaze a my môžeme pre Ružinovčanov budovať potrebné veci,“ uviedol poslanec Miestneho zastupiteľstva mestskej
časti Bratislava-Ružinov Martin Vojtašovič. Nato, aby mohla obec zaviesť poplatok za rozvoj, musí prijať všeobecne záväzné
nariadenie, kde zadefinuje okrem iného aj jeho výšku. Konečné slovo v prípade VZN o poplatku za rozvoj, ako aj prípadnej
zmeny štatútu Bratislavy budú mať mestskí poslanci. „Snahou starostov mestských častí v Bratislave, viacerých mestských
poslancov, a ako ukázalo dnešné zastupiteľstvo, aj ružinovských miestnych poslancov je, aby sme dali poplatku za rozvoj právny rámec. Verím, že potrebné dokumenty vrátane zmeny štatútu hlavného mesta, budú nakoniec schválené a prinesú peniaze
pre rozvoj Bratislavy,“ uzavrel starosta Ružinova Dušan Pekár.
(mš,vv)

Ružinov podporí rodiny
v núdzi vyšším vianočným príspevkom
Aj tento rok môžu ružinovské rodiny v hmotnej alebo
náhlej núdzi dostať od mestskej časti vianočný príspevok.
Ten sa oproti minulému roku zvýšil o 10 € a 30 €, v závislosti
od počtu detí.
Rodiny s nezaopatrenými deťmi s trvalým pobytom v Ružinove,
ktoré sú v hmotnej alebo náhlej núdzi, môžu dostať od mestskej
časti Ružinov vianočný finančný príspevok. Mestská časť chce takto
pomôcť rodinám, ktoré sa ocitli v nepriaznivej finančnej situácii.
Výška vianočného príspevku sa tento rok pohybuje od 140 do 190
eur, podľa počtu detí. Oproti vlaňajšku je tento príspevok v prípade
rodiny s jedným či dvoma deťmi vyšší o 10 eur. Rodina s viac ako
dvomi deťmi dostane, oproti minulému roku, o 30 eur viac. Rodiny
v hmotnej alebo náhlej núdzi, ktorým v roku 2016 už bola po-

skytnutá niektorá z finančných výpomocí, majú nárok na finančný
príspevok vo výške 70 eur.
Rodina, ktorá má záujem o vianočný príspevok, musí na ružinovskom miestnom úrade podať písomnú žiadosť a k nej priložiť všetky
dokumenty preukazujúce oprávnenosť a opodstatnenosť poskytnutia príspevku, najmä potvrdenie skutočnosti, že oprávnená osoba
je rodinou v hmotnej núdzi. Žiadosť treba podať do 15. novembra
2016. Tlačivo je zverejnené na webovej stránke mestskej časti Ružinov www.ruzinov.sk alebo si ju môžu rodičia vyzdvihnúť priamo
v prvom kontakte miestneho úradu na Mierovej 21.
Poskytovanie vianočného príspevku upravuje všeobecne záväzné
nariadenie mestskej časti Ružinov č. 13/2016.
(mš)

Medzilaborecká a Vrútocká budú mať
vynovené telocvične
Namiesto starého zničeného, miestami aj zvlneného povrchu, čisto nový. Nato sa môžu tešiť žiaci z Medzilaboreckej a Vrútockej. Týmto dvom základným školám v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Ružinov sa podarilo
uspieť vo výzve Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky zameranej na telocvične. Aktuálne tak
už prebiehajú práce na vynovení ich cvičebných priestorov, výsledkom bude nový povrch. ZŠ Vrútocká a ZŠ Medzilaborecká
spolu získali na nové podlahy dotáciu vo výške 54 000 eur, ďalších 30% z tejto sumy im má zaplatiť Ružinov zo svojho
rozpočtu. Vo výzve Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky zameranej na telocvične uspela aj
ZŠ Nevädzová, na vybavenie telocvične získala 1200 eur na výbavu telocvične, ZŠ Mierová zas 200 eur. Ružinov im nato tiež
prispeje vo výške 10 % zo získanej dotácie. Celkovo sa o túto dotáciu z druhého vládneho sociálneho balíčka sa uchádzalo
spolu 448 škôl, úspešných bolo viac ako 200.
(mš)

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

8. NOVEMER
od 16:00 hod. do 18:00 hod.
Jedáleň
ZŠ Medzilaborecká 11

Stretnutia
poslancov
s obyvateľmi
Poslanecké stredy na
miestnom úrade:
2. 11. 2016 16:30 - 17:30
Mgr. Martin Ferák
MiÚ Ružinov, Mierová 21,
prízemie B2
Trávniky
9. 11. 2016 16:30 - 17:30
Ing. Peter Hrapko
MiÚ Ružinov, Mierová 21,
prízemie B2
Pošeň
16. 11. 2016 16:30 17:30
JUDr. Martin Vojtašovič
MiÚ Ružinov, Mierová 21,
prízemie B2
Prievoz
23. 11. 2016 16:30 - 17:30
Ing. arch. Lucia Štasselová
MiÚ Ružinov, Mierová 21,
prízemie B2
Štrkovec
30. 11. 2016 16:30 - 17:30
Ing. Martin Patoprstý
MiÚ Ružinov, Mierová 21,
prízemie B2
Ostredky
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Neradostný stav
areálu Radosť na Štrkovci
Pravidelní, ale aj tí menej
pravidelní návštevníci
areálu hier Radosť na
Štrkovci si všimli zmeny.
Často dostávame do
redakcie otázky čo sa
deje s areálom, prečo sú
pozatvárané prevádzky
a množstvo ďalších.
Ak sa chceme pokúsiť dostať na podstatu
problému – teda toho čo sa deje s areálom
musíme sa vrátiť ešte do roku 1991, kedy
magistrát hlavného mesta zveril areál hier
Štrkovec do správy novovytvorenej mestskej
časti Bratislava-Ružinov. Zverené boli budovy
a zariadenia. Pozemky pod areálom, ktoré sa
ukazujú ako kľúčová príčina dnešného stavu
nikto neriešil. Veď patrili štátu. Až v roku 1999
sa štát začal zaujímať o svoj majetok a podpísal s mestskou časťou nájomnú zmluvu, ktorá
aj s dodatkom platila do roku 2006. Zmluva
vypršala a vlastník, napriek opakovaným žiadostiam mestskej časti, žiadnu novú zmluvu
nechcel. Keďže nepýtal ani nájomné – opäť
vec zaspala. Až vlani sa vtedajší správca pozemkov, ktorým bol Okresný úrad Bratislava
ozval dorubil nájomné za dva roky dozadu
– mestská časť Ružinov zaplatila takmer
osemdesiattisíc eur za obdobie od 1.7.2013
do 31.6.2015.

Bez nájomného vzťahu k pozemkom nemôže
RŠK, ktorý areál obhospodaruje, uzatvárať
akékoľvek zmluvy, súvisiace s aktivitami
využívajúcimi pozemok. teda ani zmluva na
prevádzku reštaurácie - bufetu nemohla byť
obnovená. RŠK nemôže prevádzkovať za
poplatky ani prenájom ihrísk a organizovať
akékoľvek spoplatnené akcie.
V roku 2016 bol teda opäť oslovený vlastník
– štát, prostredníctvom okresného úradu,

na rokovanie o usporiadaní vzťahov. V marci
2013 bol v zastupiteľstve schválený návrh
poslankyne za Štrkovec Tatiany Tomáškovej,
v ktorom poslanci žiadali starostu a prednostu
úradu, aby rokovali s vlatníkom pozemkov.
Starosta teda poslal na úrad písomnú žiadosť.
V apríli však do hra vstúpil nový subjekt – pozemky boli delimitované do priamej správy
ministerstva vnútra. Starosta Dušan Pekár
opäť rokoval, tentoraz na ministerstve a opäť

písomne listom z 03.05.2016 žiadal o nájom
predmetných pozemkov. Ministerstvo vnútra
SR, sekcia hnuteľného a nehnuteľného majetku, odpovedalo listom zo dňa 25.05.2016,
že najvhodnejším spôsobom usporiadania
vlastníckych vzťahov by bolo uzatvorenie
zámennej zmluvy, predmetom ktorej by bola
zámena daných pozemkov za nehnuteľný
majetok vo vlastníctve Mestskej časti. V zámennej zmluve by bola zároveň upravená
odplata za užívanie daného majetku do dňa

právoplatnosti rozhodnutia Okresného úradu
Bratislava, odboru katastra.
Následne starosta Pekár ministerstvu 6.7.2016
oznámil, že mestská časť nevlastní prebytočný nehnuteľný majetok, ktorý by mohol byť
predmetom zámennej zmluvy. Zároveň bola
navrhnutá zámena obecných pozemkov,
ktoré sú jednou z možností uskutočnenia
predmetu zámennej zmluvy. Vzhľadom na
skutočnosť, že zámena pozemkov resp. ich
prevod vlastníckeho práva, vyžaduje zdĺhavejší schvaľovací proces, do doby jej realizácie
bolo opätovne požiadané o nájom predmetných pozemkov, čo bolo odôvodnené
verejnoprospešným záujmom Mestskej časti
Bratislava – Ružinov, a to zotrvať vo využívaní
Areálu hier Štrkovec na organizovanie voľno
časových aktivít pre obyvateľov MČ Bratislava – Ružinov, celoročnou prevádzkou Areálu
Štrkovec a vytvorením podmienok pre športové a kultúrne vyžitie obyvateľov MČ, ako aj
udržiavanie osadených drevených detských
zariadení v bezpečnom stave.
Keďže navrhovaná zámena nehnuteľností
musí byť uskutočňovaná s vlastníkom nehnuteľností, Hlavným mestom SR Bratislavou, list
zo dňa 06.07.2016 bol zaslaný na vedomie
taktiež primátorovi hl .m. SR Bratislavy. Ku dňu
20.09.2016 nebolo doručené Mestskej časti
Bratislava – Ružinov k danej veci žiadne vyjadrenie Ministerstva vnútra SR ani primátora hl.
m. SR Bratislavy.
Loptička je teda na strane ministerstva. Ťažko
uveriť, že ekonomický záujem štátu – zámena
pozemkov - zvíťazí nad záujmom tých, ktorí
štát vytvárajú – občanmi.
Milan Stanislav
foto autor
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Ďalšia opravená
cesta v Ružinove, zrekonštruoval ju súkromný investor
Cesta na Nových záhradách I v Ružinove je ako zo škatuľky. Súčasťou rekonštrukcie
jej povrchu bolo aj odvodnenie s novými kanalizačnými vpustami. Okrem toho
v tejto lokalite pribudli opravené chodníky. O všetko sa postaral súkromný investor,
ktorý na ulici Nové záhrady I postavil byty pre svojich zamestnancov.

