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V škôlkach pribudli nové triedy 

Kde si vodiči 
nezničia auto? 

Aké foto poklady ste doma našli? 

Na Štrkovci nájdete 
zrekonštruované 

športovisko
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Zmodernizovaný športový areál  
nájdete už aj na Medzilaboreckej

Už o pár dní! Detské ihrisko na Bachovej sa 
zmení na modernú hraciu a športovú zónu  

Ďalšie cesty z pol miliónovej  
investície majú nový povrch 

Ktoré chodníky ešte tento rok opravia? 

Novým kontrolórom 
Ružinova sa stal 
poslanec Günther 
Furin

Voľnú stoličku 
v ružinovskom za-
stupiteľstve obsadi-
la Viera Kyselicová

Ružinovčania majú už tretí zrekonštruovaný športový areál. Po Nevädzovej  
a Vrútockej pribudol pri ZŠ Medzilaborecká na Štrkovci. 

Multifunkčný školský areál pri ZŠ Medzilaborecká ponúka bežeckú tartanovú dráhu, do-
skočisko a ihrisko na futbal, volejbal či basketbal. Pribudol nový chodník, lavičky a smetné 
koše. Celková rekonštrukcia stála ružinovskú samosprávu 162 tisíc eur. Správcom bude 
Ružinovský športový klub. Areál bude od septembra prístupný každý deň bezplatne aj pre 
verejnosť, cez vyučovanie poslúži žiakom základnej školy. 

Jedno z najväčších ružinovských detských ihrísk mení podobu. „Ih-
risko rekonštruujeme tak, aby tu bola zóna pre najmenšie deti, väčšie 
deti a bude  tu aj priestor  pre dospelých,“  vysvetľuje zámer rekon-
štrukcie ihriska starosta Ružinova Dušan Pekár. Montujú sem  nové 
preliezačky, hojdačky, lezecké prvky, stroje na cvičenie, obnovou 
prejde basketbalové aj hokejbalové ihrisko. Samospráva osadí nové 
lavičky a smetné koše. Dodávateľa mestská časť Ružinov vysúťažila 
vo verejnom obstarávaní a ihrisko zrekonštruuje za vyše 67 tisíc eur.  
„Ihrisko je na veľmi peknom mieste a neďaleko školy, verím, že sem 
bude chodiť veľa detí a mladých rodín,“ dodal ružinovský starosta. 

Druhá etapa Ružovej doliny, Brestová ulica, časť Polárnej  
a Súmračnej ulice. To sú ďalšie ružinovské cesty, ktoré po-
čas letných prázdnin dostali úplne nový asfaltový povrch. 
V septembri a októbri ešte opravia cesty na Narcisovej, Re-
vúckej a Kapušianskej ulici. Mestská časť Ružinov v tomto 
roku investuje do výmeny povrchov ciest a chodníkov viac 
ako pol milióna eur. „Od minulého roka cesty a chodníky  
v Ružinove už neplátame, ale opravujeme ich celé povrchy. 
Šetríme tak financie na opravu výtlkov,“ skonštatoval Ján 
Buocik, zástupca starostu Ružinova (SDKÚ-DS). 

Celý park Andreja Hlinku, Brestová na Štrkovci, Levická v Starom Ružinove, chodník na ulici Ružová dolina a na ulici Ivana 
Horvátha na Pošni. To sú chodníky, ktorým mestská časť Ružinov v tomto roku vymenila asfaltový povrch. V septembri a 
októbri príde na rad oprava ďalších chodníkov. Dočkajú sa jej chodníky na ulici Bencúrova na Trnávke, Konopná v Prievoze, 
Nevädzová smerom k Retru, Šumavská v Starom Ružinove a chodník na Súmračnej ulici na Ostredkoch. 

Novým miestnym 
kontrolórom mest-
skej časti Ružinov 
sa stal poslanec 
miestneho zastu-
piteľstva Günther 
Furin (SDKÚ-DS).  
V tajnej voľbe ho 
koncom júna 13 
hlasmi z 24 hlasujú-
cich poslancov do 
tejto funkcie zvolilo 

miestne zastupiteľstvo. Vybralo ho spome-
dzi 52 uchádzačov. Voľba sa uskutočnila 
po tom, ako z postu kontrolóra odišiel Ras-
tislav Harman. Günther Furin sa následne  
1. júla vzdal poslaneckého mandátu. Jedna  
z uchádzačiek o funkciu kontrolóra podala na 
prokuratúru podnet na preskúmanie zákon-
nosti postupu voľby miestneho kontrolóra. 