„Som rád, že investor splnil svoj sľub, ktorý dal
mestskej časti a obyvateľom tejto ulice ešte
počas prezentácie svojho zámeru, teda pred
začiatkom samotnej výstavby. Výsledkom
je kompletne zrekonštruovaná cesta a nové
chodníky, ktoré poslúžia Ružinovčanom“
uviedol starosta Ružinova Dušan Pekár.
Na Nových záhradách I pribudol okrem
toho aj odbočovací pruh na Mierovú ulicu,
ochranné ostrovčeky pre peších a ďalší
zrekonštruovaný chodník zo strany Mierovej
ulice. „Na ceste sme vybudovali aj betónový
spomaľovač. Okrem toho sme obyvateľom

ulice vybudovali v rámci zrekonštruovaných
chodníkov s bezbariérovými zjazdami aj nové
vjazdy do domov. Celkovo sme do týchto prác
investovali približne 80 000 eur,“ povedal
Martin Balla z ARS REAL spol., s.r.o.
Tento rok v Ružinove dofinancoval ďalší
súkromný investor vybudovanie detského
ihriska pre škôlkarov z Vietnamskej. Na
tento detský raj získala mestská časť
dotáciu z bratislavskej župy, tá nepokryla
všetky náklady. Vďaka súkromnému
investorovi, ktorý na susednej ulici Na

V Ružinove pribúdajú
ďalšie bezbariérové zjazdy z chodníkov

križovatkách staval bytový dom, tak na
detskom ihrisku pribudli pieskoviská,
lavičky, smetné koše a altánok. „Aj
v minulosti niektorí súkromní investori,
ktorí realizovali svoje zámery v Ružinove,
dobrovoľne pomohli napríklad s vylepšením
verejných priestranstiev, opravou ciest
a chodníkov či zrekonštruovaním Parku
Andreja Hlinku. Takéto vylepšenie okolia
stavieb bude v budúcnosti riešiť zákon
o miestnom poplatku za rozvoj,“ objasnil
starosta Ružinova Dušan Pekár.
Od novembra totiž nadobudne účinnosť
zákon o miestnom poplatku za rozvoj. Je
v ňom presne stanovené, na aké stavby sa
poplatok vzťahuje a na čo musia byť takto
vybrané peniaze použité. „Tento výnos musí
samospráva investovať napríklad do miestnej
komunikácie, parkovacích miest či parkov,“
priblížil starosta Ružinova Dušan Pekár. Na
zavedenie poplatku za rozvoj je potrebné
prijatie všeobecne záväzného nariadenia,
v ktorom si obec určí aj jeho sadzbu a
špecifiká.
Marianna Šebová
Foto: Marianna Šebová
a ARS REAL spol., s.r.o

Šetrnejšia
operácia pľúc
Chirurgovia v Univeritnej
nemocnici Ružinov
operujú nádory na pľúcach
miniinvazivnou metódou. Je
oveľa šetrnejšia a minimalizuje
riziko infekcií a zápalu pľúc.

Mestská časť Bratislava-Ružinov začala
štvrtú etapu bezbariérovej úpravy
zjazdov z chodníkov. Štvrtý rok za
sebou tak mení vysoké obrubníky na
chodníkoch v Ružinove za sklopené.
„Ako prvé prišli na rad zjazdy z chodníkov pri
materskej škole na Pivoňkovej ulici a za nimi
nasledovali ďalšie. Takéto úpravy chodníkov
majú jasný cieľ a to uľahčiť pohyb po
chodníkoch obyvateľom či už na invalidných
vozíkoch, s barlami alebo mamičkám
s kočíkmi,“ vysvetlil starosta Ružinova Dušan
Pekár. Počas tohtoročnej jesene tak pribudnú
bezbariérové zjazdy z chodníkov napríklad
aj medzi Kladnianskou a Sinokvetnou ulicou,
medzi Velehradskou a Revúckou ulicou,
na Solivarskej a ďalších uliciach. Do týchto
výmen vysokých obrubníkov za sklopené

investuje mestská časť viac ako
9 tisíc eur. „Počas uplynulých troch etáp sme
do bezbariérových zjazdov investovali vyše
60 tisíc eur. Postupne nám tak v Ružinove
pribúdajú chodníky vyhovujúce chodcom,
ktorým vysoké obrubníky spôsobovali problém
so schádzaním z chodníka,“ uzavrel starosta
Ružinova Dušan Pekár.
Práve za úpravu zjazdov z chodníkov na
bezbariérové získal vlani Ružinov diplom
v súťaži Samospráva a Slovensko bez bariér
2014-2015 v kategórii "Mestá a obce".
Diplom mestskej časti udelila Správna
rada účtu "Slovensko bez bariér" a porota
nezávislých odborníkov.
Marianna Šebová
Foto autorka

Profesor MUDr. Svetozár Haruštiak,
CSc., prednosta Kliniky hrudníkovej
chirurgie SZU a Univerzitnej
nemocnice zdôrazňuje, že
s miniinvazívnou metódou
nemusia pacientovi robiť veľký
rez. „Pri klasickej otvorenej chirurgii
býva pätnásťcentimetrový a
pacientovi vkladáme do hrudníka
kovový rozvierač. Ním roztiahneme
rebrá a tie sa lámu. Miniinvazívnou
metódou sa k nálezu na pľúcach
dostaneme cez štvorcentimetrový
rez, zvierač použiť nemusíme. Pre
pacienta to znamená menej bolesti,
rýchlejšie zotavenie, namiesto
niekoľkých týždňov niekoľko dní
a oveľa nižšie riziko infekcií rán alebo
zápalu pľúc.“ Zákrok poisťovňa
zaplatí, no nedajú sa takto
operovať všetky zhubné nádory.
Šetrnou metódou vedia lekári
odstrániť asi tretinu, rozhodujúca
je veľkosť nádoru.
Jozefína Kaššová
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Bratislavská lýra znovu ožila!
Staršia generácia si to veľmi dobre
pamätá, Bratislavská lýra bol najpopulárnejší a najobľúbenejší festival populárnych piesní v Česko-Slovensku, ktorý
sa od roku 1966 až do roku 1989 konal
každoročne v Bratislave. Slovenská
metropola sa teraz opäť vrátila v čase,
zažila koncert storočia, na ktorom
zazneli najslávnejšie hity Bratislavskej
lýry. Skvelý hudobný večer sprevádzal
moderátor Roman Bomboš.
S akými pocitmi si prijal ponuku na moderovanie tejto akcie?
Bola to pre teba výzva?
Nebola to prvá akcia tohto druhu a veľkosti, už vlani som moderoval megakoncert pri
príležitosti okrúhleho životného jubilea textára Kamila Peteraja, kde sa zišla približne
rovnaká zostava účinkujúcich. A tesne pred Lýrou som moderoval aj koncertný návrat
Mariky Gombitovej. Keď k tomu pripočítam rôzne festivaly, koncerty, krsty a najmä stovky rozhovorov s každým z vystupujúcich, nešiel som do neznámych vôd. Zodpovednosť
som si samozrejme uvedomoval, ale zároveň som sa na koncert veľmi tešil. Som dieťa,
ktoré na Lýre vyrástlo a jedna z mojich prvých spomienok vôbec je, že mám tri roky a
s rodičmi pozerám Lýru 1974, na ktorej víťazí Helena Vondráčková s pesničkou Malovaný
džbánku. O to krajšie bolo, že som Helenku teraz mohol uviesť odspievať rovnakú pieseň
po viac ako štyridsiatich rokoch po víťazstve na Lýre...
Bolo náročné sa na tento koncert pripraviť alebo so svojimi hudobnými skúsenosťami a vedomosťami to bola hračka?
Keď sa ma pýtajú, ako dlho som sa na takéto podujatie pripravoval, zvyknem odpovedať, že priebežne počas celého života. Každá zo skladieb sa totiž viaže k nejakej
emócii a tú je dôležité dostať do povedomia. Iste, štatistika je dôležitá, treba dať
obraz do rámu a očíslovať ho, zaradiť do historických súvislostí, ale najdôležitejšie
je dať divákovi k pesničke aj jej príbeh. Vtedy je aj divácky zážitok silnejší. V niektorých prípadoch som si musel overiť roky, napríklad s Daliborom Jandom sme si obaja

neboli istí, či na Lýre vystúpil prvýkrát v roku 1983, alebo o rok neskôr...
Kto z vystupujúcich ťa najviac prekvapil?
Keďže to boli všetko držitelia množstva Lýr, predpokladalo sa, že aj výkony budú
bezchybné. Milo ma však prekvapilo vystúpenie Martina Chodúra, ktorý spieval ťažkú
skladbu Karla Černocha Píseň o mé zemi. Tá na Lýre súťažila po okupácii Česko-Slovenska
v roku 1968 a aj keď vyhrala, vtedajší mocipáni urobili všetko preto, aby ju vymazali
z pamäti a Karel Černoch dokonca dostal dištanc, až kým sa za skladbu verejne neospravedlnil... Martin Chodúr sa narodil dávno po týchto udalostiach, napriek tomu skladbu
precítil empaticky nielen technicky, ale aj obsahovo. Vynikajúce bolo vystúpenie Janky
Kocianovej, ktorá bola plná energie a zvládla by aj samostatný vlastný koncertný blok. No
a Karel Gott potvrdil, že je absolútny profesionál. Po všetkých zdravotných peripetiach sa
vrátiť na scénu v takej forme dokáže len on.
Ako prebiehala komunikácia medzi tebou a tými najväčšími hviezdami?
S väčšinou sa dlhé roky poznám, takže nebol problém. Prešli sme si, o čom budem približne hovoriť, aby sa aj oni s mojim textom stotožnili a aby náhodou nevyšli na javisku
tesne po tom, čo budú počuť o sebe nejaké nepresné informácie. S Petrom Nagyom je
naše stretnutie vždy o tom, že si hovoríme vtipy, v ktorých je Peter majstrom. Zábavné
sú aj rozhovory s Jankom Lehotským, v zákulisí vládla rodinná atmosféra a myslím, že tá
nálada sa presunula aj na javisko.
A na záver, nejaké "pikošky" nám neprezradíš?
S Kulym som si ešte počas generálky opakoval text Duchoňovej piesne Mám ľudí rád,
pretože ju naživo často nespieva. V refréne som mu nahodil frázu „tadadadá“ a on hovorí
– zaspievaj mi to normálne, pretože si zapamätám tadadadá a potom to zaspievam aj
počas slávnostného večera. Napokon to zvládol bravúrne. Ale to všetci. Tento večer vojde
do histórie. Myslím si, že zopakovať stretnutie toľkých významných umelcov v jednom
čase a na jednom mieste sa asi sotva podarí. Pre zakladateľa Lýry Pavla Zelenaya to
muselo byť obrovské zadosťučinenie a pre autorov projektu Ľuba Beláka a Doda Šuhajdu
zasa splnenie obrovského sna. Všetko šliapalo na jednotku a mnohí z toho zážitku budeme žiť ešte dlho predlho.

Katarína Kostková

USAĎTE SA
v ružinove

prvých 20 bytov

Žite svoje sny naplno! Či už žijete single
život, alebo ste veľká rodina, z našej
širokej ponuky bytov si vyberie každý.

za uvádzacie ceny

www.galvanihodvory.sk
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V kauze Exnárová
treba urobiť druhý krok
Poslanci mestského zastupiteľstva uznesením požiadali primátora Iva Nesrovnala, aby riešil priestorovú situáciu ZUŠ na
Exnárovej ulici.

Ubytovňa na Uránovej

,,Priestory, v ktorých ZUŠ sídli sú nedostatočné a škola preto musí pôsobiť na
deviatich miestach,“ vysvetľuje iniciátor
uznesenia Slavomír Drozd.
,,Dlhodobo máme priestorové problémy
a preto učíme v základných školách. Táto
roztrieštenosť nám komlikuje život, ale
verím, že raz budeme mať solídny vlastný
priestor,“ povedala pre TVR riaditeľka
ZUŠ Anna Miklovičová. Problémy spôsobuje aj to, že škola musí často svoju
výuku prispôsobovať aktivitám škôl, na
ktorých je v podnájme. Ideálne nie sú
ani akustické podmienky vo veľkých
školských triedach.
Problém školy sa ťahá už dlhé roky.
Ružinovčania si ho zrejme budú pamätať najmä v obrátenom garde, keď
rodičia detí nazbierali tisíce podpisov
na záchranu materskej školy, ktorá sídli
v rovnakej budove ako ZUŠ. Pred dva
a pol rokom totiž hrozilo, že materská
škola, ktorej končila nájomná zmluva sa
bude musieť vysťahovať a ZUŠ rozšíri
svoje aktivity aj do ďalšej časti budovy.
Vznikla nepríjemná situácia. Kedy na
oboch stranách barikády stáli obavy
o deti a ich výuku. Primátor Milan
Ftáčnik preto zriadil komisiu, ktorá
vyrokovala kompromisné riešenie.
Budova na Exnárovej sa rozdelila na
dve popisné čísla a ZUŠ i materská škola
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spravujú svoju časť. Tento plán mal
však aj svoje B. Mesto i Ružinov sa rozhodli riešiť priestorové problémy ZUŠ
jej presťahovaním do priestrov bývalej
škôlky, dnes robotníckej ubytovne,
na Uránovej ulici. Ružinov sa dokonca
zaviazal, že na rekonštrukciu prispeje
do sumy 250 tisíc eur. Po presťahovaní
ZUŠ má celá budova na Exnárovej slúžiť
ako materská škola.
Poslednou prekážkou je nájomná zmluva, ktorú má prevádzkovateľ ubytovne
do konca roku 2018. Kompetentní sa
teda musia pokúsiť o jej predčasné
ukončenie. ,,Je to dlhodobý problém,
ktorý aj súčasné vedenie mesta rieši. My
sa snažíme vyhovieť ZUŠ Exnárová tak,
aby získala nové priestory. V súčasnosti
je tam však nájomca až do konca roku
2018. Takže my teraz posudzujeme podmienky, za ktorých by sme mohli zmluvu
vypovedať a mohla tam ísť ZUŠ,“ hovorí
hovorkyňa primátora Ivana Skokanová.
Poslanec Drozd, bol aj členom pracovnej komisie, ktorá pre viac ako dvomi
rokmi riešenie dohodla, je optimista
,,Toto je najlepšie riešenie. Už zostáva
len sa vysporiadať s nájomcom, ktorý je
pripravený na dohodu. Projekt je pripravený.“ uzatvára Drozd.
(sm)
foto autor
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Spoznaj svojho okrskára
Máte pocit, že vo svojom okolí
pravidelne stretávate totho istého
príslušníka mestskej polície? S veľkou
pravdepodobnosťou ide o okrskára,
ktorý má vašu štvrť pod dohľadom. Od
okrskárov, teda ľudí ktorí sú zodpovední
za verejný poriadok v pridelenom
okrsku si mestská polícia sľubuje lepší
kontakt s občanmi i okamžité riešenie
vzniknutých problémov. Okrem
priameho výkonu služby v pridelenom
okrsku sú títo policajti k dispozícii
občanom tej ktorej mestskej časti
v čase predĺžených úradných hodín na
miestnych úradoch. Občan sa v prípade
potreby dokáže spojiť s okrskárom cez
telefón alebo e-mail. Kontaktné údaje
sú pravidelne aktualizované na webovej
stránke mestskej polície. V mestskej
časti Ružinov momentálne pôsobia traja
okrskári.

Ján Šafár,
okrskár MsP
Štrkovec
Tel.: +421 914 369 409
E-mail: okrskar.ruzinov@mp.bratislava.sk

Karol Harušťák,
okrskár MsP
Mlynské Nivy 1
Tel.: +421 902 921 192
E-mail: okrskar.ruzinov@mp.bratislava.sk

Juraj Gál,
okrskár MsP
Trnávka
Tel.: +421 914 369 405
E-mail: okrskar.ruzinov@mp.bratislava.sk

www.ruzinovskeecho.sk
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Lýrové pódium sa vracia...u nás v Ružinove
Bratislavská lýra by mala 50 rokov. Ak by sa tradícia udržala,
ak by tradícia bola podporená. Ak... Máme však spomienky,
tých je našťastie stále veľa, hudobne programy, koncerty...
Lýra však bola o niečom inom. Dávala možnosť vyniknúť nielen interpretom ale hlavne autorom. Ružinovská lýra je šanca
pre tvorcov, aby znova na jednom pódiu ukázali, že vieme
nielen spievať, ale aj tvoriť. Viac o tomto podujatí s Andreou
Kozákovou z Cultus-u Ružinov.
Kde vznikla myšlienka na vytvorenie takéhoto podujatia?
Impulzom bolo pre nás to, že Bratislavský kraj nemá žiaden festival
populárnej hudby s pôvodnou tvorbou. Ružinovskou lýrou by sme
chceli pokračovať v tradícii tohto festivalu. Nechceme aby to bola
spomienka, chceme podporovať slovenskú tvorbu a slovenských
autorov. Počuli sme aj názory, že Bratislavská lýra je socialistickým
prežitkom. Povedzte to však všetkým tým umelcom, pre ktorých
bolo lýrové pódium štartom ich celoživotnej kariéry. Formovala
našu populárnu hudbu, či chceme alebo nie a na dobré veci sa
nemá zabúdať.
Nemýlia si vás s koncertom, ktorý sa koná už onedlho
v Inchebe? Predsa len dve Lýry v Bratislave. Čím je odlišný?
Ružinovská lýra je súťaž. Neprinášame galavečer koncertov známych tvárí či spevákov, ale súťaž vo svojej originalite a možnosti
podporiť pôvodnú tvorbu slovenských autorov hudby a textu.
Organizujeme súťaž s nezmenenými pravidlami a dávame príležitosť pre všetkých.
Kto a ako sa môže zapojiť do súťaže ?
Zapojiť sa môže každá kapela či spevák, ktorý žije v bratislavskom
kraji a má tu trvalý pobyt. Tvorcovia môžu zasielať nahrávky do
15.11.2016 . Všetky zaslané piesne a texty budú posúdené odbornou

komisiou, ktorá vyberie 10 finálových piesní. Finalisti súťaže, ktorých
piesne budú najlepšie spomedzi prihlásených budú mať možnosť
prezentovať sa v doprovode Orchestra Gustáva Broma. Najlepšia
skladba získa 1000 Eur.
Čo očakávate od Ružinovskej lýry? Čo by mala priniesť, alebo
aký je cieľ pre ktorý vôbec organizujete niečo podobné?
Chceme obnoviť Bratislavskú lýru, myslím si, že to je festival, na
ktorý spomínajú nielen československé legendy ale aj zahraničné.
Veríme, že získame podporu nielen od MČ Ružinov a Bratislavského
samosprávneho kraja ale aj ostatných inštitúcii, ktoré by mali práve
podporovať takéto podujatia. Veríme, že na budúci rok bude znovu
lýra v Ružinove a už sa bude volať Bratislavská....
(rb)

Ružinov 2016 chce prekonať minulé ročníky
Divadlo pod kostolom s podporou
Mestskej časti Bratislava - Ružinov
a Bratislavského samosprávneho kraja
usporiada v novembri už štvrtý ročník
multižánrového festivalu Ružinow.
Počas neho Ružinovčanom prinesie monodrámu Zuzany Kronerovej,
Geišberg Trio, nový cirkus a ďalší
program. Nielen o programe sme sa
rozprávali s organizátorkou festivalu
Luciou Finkovou.

Čo špeciálne prinesie Ružinow 2016
Ružinovčanom?
Určite je to monodráma Shirley Valentine,
s ktorou Zuzana Kronerová už niekoľko rokov hviezdi na javiskách celého
Slovenska. Tak isto opäť prinášame koncert
Geišberg Tria, teda Mariána, Mareka a
Martina Geišbergovcov. Výnimočnú show
špeciálne pre Ružinow 2016 pripravuje
performerská skupina Dreamdancers v réžii
Martina Heriana, žongléra známeho aj
z televízie. Ich predstavenie Zmena vzniká
v týchto týždňoch a môžem povedať, že
umenie nového cirkusu, známe napríklad

zo Cirque du Soleil, na Slovensku ešte
podobnú show nezažilo. Tak isto bude mať
na festivale premiéru predstavenie Divadla
oProti Nebe na zemi, činohra s piesňami
trojice Voskovec - Werich - Ježek, ktoré pripomenie časy 1. Československej republiky
s jej noblesou i humorom. Celý program
festivalu Ružinovčanom určite odporúčam
prečítať si na www.divadlopodkostolom.sk.
Ako sa vám podarilo dostať do Ružinova
takéto mená?
Festival Ružinow už má za sebou tri ročníky
s desiatkami podujatí, tisícky spokojných
divákov. V Divadle pod kostolom sa nám
darí pripravovať predstavenia kvalitnej kultúry, ktorá príde k Ružinovčanom domov a
aj spokojní účinkujúci nám svojimi referenciami pomáhajú. Ale stále trochu nemôžeme uveriť, ako sme sa rozrástli. Na festivale
dnes pracujú divadelní profesionáli a verím,
že sa aj tento rok o divákov vynikajúco
postaráme. Chceme kvalitou aj komfortom
opäť posunúť festival Ružinow o stupienok
vyššie.
Čo z minulých rokov považujete za
míľniky festivalu?
Napríklad prvý koncert výnimočného
Geišberg Tria v Bratislave, minulý rok, a sme
veľmi radi, že sa nám podarilo koncert pripraviť aj tento rok. Tak isto vynikajúce činohry Bieleho divadla, ktoré na tomto ročníku
uvedie kultovú hru Tenneseeho Williamsa
Električka zvaná túžba, v spolupráci
s Cirkevným konzervatóriom. V minulosti
sme tiež hostili koncert Petra Bažíka alebo

premietali film Hrana / 4 filmy o Marekovi
Brezovskom, to boli všetko silné momenty.
Kedy a kde môžu Ružinovčania festival
navštíviť?
Ružinow 2016 bude prebiehať od 3. do
14. novembra v Divadle pod kostolom
na Tomášikovej 8, pripravených máme 12
eventov, vstupenky sú dostupné na
www.divadlopodkostolom.sk
(rb)