Uvoľnené posla-
necké kreslo po 
Güntherovi Furinovi  
(SDKÚ-DS) obsadi-
la 1. júla 2014 Viera 
Kyselicová (SNS).  
V komunálnych voľ-
bách v roku 2010 sa 
umiestnila ako prvá 
náhradníčka vo voleb-
nom obvode Trávniky. Poslanci ju zároveň 
zvolili za členku Komisie finančnej, podni-
kateľských činností a informatizácie, kde 
nahradila poslanca Günthera Furina. Ten sa 
1. júla vzdal poslaneckého mandátu, keďže 
ho v júni miestne zastupiteľstvo zvolilo za 
miestneho kontrolóra. Viera Kyselicová nie 
je v poslaneckej lavici nováčikom – v ruži-
novskom zastupiteľstve bola už v rokoch 
2003-2006 za SDKÚ-DS. 

Ružová dolina je už opravená v celej dĺžke 

 Nový asfalt je už na Polárnej/Súmračnej Brestová ulica počas rekonštrukcie 

Ulica Ivana Horvátha 
pred výmenou asfaltového povrchu

Chodníky v Parku  
A. Hlinku počas rekonštrukcie 



44 NÁŠ PARTNER JE OBČAN
Vládnuce pravicové politické strany v Ružinove aj v tomto volebnom období ukázali, že im ide 

iba o politikárčenie a nie o občana. Stále sa hádali a robili si naprieky. 
My ponúkame iný prístup – spoluprácu na riešení problémov občanov a v spolupráci 

s občanom. 
To sa prejavilo aj v práci nášho jediného poslanca v Ružinove, Petra Hrapka. Spolupracoval 

so všetkými poslancami a aj vďaka tomu sa mu podarilo presadiť ako opozičnému poslancovi 
viacero uznesení, či už k regulácii územia, proti nežiaducej výstavbe, alebo za riešenie akútneho 
nedostatku miest v Materských školách. V niektorých prípadoch, ale ešte potreboval podporu 
občanov, ako napríklad v prípadoch požiadaviek na reguláciu územným plánom zóny (ÚPZ) 
Páričkova, alebo Ostredky. Vtedy zastupiteľstvo jeho návrhy uznesenia najprv zamietlo a až 
po protestoch občanov a petíciách napokon schválili ÚPZ na tieto územia.

 Preto sme sa rozhodli, že ponúkneme občianskym aktivistom 
miesta na našej kandidátke, pričom im garantujeme, že sa budú 
podieľať na tvorbe volebného programu a v prípade zvolenia 
budú môcť slobodne vykonávať mandát poslanca.

Nesúhlasíme so živelným zahusťovaním výstavbou v miestach kde to nie je vhodné, znižuje 
to kultúru bývania našim občanom a zhoršuje to už aj tak zlý stav statickej aj dynamickej 
dopravy. Ešte v predchádzajúcom volebnom období na návrh zväčša našich poslancov Hrapka 
a Frankovej bolo schválených a vtedajším starostom za SMER Slavom Drozdom rozpracovaných 
10 ÚPZ, z toho 2 boli už skoro dokončené a na ostatné bol vybratý spracovateľ. Terajšie vedenie 
zložené z pravicovej koalície, zatiaľ dokončilo 1 ÚPZ, 1 je pred dokončením (už 4 roky), 3 začali 
spracovávať až v roku 2012 (mali byť hotové do konca tohto roku, ale nie sú ani v polovici prác) 
a 5 ÚPZ jednoducho zrušili !!! Jednalo sa o ÚPZ Palkovičova, Nivy, Miletičova – trhovisko, 
Prievoz – východ, Prievoz – západ. V tomto volebnom období boli navrhnuté Petrom Hrapkom 
ďalšie dva ÚPZ (Páričkova a Ostredky), ktoré najprv pravicové zastupiteľstvo zamietlo a až 
na nátlak občanov ich odsúhlasilo. 

Sľubujeme, že budeme naďalej trvať na regulácii územia 
Ružinova tak, aby nebolo možné stavať tam, kde to nie je vhodné.