Program festivalu
03.11. o 19:00 Biele divadlo - Električka zvaná túžba
04.11. o 18:00 Divadlo bez domova - Bábka
05.11. o 19:00 Zuzana Kronerová - Shirley Valentine
06.11. o 19:00 Deamdancers a hostia - Zmena
07.11. o 19:00 Daša Krištofovičová - Etogramy
08.11. o 19:00 Slávka Tkačová - koncert
09.11. o 19:00 Divadlo DiKo - Marilyn Monroe
09.11. o 19:30 Z UŠ sv. Cecílie a ZUŠ Hálkova
- Dotyky tvorivosti
10.11. o 19:00 S vätá zem očami biblistiu
- cestopisná prednáška
11.11. o 18:00 P rečo sa nám rozpadávajú vzťahy
- diskusia
13.11. o 15:00 Tri kozliatka - detské predstavenie
13.11. o 18:00 Divadlo oProti - Nebe na zemi
14.11. o 19:00 Geišberg Trio - koncert
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Očami Ružinovčanov

Sklo a spreje ohrozujú deti

Na vraky upozorňujú
najmä obyvatelia

Ako matka dvoch malých detí na rodičovskej dovolenke mám možnosť dennodenne
veľmi podrobne skúmať okolie, v ktorom žijeme.
Nakoľko bývam na Astrovej ulici, trápi ma hlavne oblasť medzi ulicami Astrovou a Šalviovou.
Tento priestor, ktorý je vyhradený hlavne pre deti, je plný rozhádzaných fliaš od alkoholu
a sklenených úlomkov.Táto lokalita je obľúbená sprejermi a plne rozumiem snahe MČ vyhradiť
týmto pouličným umelcom priestor na realizáciu v snahe vyhnúť sa v čo najväčšej možnej
miere vandalizmu. Nemôžem ale súhlasiť s tým, aby títo realizovali svoj koníček v čase, keď sa
na priľahlom ihrisku nachádzajú najmenší obyvatelia Ružinova. Dovoľujem si upozorniť na
skutočnosť, že na KAŽDOM grafitti spreji sa nachádza upozornenie, že pri ich použití je nutné
použitie ochranných rukavíc a RESPIRÁTORA /napr. http://www.rooftop.sk/produkt-belton-special-400ml-spreje/belton-special-effekt-zlata-8219 /. Bábätká však na ihrisku uvedenými
pomôckami vybavené nie sú /ani ich rodičia/, preto je podľa môjho názoru potrebné upraviť
pôsobenie týchto umelcov, napr. vymedzením časového intervalu, v ktorom by mohli svoje aktivity vykonávať. Rovnako je potrebné zvážiť aj priestor, ktorý im je na túto činnosť vyhradený,
aby sa postrek nenachádzal aj na piesku na detskom ihrisku! Na detskom ihrisku sa bohužiaľ
nachádzajú aj pohodené spreje!
Ďalej je veľmi zarmucujúci stav ihriska Astrová. Drevená konštrukcia šmykľavky je v dezolátnom stave.Vyššie uvedené závažné nedostatky predstavujú značné nebezpečenstvo nielen pre
deti a hrozia škody ako na zdraví, tak aj na majetku /za ktoré zodpovedá MČ Ružinov/. Bez ohľadu
na možnosť vyvodenia právnej zodpovednosti v prípade spôsobenej škody /k čomu dúfajme nedôjde/, musím konštatovať, že je smutné, ako vyzerá kedysi jedna z najkrajšícj a najbezpečnejších
mestských častí v Bratislave.
JUDr. Martina Seneši

Chcel by som dať do
povedomia slávne
neslávnu reťaz pri
ruž. poliklinike
ktorá síce už má
pár odraziek no
v noci na bicykli je
dosť nebezpečná..
nie je ju vidno :)
Martin Ritchie

V Ružinovskom Echu 10/2016 som čítal článok
"Nezničiteľný vrak" ako reakciu na článok
,,Najviac autovrakov našli policajti
v Ružinove" z Ružinovského Echa 9/2016.
Mám úplne rovnakú skúsenosť. V okolí môjho
bydliska sa nachádza 6 vrakov. Konkrétne 4 na
parkovisku na Mlynských nivách, kde stoja už
2 roky, ďalší na Stachanovskej ulici pri cintoríne
(stojí tam od začiatku leta 2016) a najnovší na
konci Hraničnej ulice, tiež od začiatku leta 2016.
Niektoré slúžia ako prístrešok pre bezdomovcov,
niektoré sa doslova zmenili na kopu šrotu a skládku
pnenumatík zo širokého okolia. Jedno ma na sebe
výzvu na odstránenie 2 mesiace po termíne. Všetky
su nahlásené aj cez portál www.odkazprestarostu.
sk a tieto informácie som posielal emailom aj
priamo na MiÚ Ružinov. Odpoveď žiadna, resp.
minimálna.
Zaujíma ma teda, aké vraky našli policajti, keď
si na prázdnom parkovisku nevšimnú ohlodaný
vrak auta na kostru karosérie, naplnený starými
pneumatikami? Na vraky podľa mna upozorňujú
hlavne obyvatelia, ktorí najlepšie vedia, či vozidlo
na mieste stojí dlhodobo. Prečo zo šiestich vrakov je
len jeden ,,v riešení" a aj to riešenie už mešká
2 mesiace po stanovenom termíne, ktorý predpokladám stanovila samospráva? Nedodržiava
vlastné termíny? Myslím si, že problematika autovrakov je zaujímavý námet na samostatný článok
do Ružinovského Echa, kde by zodpovední úradnici
mohli vysvetliť celý proces a aj prečo trvá tak
dlho, kým sa vrak fyzicky odstráni. Zistiť majiteľa
vozidiel nemôže byť problém, napr. v podnetoch na
www.odkazprestarostu.sk sa dajú nájsť pôvodné
fotografie z času, keď vraky ešte mali EVČ.
Andrej Gatial

Prázdne parkovisko
obľahnuté autami
22. augusta okolo 15.00 som našiel svoje
auto pred svojim domom (bytovkou na Palkovičovej 11) zablokované papučou mestskej
polície Zavolal som im a do 10 minút prišla
hliadka MP. Boli veľmi slušní a povedali mi,
že papuče sem chodia dávať len na zavolanie/udanie. Zaplatil som pokutu.
Vec má jeden háčik, ktorý spočíva v otázke prečo je
tu málo miesta na parkovanie. Je to preto, lebo pán
starosta dovolil oplotiť a zavrieť verejné parkovisko
(povolenie drobnej stavby) a tak sa parkuje kde
sa dá, aj na chodníkoch. Preto žiadam všetkých
zodpovedných, aby parkovisko otvorili, hoci pozemok pod ním dovolili sprivatizovať. Veľmi podivne
totiž pôsobí prázdne parkovisko a okolo neho
množstvo aút. Napríklad by mohli rezidentom
predať mesačné, či ročné parkovacie preukazy so
zvýhodnenou tarifou.
Nečakajte, prosím, na predvolebnú kampaň.
Problém nášho parkoviska je staršieho dáta
a viete to všetci. Na jednu našu schôdzu prišiel aj
poslanec za Ružinov Ivo Nesrovnal. V rámci svojej
kampane sľúbil, že nám pomôže. Dnes je primátor
aj vďaka našim hlasom, aj môjmu, ale o vec sa viac
nezaujíma. Vieme, že to spôsobil bývalý primátor
Ďurkovský a že pozemok predalo hlavné mesto, ale
uvedomte si všetci svoju dnešnú zodpovednosť
a pomôžte ľuďom.
Ján Košiar

www.ruzinovskeecho.sk
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Mlynské nivy začínajú meniť tvár
Premena súčasnej autobusovej
stanice na Mlynských
nivách sa po rokoch príprav
dostáva do štádia prípravných
stavebných prác. Stanica NIVY
skombinuje medzinárodný
autobusový terminál, nákupné
centrum, modernú tržnicu
a výškovú administratívnu
budovu.
V okolí stanice sa už začali prípravné
práce na výstavbu projektu Stanica NIVY.
Prvým krokom bude odstránenie budovy v ktorej sídlilo pohrebníctvo, takisto
odstránenie pril’ahlej budovy a zbúranie
lávky nad cestou.

Bottova Interiér

,,Na projekt Stanica NIVY sme pripravení
a tešíme sa, že ho oceňuje aj verejnosť, prinesieme reprezentatívny obchodno-dopravný
uzol, na svetovej úrovni, aký si Bratislava
zaslúži,” povedal Jakub Gossányi, development manažér Stanica NIVY, HB Reavis.
Projekt Stanica NIVY bude súčasťou celého
komplexu budov, ktoré spoločnosť stavia
v okolí, chce tak vytvoriť biznis štvrť, ktorá
poskytne služby všetkým obyvatel’om. Nové
priestory stanice budú mať tri nadzemné podlažia a dve podzemné podlažia. Nástupištia
autobusov sú plánované na prvé podzemné podlažie, odbremenia tak okolie stanice
od smogu, ktoré autobusy vypúšťajú. Nad
zemou budú obchody, tržnica, reštaurácie
a detská zóna. Unikátnou črtou novej stanice
je zelená strecha na ktorej bude bežecká
dráha. Táto strecha prinesie do okolia mnohonásobne viac zelene ako tam je teraz a ochladí
štvrť v letných mesiacoch.

,,Projekt kombinuje moderný autobusový
terminál, nákupné centrum a kancelárske
priestory, tak ako je to vo svete bežné. Na
svoje si prídu teda nie len cestujúci, ale aj obyvatelia susednej rezidenčnej zóny, či zamestnanci novej biznis štvrte, ktorú v lokalite
budujeme. Jediné na čo čakáme sú potrebné
povolenia zo strany úradov, od nich závisí časový harmonogram a štart výstavby,”
dodal Jakub Gossányi.

a pravidelne informovať,” povedal Jakub
Gossányi.
Celá výstavba projektu Stanica NIVY bude
stáť približne 345 mil. eur. Spoločnosť ju
financuje zo súkromných zdrojov, bez príspevku verejných inštitúcii. Vrámci tohto
projektu sa investuje viac ako 24 mil. eur
do dopravnej infraštruktúri v okolí, takisto
len zo súkromných zdrojov. Pôjde o revitalizáciu ulíc, plánuje sa podzemný kruhový
objazd, nové pruhy pre mestskú hromadnú
dopravu aj cyklistické trasy.
Marianna Podlucká
foto: Milan Stanislav
vizualizácie HB reavis a.s.

Náhradné nivy

Spoločnosť dokončila prvú fázu trasformácie Centra Bottova na náhradnú autobusovú stanicu. Centrum poskytne plnohodnotné služby autobusovej stanice, kde okrem
nástupíšť a výstupíšť sa budú nachádzať
aj služby, ktoré sú obvyklé pre takýto druh
dopravného uzla.
,,Termín začatia výstavby a teda uvedenia do
prevádzky náhradnej stanice budeme vedieť
potvrdiť až po získaní potrebných povolení.
Verejnosť aj cestujúcich budeme podrobne

Stretnutie s občanmi
Na návrh poslanca Slavomíra Drozda
schválilo zastupiteľstvo mestskej časti
Ružinov uznesenie, ktorým požiadali
starostu Ružinova Dušana Pekára, aby
do 15.11.2016 zorganizoval, v spolupráci
s developerom, stretnutie s občanmi,
na ktorom by sa obyvatelia dotknutých
území dozvedeli viac o celom zámere.
,,Od poslednej prezentácie uplynulo
niekoľko rokov a súčasný projekt sa
v niektorých veciach líši od projektu,
ktorým občanom vtedy predstavili,"
vysvetlil S.Drozd. „V Ružinove sa už
stalo zvykom, že stavebníci prezentujú
svoje zámery pred obyvateľmi.
Autobusová stanica Nivy je veľký projekt
a Ružinovčania najmä z blízkeho okolia
súčasnej stanice majú, čo k nemu povedať
a určite sú aj zvedaví, nato ako bude
budúca stanica vyzerať. V spolupráci so
stavebníkom nájdeme vhodný termín na
verejnú prezentáciu projektu. Miestom
konania by mal byť spoločenský dom
Nivy,"povedal starosta Dušan Pekár.
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Aktívni rodičia
na ZŠ Ostredková

Prvý októbrový deň
v sobotu prišli celé
rodiny spolu s deťmi,
aby sa zapojili do
skrášľovania areálu
v Základnej škole na
Ostredkovej ulici. Naši
rodičia spolu
s pánom starostom
Ing. Dušanom Pekárom,
poslancami z našej Rady školy pánom Martinom Patoprstým
a Marošom Mačuhom z Bratislavského okrášľovacieho spolku,
ale i mnohí pedagógovia a zamestnanci školy zamaľovali stenu
Gymnázia, ktorá bola poškodená grafitmi, opravili oplotenie
ihriska. Upravovali terén a nasadili novú trávu, ruže, namaľovali
preliezačky, na chodníku sa objavila nová škôlka a maľované
skákacie hry pre deti, nakladali opadané lístie zo stromov.
Odstraňovali spolu s pracovníkmi Verejno prospešných
služieb Ružinova spráchnivené časti stromov, orezávali kríky a
vyhrabávali priestor pod nimi, ktorý sa stal pre nedisciplinovaných
okolochodiacich obyvateľov odpadkovým košom. Odstránili
i staré postele, chladničky, matrace, pneumatiky, ktoré boli
porozhadzované v areáli Gymnázia na Ostredkovej ulici a špatili
vstup do priestorov školského areálu aj našim žiakom a rodičom.
Záver bol pôvodne naplánovaný na pravé poludnie, ale po dobrom
spoločnom guľáši sa nikomu z prítomných nechcelo odísť domov,
a tak sme v prácach pokračovali temer do 15-tej hodiny popoludní.
Radosť, dobrá nálada, skvelé pracovné nasadenie, priateľská
atmosféra a dobrovoľné pridanie rúk k úspešnému spoločnému
dielu. Milí rodičia, pán starosta, páni poslanci, učitelia, žiaci, pán
školník, pani kuchárky, všetkým Vám patrí veľké ĎAKUJEM !
PaedDr. Erika Drgoňová, riaditeľka školy

Nový projekt
ZŠ na Nevädzovej ulici
Základná škola na
Nevädzovej ulici v októbri
rozbieha nový projekt
Jeseňou života spolu
s deťmi. Žiaci a učitelia
budú spolupracovať so
seniormi v Ružinovskom
dome seniorov na
Sklenárovej ulici
v Bratislave.
Projekt je zameraný na
kooperáciu detí a seniorov, medzigeneračné prepojenie, participáciu
žiakov na živote staršej generácie, aktivizáciu seniorov hravou formou
cez svet detí, prepojenie a podporu prosociálneho správania dvoch
generácií.Tvorivými aktivitami spestriť zaužívané zvyklosti starších ľudí
a obnoviť v nich radosť a životný elán.
Formou sebarealizácie uvedenej cieľovej skupiny vytvoriť vzájomnú
vzťahovú väzbu a podporiť radosť každodenných chvíľ seniorov v ich
jeseni života. Prvé neoficiálne stretnutie sa uskutočnilo už v septembri.
Žiaci seniorom spríjemnili jesenné poobedie pekným programom
a uviedli celoročný projekt.
Mgr. Katarína Garajová

Bezplatné
poradenstvo
Pôžičku si dobre rozmyslite
Spotrebiteľské Centrum n. o. poskytuje fyzickým osobám,
ktoré nakupujú tovary i služby bezplatné právne poradenstvo
elektronicky, prostredníctvom webovej stránky www.
spotrebitelska-poradna.sk, telefonicky, ale i osobne na miestnom
úrade Bratislava Ružinov každý utorok od 14.00 do 16.00 hod. a vo
štvrtok od 15. 00 do 17.00 hod.
Pri osobnej konzultácii máte možnosť poradiť sa o svojom probléme. Napríklad
ak potrebujete pomôcť s reklamáciou, s odstúpením od zmluvy a tiež ak máte
pôžičky od nebankových subjektov i bánk. V poradni získate cenné rady ako
vyriešiť svoj problém a odporúčania, ako by ste mali ďalej postupovať. Môžete
sem priniesť aj podklady, ktoré sa týkajú sporu, aby odborníci do nich nahliadli
a poradili vám konkrétne kroky.
Koľko musíte zaplatiť?
Bezplatnú ružinovskú poradňu využilo od začatia prevádzky už niekoľko desiatok
ľudí s rôznymi problémami. „ Najčastejšie sa týkali zmlúv s nebankovkami
a problémami pri splácaní požičiek. Druhým častým problémom boli problémy pri
vybavovaní reklamácií nielen obuvi, ale napríklad aj náhrobkov. Ďalšou rozsiahlou
oblasťou sú spory so správcami bytov a nebytových priestorov,“ ozrejmuje riaditeľ
Spotrebiteľského Centra Miroslav Antoňak. Na otázku, čo radí ľuďom, ktorí majú
zmluvy s nebankovkami odvetí: „ Svoje pôžičky splácajte. Ak nemáte na celú výšku
splátky, zaplaťte hoci aj päť eur, no každý mesiac musíte nejakú, i keď nízku sumu
uhradiť. Ak svoje pôžičky splácate, môžete do poradne priniesť svoju zmluvu na
bezplatnú kontrolu. Dostanete komplexnú informáciu nielen o tom koľko ste povinní
zaplatiť, ale aj o tom, ako sa dá vaša situácia riešiť. Mnohé zmluvy s nebankovými
subjektmi o požičaní peňazí s nekresťanským úrokom majú v zmluvách ustanovenia,
ktoré môžu mať za následok ich čiastočnú alebo úplnú neplatnosť. To znamená,
že v niektorých prípadoch ste povinní vrátiť iba to, čo ste si v skutočnosti požičali a
nemusíte zaplatiť úroky a ďalšie poplatky. Najviac sporných ustanovení v zmluvách
má firma Pohotovosť. Až 95% zmlúv uzatvorených s nimi je neplatných, takže ľudia
sú povinní vrátiť im len to, čo si požičali,” zdôrazňuje Miroslav Antoňak.
Nepodpisujte nič navyše
V súvislosti s nebankovkami je dôležité povedať aj to, aby ste by pri podpise
zmluvy nepodpisovali ďalšie dokumenty, napríklad dohody o mimosúdnych
riešeniach, dohody o zrážkach zo mzdy,
i o splátkach. „ Ak vám nechce požičať banka, zamyslite sa nad tým, že vás chce
ochrániť pred možnými rizikami so splácaním pôžičky. Požičať si peniaze od
nebankovky nie je riešenie situácie. V urgentných a krízových situáciách pomôže
obyvateľom Ružinova odbor sociálnych služieb miestneho úradu,” pripomína
Miroslav Antoňak.
Jozefína Kaššová

Predaj - obch./admin.priestor

HĽADÁME PRACOVNÍKOV NA ZIMNÚ ÚDRŽBU
CHODNÍKOV V BRATISLAVE. Paušálne peniaze + odmeny za
úkony ! Práca na VPP, dohodu, živnosť. 0911 593 564,
0903 435 614

Teslova ulica, výmera: 163,5 m2
kontakt: karin benková, 0918 708 718,
karin.benkova@iuris.sk

Ponúkam prácu pre upratovačky na TPP pre
pracovisko Ružinov s možnosťou privyrobenia si.
Tel. kontakt: Jozef Sabo +421914321998
riadková inzercia

inzercia

www.ruzinovskeecho.sk
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Oxid dusnatý nie je len splodina, predlžuje život
Riaditeľka Ústavu
normálnej a patologickej
fyziológie SAV docentka
RNDr. Oľga Pecháňová, DrSc.,
nedá na Ružinov dopustiť,
hoci sa z neho nedávno
presťahovala do Starého
mesta. Ružinovskému echu
prezradila, prečo sa sem
rada vracia, aj prečo sa ako
vedkyňa venuje výskumu oxidu
dusnatého.
Ste rodená Ružinovčanka?

Narodila som sa v Starom meste a moji
rodičia bývali na Sibírskej ulici. Do Ružinova
som sa prisťahovala za manželom, býval pri
Štrkoveckom jazere na Drieňovej ulici.

Ako sa vám tu žilo?

V garsónke na jedenástom poschodí bolo
úžasné bývanie s výhľadom na jazero, malo
to svoje čaro v každom ročnom období. Garsónka však časom začala byť malá
a tak sme sa presťahovali do väčšieho,
nechceli sme ísť ďaleko a meniť lokalitu.
Rozhodli sme sa pre dvojizbový byt na
križovatke Bajkalskej a Trnavskej. Po smrti
manžela som sa nedávno presťahovala do
Starého mesta. Ružinov mám rada a mrzí
ma, že v ňom rapídne ubúdajú tichšie
lokality, neúmerne sa zahusťuje. Oberá ho
to o pôvodný, hoci mestský, no predsa len
malebný ráz. Ocenila by som viac zelene
na úkor výstavby, ale to je celobratislavský
problém.

Máte v Ružinove nejakú srdcovku?

Spomínané Štrkovecké jazero s neodmysliteľnými labuťami, mamičkami s kočíkmi,
deťmi na preliezkach, pobehujúcimi psíkmi a ich majiteľmi, s ktorými sa dalo dobre
porozprávať. Zvykla som si každé ráno
v čase i nečase zabehnúť okolo jazera tri,
štyri kolečká a stále sa sem rada vraciam.

Venujete sa výskumu oxidu dusnatého a jeho schopnosti chrániť
srdce, cievy a mozog. Čo vlastne
oxid dusnatý v tele robí?

Keď sa povie oxid dusnatý, väčšinou sa
spája s chémiou, nie s fyziológiou. Kým
bola objavená jeho fyziologická úloha,
teda tá, ktorú má v tele, tak sa o oxide dusnatom hovorilo ako o splodine z výfukov
a produkte kyslých dažďov. Zlomom boli
deväťdesiate roky, kedy sa objasnila jeho
pozitívna úloha v srdcovo-cievnom systéme. Ide o malú, veľmi reaktívnu molekulu,
ktorej životnosť nie je dlhšia ako tri sekundy. Táto molekula môže spájať závažné
civilizačné ochorenia akými sú hypertenzia,
diabetes či obezita, ale aj sociálny stres,
poruchy biorytmov a duševné choroby.