V roku 2001 si MČ Ružinov vytvorila Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, 
a.s. (VPS) so základným majetkov 33 194 €, ktorého úlohou je starostlivosť o zeleň, čistenie 
komunikácii a má v prenájme Trhovisko na Miletičovej ul. Súčasný predseda predstavenstva je 
bratislavský okresný predseda strany Most Híd, člen predstavenstva je regionálny predseda 
strany SaS a členmi dozornej rady sú poslanci za SDKU a KDH. Všetkým bolo v r. 2014 predĺžené 
funkčné obdobie na ďalšie 4 roky, napriek tomu, že v novembri sú voľby. V roku 2012 odpustil 
Ružinov VPS-ke dlh 833.107,86 € a zároveň mu znížil výšku nájmu za Trhovisko a zvýšil ceny 
za služby. Napriek tomu mal VPS na konci roku 2013 hospodársky výsledok -23 368 €. 
Kontrolór Ružinova odišiel po kontrole vo VPS a novým kontrolórom sa hlavne vďaka 
svojmu hlasu stal poslanec Ružinova za SDKU.

Budeme presadzovať, aby vedenie VPS nebolo obsadzované 
politicky, ale riadnym výberovým konaním. 

Kandidáti do zastupiteľstva Ružinova.
Nivy: PhDr. R. Holec; Starý Ružinov: Ing. T. Alscher; Ružová dolina: Ing. A. Takács; 
Trávniky: Ing. S. Drozd, Ing. D. Nemcová, J. Bonko; Pošeň: Ing. P. Hrapko, 
PhDr. H. Vrábliková, Mgr. V. Kyselicová; Prievoz: Ing.D.Franková, Mgr. M. Kostelničák; 
Štrkovec: JUDr. Ing. I. Bošanský, Mgr. M. Smolec; Ostredky: Ing. J. Kerekeš, 
Mgr. Ing. I. Martyák, Ing. M. Patoprstý; Trnávka: V. Barčák, Mgr. K. Hrušková
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POSLANECKÉ STREDY 
So svojimi poslancami sa môžete stretávať na miestnom úrade  

Ružinov na Mierovej 21 
každú stredu od 16:30 do 17:30  v zasadačke B2 na prízemí.

3. september 2014 Radovan Struhár  (volebný obvod Ružová dolina) 
10. september 2014 Mgr. Viktória Jančošeková  (volebný obvod Trávniky)
17. september 2014 Ing. Peter Hrapko volebný obvod Pošeň)
24. september 2014 Ing. Ján Janus (volebný obvod Prievoz) 
1. október 2014  Ing. Katarína Otčenášová (volebný obvod Štrkovec) 

STRETNUTIE SO STAROSTOM 
RUŽINOVA  

DUŠANOM PEKÁROM
9. september 2014  
16:00-18:00 hod. 

Jedáleň Vietnamská 13
Každý je vítaný

Termíny nájdete aj na 
www.ruzinov.sk Termíny nájdete aj na www.ruzinov.sk

Kto bude v komunálnych voľbách kandidovať do orgánov samosprávy, 
je zatiaľ známe len čiastočne. Kandidátne listiny sa budú uzatvárať až 
21. septembra. Po tomto termíne už bude jasné, kto bude kandidovať 
za primátora, starostu a poslancov zastupiteľstiev. Podľa odhadov je 
možné predpokladať, že záujem o prácu poslanca bude mať veľa nezá-
vislých kandidátov. 

Primátor Bratislavy
Súčasným primátorom Bratislavy je Milan Ftáčnik (nezávislý s podporou 
Smer-SD). V novembrových voľbách bude obhajovať svoju pozíciu ako 
nezávislý kandidát. Jeho súperom bude mestský a župný poslanec Ivo 
Nesrovnal, ktorý v auguste vystúpil zo strany SDKÚ-DS a kandiduje ako 
nezávislý. Milan Kňažko sa o post primátora uchádza rovnako ako ne-
závislý kandidát. Najvyšším šéfom hlavného mesta sa chce stať aj ďalší 
nezávislý kandidát fotograf Andrej Palacko a kandidatúru ohlásil Pavol 
Ramšák. Koncom augusta predstavila strana Sieť Tatianu Kratochvílovú 
ako kandidátku na primátora. Do uzatvorenia kandidátnych listín je ešte 
pár týždňov času, takže sa môžu objaviť ďalší záujemcovia o post primá-
tora. Obyvatelia celej Bratislavy si budú vyberať z rovnakých kandidátov. 