K tzv. chorobám z civilizácie, počnúc zlyhaním srdca cez infarkt myokardu až po
mozgovú porážku, môže viesť práve jeho
nedostatočná, alebo naopak príliš vysoká produkcia. Nedostatok môže zvyšovať
krvný tlak. Napríklad pri diabete hrá oxid
dusnatý veľmi dôležitú úlohu pri adaptácii
diabetického srdca na zmenené podmienky. Jeho príliš vysoká produkcia zasa môže
viesť k zápalovým procesom a degenerácii
neurónov. Podstatou nášho výskumu je
hľadanie nových účinkov oxidu dusnatého,
ale aj liečiv, ktoré by mohli upraviť jeho
narušenú produkciu a zmeny v orgánoch,
ktoré jeho nedostatok spôsobil.

Kde je oxid dusnatý, ktoré potraviny by sme mali jedávať najviac? Sú
aj iné možnosti, z ktorých by sme ho
mohli čerpať?
V princípe existujú dva spôsoby. Ten zdravší, preventívny, znamená zvýšiť aktivitu
enzýmu – bielkoviny, ktorá oxid dusnatý
produkuje. Dá sa to aj pomocou tzv. polyfenolických látok, ktoré obsahujú hlavne
šupky tmavého ovocia, zelený čaj, horká
čokoláda a výťažky z červeného vína. Ide
o antioxidačné ochranné látky, ako je epikatechín, kvercetín a resveratrol. Dokážu
zvýšiť produkciu oxidu dusnatého hlavne
v cievnej stene. Tmavé ovocie je najzdravšie a je najlepšou prevenciou proti kardiovaskulárnym chorobám. Pre vysvetlenie
musím dodať, že sme neskúmali červené víno ako také, iba dealkoholizovaný
výťažok a o ňom vieme povedať, že má
ochranný charakter, nie alkohol. Rovnako
čokoláda, dodá telu potrebný epikatechín,
ale jej nadmerná konzumácia môže viesť
k obezite. Druhý spôsob, ako telu dodať
oxid dusnatý sú tzv. NO donory. Tie prichádzajú na rad až pri srdcovo-cievnych
komplikáciách a máme ich k dispozícii nie-

koľko. Najznámejší je už niekoľko desaťročí
nitroglycerín, rozširuje cievy a zabraňuje
infarktu.

Čo účinky oxidu dusnatého znižuje?

Oxid dusnatý sa vo veľkej miere produkuje vo vnútornej výstelke cievnej steny.
Aj preto ide o molekulu, ktorá udržiava
normálny krvný tlak. V poškodenej cieve
sa však nadmerne produkujú aj reaktívne
formy kyslíka, kyslíkové radikály, ktoré oxid
dusnatý okamžite ničia. Na oxid dusnatý
negatívne vplýva fajčenie a príliš mastná
strava.

Vysoký krvný tlak je doslova pohromou, čo všetko môže prispievať
k jeho znižovaniu? Akú úlohu pri
ňom hrá oxid dusnatý?

Ideálne je tmavé ovocie, menej stresov aj
soli a podľa možnosti viac pohybu. Žiadnu
lepšiu prevenciu nevymyslíme. Tmavé ovocie zabije nadbytočné kyslíkové radikály
a zvýši produkciu oxidu dusnatého v cievach. Menej slané jedlá môžu chrániť cievy
pred kôrnatením a pohyb pred obezitou.
To všetko pomáha udržať normálny krvný
tlak a predĺžiť zdravý život bez pribúdajúceho počtu tabletiek.

Patrí vysoký krvný tlak automaticky
k vyššiemu veku?

Starší ľudia majú cievy poškodené či už pre
aterosklerózu, alebo iné zhrubnutie cievnych stien. V starobe stúpa aj produkcia
spomínaných kyslíkových radikálov a to
všetko prispieva k vyššiemu krvnému tlaku.
Preto čím viac budete dbať na prevenciu, tým menej budete navštevovať lekára
a vychutnávať si život bez liekov.
Jozefína Kaššová
foto: NCP VaT pri CVTI SR
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Harmonogram
November 2016
8., 15., 22., 29. 11. Šikulinček – utorkové tvorivé dielničky pre deti
a rodičov (9:30 a 10:30 hod.)
11.11. Múdry piatok v Hojdane - „Prečo deti neposlúchajú a čo
s tým?“, prednáška lektorky Efektívneho rodičovstva (10:30 hod.)
11.11. Podporná skupina nosenia a dojčenia detí
(10:00 hod.)
15.11. Všímavé zaobchádzanie s hnevom - ochutnávkový
workshop (zvládanie stresu, posilnenie zdravia a psychickej odolnosti pomocou
všímavosti, vedie Mgr. Andrej Jeleník), (18:30 hod.)
17.11. Ping-pongový turnaj v Hojdane – 1. ročník turnaja pre
Kolieskáčov – veteránov (10:00 hod.)
20.11. Snehuliaky Mily a Lily - rozprávkové divadelno-herničkové
nedeľné dopoludnie v Hojdane (10:00 hod.). Vstupenky je potrebné si vopred
zakúpiť na recepcii MC Hojdana.
24. a 26.11. Adventný veniec – adventné tvorenie pre mamičky
(10:00 hod.)
25.11. Múdry piatok v Hojdane - „Hanna Maria – voňavá terapia
pre deti a nielen pre ne“, prednáška Mgr. Jarmily Chudíkovej (10:30 hod.)
29.11. Všímavé zaobchádzanie so sebakritikou ochutnávkový workshop (zvládanie stresu, posilnenie zdravia a psychickej
odolnosti pomocou všímavosti, vedie Mgr. Andrej Jeleník), (18:30 hod.)
...a oveľa viac info na www.hojdana.sk alebo na FB
(Priatelia MC Hojdana)...

V meste odstránili reklamné trojnožky
Hlavné mesto odstránilo 428 prenosných reklamných zariadení
spoločnosti Pre Sent, známych ako trojnožky aj po tom, čo firma
označila takýto postup magistrátu za protiprávny a za krádež
súkromného majetku. Primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal vníma
vyjadrenie spoločnosti Pre Sent ako aroganciu. "Firma, ktorá sa
dva roky skrývala sa zrazu začala hlásiť o svoj majetok. Začali chrániť
svoje práva, pričom viac ako rok má neoprávnene rozmiestnené
trojnožky," povedal Nesrovnal.
Konateľ spoločnosti Pre Sent Peter Šrůtek pre TASR vo uviedol, že
sú pobúrení protizákonným konaním primátora Nesrovnala Žiada
o okamžité zastavenie protiprávneho konania a okamžité vrátenie
súkromného majetku do pôvodného stavu bez poškodenia. ,,Na
základe rozhodnutia o odstránení vydaného na spoločnosť Pre Sent
nie je možné viesť výkon rozhodnutia proti inej spoločnosti,
a preto odstraňovanie informačných zariadení zo strany magistrátu je
nezákonné. Vnímame to ako krádež súkromného majetku, ktorú sme
ohlásili aj na polícii," uviedol Šrůtek. Informačné plochy podľa neho
vlastní spoločnosť Mediares Company, s. r. o.
(TASR)

Výstava napodobenín artefaktov
Repliku keltského meča starého 2200 rokov či ďalšie presné
napodobneniny historických artefaktov prináša putovná výstava
Umelecké remeslá od praveku po súčasnosť. V Bratislave ju otvorili
vo štvrtok 20. októbra v Archeologickom múzeu Slovenského
národného múzea a potrvá do konca marca 2017.
"Výstava by mala zviditeľniť schopnosti a remeselné zručnosti našich
študentov umeleckých študijných odborov, ktorí dokážu s pomocou
podkladov Archeologického múzea vyrobiť originálne repliky používané v
dobách dávno minulých," uviedol Dušan Zliechovec, zástupca riaditeľa
Súkromnej strednej umeleckej školy v Hodruši-Hámroch, ktorá
výstavu spolu s múzeom organizuje.
(TASR)

www.ruzinovskeecho.sk
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Polovica seniorov roka je z Ružinova
Senior roka je prestížny titul, ktorým sa môžu tento rok popýšiť štyria obyvatelia
hlavného mesta. Cenu si odniesla herečka a speváčka Maja Velšicová či humorista
Ján Grexa. Dobré meno Ružinovu urobila Magda Chudá a Milan Vároš. Vzácne
ocenenie si prevzali počas Seniorfestu z rúk primátora Bratislavy Iva Nesrovnala.
„Bratislava nie je ničím bez svojich obyvateľov, ktorý jej dodávajú život, energiu
a pohyb. Jednou z najdôležitejších skupín sú práve seniori, ktorí sú kritériom
kvality života a na nich dobre vidíme ako sa mesto vyvíja. Predstavujú nositeľov
toho najdôležitejšieho, čo má každá komunita a to je pamäť,“ povedal primátor
Bratislavy Ivo Nesrovnal. Ocenenie Senior roka je ocenením angažovanosti
starších obyvateľov, ktorí sú ochotní urobiť niečo pre svoje okolie i mesto. Svojím
prístupom dokazujú, že život sa po odchode do dôchodku nekončí. Práve naopak.
Sú tak dôkazom, že vek je len číslo.

Treba ráno vstať a proste žiť

Milujete cestovanie, turistiku a celkovo pohyb.
Podarilo sa vám „pretaviť“ túto záľubu aj do
ďalších aktivít?
Úplnou náhodou som to rozšírila aj medzi ružinovských
seniorov. Pravidelne, každý mesiac, organizujeme
výlety. S tými, kto má záujem, ich ale robíme aj trikrát
do mesiaca. Komunikujeme mailovo. A aj v prípade, že
prídu piati, šiesti alebo desiati, ideme.
Pani Magda, prezradili ste mi, že máte 70 rokov,
ale vôbec tak nepôsobíte. Vyzeráte sviežo a srší
z vás chuť do života. Čím to je?
Priznám sa, že som si v živote nemyslela, že raz budem
stará. Vždy som si myslela, že to len tí druhí. Teraz už
ale vek vnímam len ako číslo. Samozrejme, snažím sa
udržať v kondícii a to stravou a pohybom. Veľa bicyklujem a určite pomáha aj otužovanie. Venujem sa mu od
roku 1999 a myslím si, že aj to hrá obrovskú rolu. Na
svoj vek sa vôbec necítim.

Ružinovčanka Magda Chudá zasvätila celý život
číslam. O to viac sa neskôr začala venovať aktivitám, ktoré popri náročnom zamestnaní nestíhala.
Priznáva, že patrila medzi ľudí, ktorí sa staroby
obávali. Napriek tomu jej odchod do dôchodku
otvoril nové príležitosti. Okrem titulu Seniorka
roka 2016, sa pýši aj jedinečným druhým miestom
v súťaži Najlepšia stará mama Ružinova 2014. Aj
keď kedysi nemala rada studenú vodu, paradoxne patrí medzi zakladajúcich členov OZ Ľadové
medvede. Okrem toho je členkou Červeného
kríža a aktívne pracuje aj v okresnej organizácii
Jednoty dôchodcov Slovenska. Pani Magda býva
na Ostredkoch a v januári tohto roku oslávila krásnych 70. Rokov.

Čo by ste odkázali ľuďom, ktorí sú už na prahu
seniorského veku? Akú radu by ste im dali?
Ľudia sú strašne darební. Hľadajú výhovorky prečo
niečo neurobiť. Moja rada je preto jednoduchá – treba
ráno vstať a proste žiť.

Konečne má čas a môže písať

Vstup do dôchodku je v živote človeka veľká
skúška. Voľný čas môže buď plnohodnotne využiť, alebo práve naopak. Dnes už vieme, aký bol
váš prípad. Prečo ste sa rozhodli ostať aktívny?
Pracoval som až do svojich 62 rokov, potom som sa
stal dôchodcom a pracoval ešte viac. Ako dôchodca
som vydal desať kníh! Predtým som ich vydal dvanásť
a popri tom písaní som mal ešte takú dvadsať ročnú
prestávku. Mali ju vtedy aj iní spisovatelia, išlo o rok
1968, teda vstup bratských vojsk. Takže odchod do
dôchodku, vlastne nebol v mojom prípade, odchodom
na odpočinok, lebo som konečne mal čas a všetky
možnosti pre to, aby som písal knihy. Podklady na ne
som si zbieral počas tých dvadsiatich rokov čo som
nemohol publikovať. Tak ironicky zvyknem hovoriť.
Keď my, spisovatelia, ideme niečo písať, dostávame od
Literárneho fondu tvorivé štipendium, na tri, päť, šesť
mesiacov. Kvôli tomu, že som mal zákaz dvadsať rokov
publikovať, v podstate som dostal neplatené dvadsať
ročné tvorivé štipendium od ÚV KSS.
Ktorá téma je vám najbližšia, o čom píšete najradšej?
Ako dôchodca som vydal desať kníh a z nich je päť
o umení, o našom slovenskom výtvarnom umení. Ide
o pamiatky, ktoré sú v zahraničných múzeách, prevažne v Maďarsku. Predtým, veľmi dávno, v roku 1964,
som vydal prvú knihu, ktorá sa volá „Hitler žije“. To je
symbolika. Napísal som potom niekoľko kníh o pokladoch, o Bratislave, písal som aj o osudoch slovenských
tvorcov. Ešte mi to „hore“ ako tak funguje, takže to ide.
Vaša posledná kniha vyšla len nedávno, konkrétne v polovici septembra tohto roku. Napísali ste
ju v podstate bez nároku na odmenu, prečo?
Dá sa povedať, že som nemal iné východisko. Viete
v akom je stave slovenská kultúra, ale našiel som
si sponzora, ktorý zaplatil výrobu tejto knihy. Bola
to veľká suma, lebo ju tlačila najlepšia tlačiareň na
Slovensku. Takže, nieže by som nechcel, ale peniaze
mi nemal kto dať. Som rád, že kniha vyšla a je pekná.
Začiatkom novembra ju ešte čaká oficiálny krst.

Pani Magda, získali ste ocenenie, ktorým sa môže
pochváliť naozaj len málokto, ste Seniorkou roka
2016. Ako to vnímate?
Som z toho veľmi milo prekvapená, pretože som to vôbec
nečakala. Ja sama sa tak nevnímam. Keď tam čítali môj
krátky profil, mala som pocit, že to čítajú o niekom inom.
Mnoho ľudí sa obáva odchodu do dôchodku.
Prekročiť pomyslenú hranicu seniorského veku
v nich vyvoláva pocit akoby už svetu a svojmu
okoliu nemali čo ďalej ponúknuť. Ako to bolo vo
vašom prípade?
Ja sa im vôbec nečudujem. Desať rokov som pracovala
navyše, pretože som sa bála ostať doma. Som totižto
sama. Syna mám už dospelého, vnučku vidím pomenej,
ale deň má 24 hodín a to sa nezmení. Bála som sa čo
budem robiť. Takže som si naháňala rôzne aktivity ešte
kým som pracovala. Našťastie sa mi potom toho podarilo
nazbierať toľko, že to niekedy už ani nestíham, ale baví
ma to.

na svojom konte viac ako dvadsať. Pán Vároš
má jednu dcéru a troch vnukov. Žije v Starom
Ružinove. Onedlho oslávi životné jubileum –
krásnych 80 rokov. Za Seniora roka 2016 ho
nominovali členky Ružinovských občianskych
aktivít.

Novinár a spisovateľ Milan Vároš je inšpiratívny
človek. Napriek seniorskému veku je to vážený
autor, ktorého doceňujú aj popredné slovenské osobnosti. Vďaka svojej tvorbe si vyslúžil
uznanie napríklad aj od majstra Milana Rúfusa.
Pôsobil najprv ako redaktor, potom šéfredaktor
úspešného denníka, aby sa napokon odhodlal
k písaniu vlastných kníh. Do tejto chvíle ich má

Vo svojom živote ste dlhé roky pôsobili ako
novinár. Aj pred odchodom do dôchodku ste
šéfovali jednému týždenníku. Teraz sú vám zase
bližšie knihy. Čím sa cítite byť s odstupom času?
Ako dôchodca sa cítim byť skôr spisovateľom,. Ale tie
moje základy sú a vždy budú novinárske.
Veronika Vasilková
foto: autorka
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AFriedrich Hebbel
AHoci láska prináša na konci len
Abolesť, predsa však všetky slzy,
Aktoré si vyplakal, (TAJNIČKA).
POMÔCKY:
AMBIT,
ARÉN, JAT

KRÍDLO
(ODB.)

PERA
(BÁSN.)

A PODOBNE
(SKR.)

AUTOR:
PAVOL
SUROVEC

RIEKA V
RUSKU

SOLMIZAČNÁ
SLABIKA

PRAPLAZMA

CHEM. ZN.
TERBIA

PIJAVÝ
PAPIER

POSYP
(NÁR.)

MORSKÁ
RYBA

1. ČASŤ
TAJNIČKY

3. ČASŤ
TAJNIČKY

OBOR,
VELIKÁN

MONGOLSKÝ
PASTIER

LIEHOVINA
Z RYŽE

PRUDKÝ
DÁŽĎ

(POĽSKY)

ŠPAJZE

MOC

ČIERNY

ČASŤ
ATOLU

EČV
KEŽMAROK

HROB
(KNIŽ.)

BLÍZKO NA
KRAJI

AUSTRÁLSKY
MEDVEDÍK

OTVORENÁ
STĹPOVITÁ
CHODBA

ODSTRÁŇ
RÝPANÍM

BEZHRBÁ
ŤAVA

ZNAČKA
PAŠTÉTY
NECHYŤ

(FRANC.)

OBRAD
POMENÚVANIA

GRÉCKY
BÁJKAR

KORÁB

PLANÉTA

BIELKOVINA V
OBILNINÁCH

365 DNÍ

ÁBELOV
BRAT

LET. SPOL.
SRBSKA

MINULÝ
ROK

DRUH
OPICE

DOMOVINA

NEDOKONALE
HORELA

HROMADA

AROMATICKÝ
UHĽOVODÍK
SNÍVALA

ODPOROV.
SPOJKA

DÁNSKA
POČT. MIERA

LESNÉ
ZVIERA

ÚZEMIE V
JEMENE

AGNES VICES
LEGATI (SKR.)

PAPAGÁJ

MÄSOŽRAVÝ
CHROBÁK

CHEM. ZN.
ASTÁTU

PODRAĎOV.
SPOJKA

2. ČASŤ
TAJNIČKY

RYTMY

INAM, NA INÉ
MIESTO,

FRANCOVKA

Súťažte o knihu Odvátená tvár lásky od Colleen Hooverovej, ktorú jednému z úspešných riešit knihu 10 dní v Islamskom štáteľov krížovky venuje vydavateľstvo
Ikar. Pošlite správne znenie tajničky do 15.11.2015 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 12/2016. Správne znenie tajničky RE 10/2016: ...budú nazývať staré, zlaté časy.
Knihu Vlastná krv od Patricie Cornwellovej získava Karol Spusta z Trebišovskej ulice.

www.ruzinovskeecho.sk
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Seniori sa
skamarátili s počítačmi

Mestská časť Ružinov v spolupráci so spoločnosťou Lenovo
pripravili pre skôr narodených Ružinovčanov IT kurz
a prednášku o moderných technológiách.
Ružinovským seniorom nie sú moderné technolológie cudzie a
nemajú pred nimi strach. Dôkazom toho bolo vyšší záujem
o trojdňový kurz počítačových znalostí, ako umožňovali
kapacity. Na kurze sa naučili ako ovládať komunikačný program
Skype, písať maily a prezerať internet.
Foto: Marianna Šebová
Starosta MČ Bratislava - Ružinov
Dušan Pekár
pozýva
osamelých seniorov, ktorí nemajú nikoho blízkeho,
žijú sami a nie sú umiestnení v zariadení pre seniorov na
VIANOČNÚ VEČERU
24. 12. 2016 o 13:30 hod.
v Ružinovskom domove seniorov na Sklenárovej 14
Záujemcovia sa môžu prihlásiť osobne do 09. 12. 2016
na miestnom úrade na Mierovej 21 v kancelárii prvého
kontaktu.
Bližšie informácie: 02/48 284 285

Pozvánka na výlet
ZO JDS Zimná, Bratislava II
organizuje pre seniorov nasledovný výlet:
30.11.2016 /streda/ Dolná Krupá – kaštiel, Trnava
Podrobné informácie sú na nástenke v Seniorskom
informačnom centre na Zimnej ul. l

Nový kocept starostlivosti v Domove dôchodcov na Pažítkovej
Pracovníci Domova dôchodcov na Pažítkovej ulici začali
v druhej polovici roka 2015 postupne uplatňovať v praxi
Pedagogicko-ošetrovateľský koncept bazálnej stimulácie.
Tento unikátny koncept, ktorý podporuje vnímanie,
komunikáciu a pohybové schopnosti človeka predstavuje
nesmierne obohatenie v humanisticky zameranom prístupe
ku klientovi v rámci sociálnych služieb vo všeobecnosti
a prispieva k zvyšovaniu kvality poskytovanej pomoci
v zariadení. Vychádza z predpokladu individuálnej
starostlivosti na základe anamnézy klienta a základom je, aby
boli využité všetky klientove možnosti.
Seniori v našom zariadení trpia rôznymi zdravotnými ťažkosťami.
Koncept bazálnej stimulácie má však širokú škálu uplatnenia, najmä
u ľudí, ktorí sú imobilní, nepokojní a dezorientovaní, majú rôzne
formy demencie, zmyslové či pohybové postihnutia alebo sú po
cievnych mozgových príhodách. Práve títo klienti tvoria väčšiu časť
obyvateľov v Domove dôchodcov na úseku, kde je zabezpečená
nepretržitá ošetrovateľsko-opatrovateľská starostlivosť. Bazálna
stimulácia im umožňuje uvedomovať si samých seba, svoje telo,
svoje okolie (orientácia v čase a priestore) a vytvárať pozitívny
vzťah na určitej komunikačnej úrovni. Najkrajšia a najľudskejšia
je myšlienka bezprostredného prijatia klienta takého aký je, t.j.
ako individuálnu osobnosť, ktorá má určité potreby a schopnosti.
Po aplikácii prvkov bazálnej stimulácie sme na našich klientoch
zaznamenali výrazné znaky príjemných pocitov, či už z verbálnej