Poslanci mestského zastupiteľstva 
V mestskom zastupiteľstve je 45 poslancov. Každú mestskú časť repre-
zentuje iný počet poslancov, ktorý závisí od počtu obyvateľov každej 
mestskej časti. Ružinovčania si zvolia  siedmich kandidátov za Ružinov. 
Z ktorých budú vyberať, sa ukáže po 21. septembri. Súčasnými poslan-
cami hlavného mesta za Ružinov sú súčasný ružinovský starosta Dušan 
Pekár (KDH), bývalý starosta Ružinova Slavomír Drozd (Smer-SD), Ivo 
Nesrovnal (v auguste vystúpil z SDKÚ-DS), Anna Reinerová (SDKÚ-DS), 
Jarmila Tvrdá (KDH), Michal Muránsky (SaS) a Ivan Švejna (Most-Híd).  

Starosta Ružinova 
Na starostu Ružinova bude opäť kandidovať súčasný starosta Dušan 
Pekár (KDH). Kto mu bude konkurovať, zatiaľ nie je uzatvorené. Nikto 
zatiaľ svoju kandidatúru oficiálne neoznámil. Podľa svojho profilu na 
facebooku sa však chystá kandidovať vysokoškolský pedagóg Miloslav 
Hettes.  Všetci Ružinovčania si budú vyberať z rovnakých kandidátov na 
starostu bez ohľadu na to, v ktorom volebnom obvode bývajú. 

Poslanci miestneho zastupiteľstva 
Ružinovčania si budú v deviatich volebných obvodoch vyberať svojich 
zástupcov do miestneho zastupiteľstva mestskej časti Ružinov. Spolu si 
zvolia 25 poslancov. Vo svojom volebnom obvode budú krúžkovať 2-3 
kandidátov. Ak ste napríklad z Trnávky, vyberať si budete troch poslan-
cov, ak bývate v Ružovej doline, tak dvoch. 

Chcete kandidovať ako nezávislý? 
Ak chcete kandidovať ako nezávislý či už na miestneho alebo mestského 
poslanca, prípadne za starostu alebo primátora, musíte osobne doručiť 
kandidátnu listinu v dvoch rovnopisoch zapisovateľovi miestnej (mest-
skej) volebnej komisie najneskôr 21. septembra 2014. Ku kandidátnej 
listine musí byť pripojené vlastnoručne podpísané vyhlásenie nezávis-
lého kandidáta. Súčasťou kandidátnej listiny je petícia podpísaná voličmi 
podporujúcimi jeho kandidatúru. Petícia sa ku kandidátnej listine priloží 
v jednom vyhotovení. V prípade kandidatúry do mestskej časti Ružinov 
nezávislý kandidát potrebuje aspoň 400 podpisov od voličov, ak kandi-
duje do mesta, tak potrebuje 600 podpisov. Vyplýva to z počtu obyvate-
ľov Ružinova a Bratislavy. Detailnejšie informácie a vzory tlačív nájdete na 
web stránke ministerstva vnútra www.minv.sk. 

Miroslava Štrosová

Počet poslancov v ružinov-
skom miestnom zastupiteľstve 
zostane v rokoch 2014-2018 
nezmenený. Obyvateľov bude 
naďalej zastupovať 25 poslan-
cov. Koncom júna to odsúhlasili 
súčasní poslanci  ružinovského 
zastupiteľstva, ktorému sa v no-
vembri končí volebné obdobie. 
Starosta Ružinova Dušan Pekár 
na júnovom miestnom zastupi-
teľstve navrhol počet poslancov 

znížiť z 25 na 15. Taký je minimálny počet stanovený zákonom pre  mestskú časť či obec, ktorá 
má približne 70 tisíc obyvateľov. Starosta argumentoval znížením výdavkov na chod mestskej 
časti.  Poslanci s návrhom nesúhlasili. Ružinovčania si tak v novembri opäť zvolia 25 svojich 
zástupcov, ktorí budú rozhodovať napríklad o investíciách mestskej časti. 