alebo neverbálnej komunikácie. Ďalej sme si všimli celkové
zlepšenie psychomotorických funkcií.
Najčastejšie v praxi uplatňujeme nasledujúce prvky konceptu
bazálnej stimulácie:
1. Iniciálny dotyk s verbálnym sprievodom, ktorý označuje
začiatok a koniec našej prítomnosti pri klientovi. Seniori z takejto
formy komunikácie ľahko nadobudnú pocit bezpečia a istoty.
2. Celkový upokojujúci kúpeľ. Pri tejto aktivite postupne
dochádza k stimulácii jednotlivých častí tela. Klientom
umožňujeme uvedomovať si vlastné telo, podporuje ich aktivitu a
zvyšuje pozornosť.
3. Polohovanie. Cieľom je umožniť klientom sprostredkovanie
vnemov vlastného tela a pociťovať jeho hranice.
4. Vestibulárne podnety poskytujeme imobilným obyvateľom
prostredníctvom pohybu (napr. otáčanie hlavy, hojdacie pohyby
na lôžku). Ich cieľom je zlepšenie priestorovej orientácie a vnímania
pohybov.
5. U obyvateľov po cievnych mozgových príhodách pracujeme
aj s neurofyziologickou stimuláciou.
Naši obyvatelia najviac oceňujú vrelý ľudský prístup spojený
s bezpodmienečným prijatím odborného personálu. Doterajšie
skúsenosti naďalej rozvíjame a prispôsobujeme podľa
individuálnych potrieb jednotlivých obyvateľov Domova
dôchodcov.
tím DD Pažítkova 2

DOM KULTÚRY RUŽINOV

Ružinovská 28, tel.: 02/43 33 05 23

SPOLOČENSKÝ DOM NIVY
Súťažná 18, tel.: 02/559 60 861

03.11. štv 17.00 h RUŽINOVSKÁ TANČIAREŇ
		
Tanečné stretnutie staršej a strednej generácie, hra HS DUO
		SERVUS.

04.11. pi 19.00
		
		

PO SVADOBNEJ CESTE
Činoherná komédia Divadla TANDEM. Vstupenky sú dostupné
v predajni: SECOND CHANCE alebo na www.divadlotandem.sk

04.11.- 06.11
pi - ne 10. 00 - 20.00 h CESTOU - NECESTOU Cestovateľský festival.

06.11. ne 19:00
		

KONCERT ORCHESTRA BRATISLAVA HOT SERENADERS
Hudba v štýle 20. a 30. rokov. Vstupenky sú v predaji v sieti
Ticketportal a v pokladni SD Nivy. Veľká sála.

09.11. str. 08.00 h

DIALÓGY.... Protidrogové fórum pre žiakov ZŠ MČ Ružinov.

12.1. so 15.00
		
		

07.11.po 14.00
AKADÉMIA III. VEKU 				 		
Aj stravou sa dá chrániť zdravie – MUDr. A.Béderová, CSc
15.11. ut 18.00
		
RUŽINOVSKÝ FOLKLÓRNY FESTIVAL
		
Festival ponúkne vystúpenia folklórnych súborov, prednášky,
		
jedlá našich starých mám, koncert Rockom Krokom a veľa iného.
		
RUŽINOVSKÁ ŠACHOVNICA
29.1. ut 18:00
Stretnutie družstiev kompozičného šachu ŠK DK Ružinov
		
a ŠK Pezinok.

13.11. ne 10:30 h
		

NEDEĽNÉ ROZPRÁVKOVÉ DOPOLUDNIE 			
Janko Hraško v podaní divadla Pallesitza.

09.11. str 14.30 h
		
12.11.so 14:00
		
		

19.11. so
16.00 – 4.00 h
STRETNUTIE BRATISLAVSKÝCH KLUBOV ABSTINENTOV
		
24. ročník podujatia so spoločenským večerom a diskusiami
		s terapeutmi.
20.11. ne 10.30 h
		

NEDEĽNÉ ROZPRÁVKOVÉ DOPOLUDNIE
Pinokio v podaní divadla zo šuflíka.

21.11. po 17.00 h
		

TV ŠLÁGER
Verejná nahrávka populárnych piesni.

23.11. str 14.30 h KONCERT PRE SENIOROV MČ Ružinov
		Swingový koncert.

KINO PRE SENIOROV – TEORIE TYGRA/ČR/2016/KOMÉDIA/
Filmové premietanie pre seniorov. Vstup voľný.
EXKURZIA PO SKLÁRŇACH NA STREDNOM SLOVENSKU
Putovanie za sklárňami stredného Slovenska, ich história,
zaujímavosti, vývoj a zánik. Kam ísť a kde ich hľadať?
Lektor: Ing. arch. Róbert Sekula.
V prípade záujmu možná jarná exkurzia do terénu. Vstup voľný.
CESTOPIS: BARMA
Prednáša: Tomáš Brisuda. Vstup voľný.

SD Nivy, Súťažná 18
02.11. ST 19:00 DOMOV PRE NEOBYČAJNÉ DETI SLEČNY PEREGRINOVEJ Tim Burton, USA/Brit., 2016
03.11. ŠT 19:00 TONI ERDMANN Maren Ade, Nem./Rak., 2016
04.11. PI 18:00 TAJNÝ ŽIVOT MAZNÁČIKOV Chris Renaud, Yarrow Cheney, USA, 2016
04.11. PI 19:45 DOCTOR STRANGE 3D Scott Derrickson, USA, 2016
05.11. SO 16:15 THE BEATLES: EIGHT DAYS A WEEK – THE TOURING YEARS Ron Howard, Brit./USA, 2016
05.11. SO 18:15 SULLY Clint Eastwood, USA, 2016
05.11. SO 20:00 DOCTOR STRANGE Scott Derrickson, USA, 2016
09.11. ST 19:00 KRÁSNE DNI V ARANJUEZ 3D Wim Wenders, Fr./Nem., 2016
10.11. ŠT 19:00 HACKSAW RIDGE: ZRODENIE HRDINU Mel Gibson, USA/Austrália, 2016
16.11. ST 19:00 SKÚŠKA DOSPELOSTI Cristian Mungiu, Fr./Rum., 2016
18.11. PI 18:00 TROLLOVIA Anand Tucker, USA, 2016

23.11str 08.00 h

DIALÓGY..... Protidrogové fórum pre žiakov ZŠ MČ Ružinov.

24.11št
17.00 – 21.00
		

RUŽINOVSKÁ TANČIAREŇ
Tanečné stretnutie staršej a strednej generácie.

19.11. SO 19:30 UČITEĽKA Jan Hřebejk, SR/ČR, 2016

24.11št 15:00
		
		

STARÁ MAMA RUŽINOVA
Súťaž o naj... starú mamu Ružinova v spolupráci
s Knižnicou Ružinova.

20.11. NE 19:00 IMT SMILE A LÚČNICA – MADE IN SLOVAKIA Pavol Janík, SR, 2016

26.11
so 8:30 – 20:00
		

PLASTIKOVÁ ZIMA
Medzinárodná súťaž spojená s výstavou modelov.

27.11ne 10.30 h
		

NEDEĽNÉ ROZPRÁVKOVÉ DOPOLUDNIE			
Divoška a Ramptantintanton v podaní Divadla Jaja.

27.11.ne 16.00 h
		
		

ADVENT V RUŽINOVE 2016 			
Adventný program spojený so zapálením
1. adventnej sviece v Parku A. Hlinku.

18.11. PI 19:45 PRVÝ KONTAKT Denis Villeneuve, USA, 2016
19.11. SO 17:00 FANTASTICKÉ ZVERY A ICH VÝSKYT David Yates, Brit./USA, 2016
20.11. NE 16:30 FANTASTICKÉ ZVERY A ICH VÝSKYT 3D David Yates, Brit./USA, 2016
23.11. ST 19:00 ZVÄČŠENINA Michelangelo Antonioni, Brit./Tal., 1966
24.11. ŠT 19:00 SNOWDEN Oliver Stone, Fr./Nem./USA, 2016
25.11. PI 18:00 KAMOŠ OBOR Steven Spielberg, Brit./USA, 2016
25.11. PI 20:15 JULIETA Pedro Almodóvar, Špan., 2016
26.11. SO 16:15 NESPOZNANÝ Miro Remo, SR/ČR, 2016
26.11. SO 18:00 CESTA DO FANTÁZIE Hajao Mijazaki, Jap., 2001
26.11. SO 20:15 BOŽSKÁ FLORENCE Stephen Frears, Brit., 2016
30.11. ST 19:00 VINCENT VAN GOGH – A NEW WAY OF SEEING David Bickerstaff, Phil Grabsky, Brit./Hol., 2015
18. MEDZINÁRODNÝ FILMOVÝ FESTIVAL BRATISLAVA (11. – 17. NOVEMBER 2016)
Viac info o programe, ktorý je priebežne aktualizovaný, na www.nostalgia.sk

Radošinské naivné divadlo

Záhradnícka 95, 821 08 Bratislava, tel.č.: 02-5556 3508, 0917- 913 355, E-mail: pokladna@rnd.sk
09.11. st 18.00 hod To nemá chybu Horká komédia o spätnom naprávaní starých chýb
		verejná generálka Réžia: Ondrej Spišák. Vstupné 10 €
11.11. pia 9.00 hod To nemá chybu Horká komédia o spätnom naprávaní starých chýb
		I. premiéra Réžia: Ondrej Spišák. Vstupné 25 €
12.11. so 19.00 hod To nemá chybu Horká komédia o spätnom naprávaní starých chýb
		II. premiéra Réžia: Ondrej Spišák. Vstupné 25 €
14.11. po 19.00 hod To nemá chybu Horká komédia o spätnom naprávaní starých chýb
		
Réžia: Ondrej Spišák. Vstupné 18 €/15 €
15.11. ut 19.00 hod To nemá chybu Horká komédia o spätnom naprávaní starých chýb
		
Réžia: Ondrej Spišák. Vstupné 18 €/15 €

19.11. so 19.00 hod To nemá chybu Horká komédia o spätnom naprávaní starých chýb
		Noc divadiel. Réžia: Ondrej Spišák. Vstupné 18 €/15 €
21.11. po 19.00 hod Jááánošííík po tristo rokoch Ako legendu uchopili do svojich rúk
		
RND a SĽUK. Správa o hrdinovi alebo Hra na hrdinu. Réžia: Juraj Nvota,
		
Stanislav Štepka. Vstupné 18 €/15 €
23.11. st 19.00 hod Jááánošííík po tristo rokoch Ako legendu uchopili do svojich rúk
		
RND a SĽUK. Správa o hrdinovi alebo Hra na hrdinu. Réžia: Juraj Nvota,
		
Stanislav Štepka. Vstupné 18 €/15 €
25.11. pia 19.00 hod Lás-ka-nie 2
		
Smutno – smiešna komédia.Réžia: Juraj Nvota. Vstupné 15 €/12 €