(red) 

Komunálne voľby budú 15. novembra 2014 

Počet ružinovských poslancov 
sa nezníži, zostane ich 25 

V sobotu 15. novembra 2014 si na ďalšie štyri roky zvolíme svojich zástupcov do orgánov samosprávy. Voliť 
budeme primátora Bratislavy, poslancov mestského zastupiteľstva, starostu Ružinova a poslancov ružinovského 
miestneho zastupiteľstva. 

NÁŠ PARTNER JE OBČAN
Vládnuce pravicové politické strany v Ružinove aj v tomto volebnom období ukázali, že im ide 

iba o politikárčenie a nie o občana. Stále sa hádali a robili si naprieky. 
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To sa prejavilo aj v práci nášho jediného poslanca v Ružinove, Petra Hrapka. Spolupracoval 

so všetkými poslancami a aj vďaka tomu sa mu podarilo presadiť ako opozičnému poslancovi 
viacero uznesení, či už k regulácii územia, proti nežiaducej výstavbe, alebo za riešenie akútneho 
nedostatku miest v Materských školách. V niektorých prípadoch, ale ešte potreboval podporu 
občanov, ako napríklad v prípadoch požiadaviek na reguláciu územným plánom zóny (ÚPZ) 
Páričkova, alebo Ostredky. Vtedy zastupiteľstvo jeho návrhy uznesenia najprv zamietlo a až 
po protestoch občanov a petíciách napokon schválili ÚPZ na tieto územia.

 Preto sme sa rozhodli, že ponúkneme občianskym aktivistom 
miesta na našej kandidátke, pričom im garantujeme, že sa budú 
podieľať na tvorbe volebného programu a v prípade zvolenia 
budú môcť slobodne vykonávať mandát poslanca.

Nesúhlasíme so živelným zahusťovaním výstavbou v miestach kde to nie je vhodné, znižuje 
to kultúru bývania našim občanom a zhoršuje to už aj tak zlý stav statickej aj dynamickej 
dopravy. Ešte v predchádzajúcom volebnom období na návrh zväčša našich poslancov Hrapka 
a Frankovej bolo schválených a vtedajším starostom za SMER Slavom Drozdom rozpracovaných 
10 ÚPZ, z toho 2 boli už skoro dokončené a na ostatné bol vybratý spracovateľ. Terajšie vedenie 
zložené z pravicovej koalície, zatiaľ dokončilo 1 ÚPZ, 1 je pred dokončením (už 4 roky), 3 začali 
spracovávať až v roku 2012 (mali byť hotové do konca tohto roku, ale nie sú ani v polovici prác) 
a 5 ÚPZ jednoducho zrušili !!! Jednalo sa o ÚPZ Palkovičova, Nivy, Miletičova – trhovisko, 
Prievoz – východ, Prievoz – západ. V tomto volebnom období boli navrhnuté Petrom Hrapkom 
ďalšie dva ÚPZ (Páričkova a Ostredky), ktoré najprv pravicové zastupiteľstvo zamietlo a až 
na nátlak občanov ich odsúhlasilo. 

Sľubujeme, že budeme naďalej trvať na regulácii územia 
Ružinova tak, aby nebolo možné stavať tam, kde to nie je vhodné.

V roku 2001 si MČ Ružinov vytvorila Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, 
a.s. (VPS) so základným majetkov 33 194 €, ktorého úlohou je starostlivosť o zeleň, čistenie 
komunikácii a má v prenájme Trhovisko na Miletičovej ul. Súčasný predseda predstavenstva je 
bratislavský okresný predseda strany Most Híd, člen predstavenstva je regionálny predseda 
strany SaS a členmi dozornej rady sú poslanci za SDKU a KDH. Všetkým bolo v r. 2014 predĺžené 
funkčné obdobie na ďalšie 4 roky, napriek tomu, že v novembri sú voľby. V roku 2012 odpustil 
Ružinov VPS-ke dlh 833.107,86 € a zároveň mu znížil výšku nájmu za Trhovisko a zvýšil ceny 
za služby. Napriek tomu mal VPS na konci roku 2013 hospodársky výsledok -23 368 €. 
Kontrolór Ružinova odišiel po kontrole vo VPS a novým kontrolórom sa hlavne vďaka 
svojmu hlasu stal poslanec Ružinova za SDKU.

Budeme presadzovať, aby vedenie VPS nebolo obsadzované 
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Nivy: PhDr. R. Holec; Starý Ružinov: Ing. T. Alscher; Ružová dolina: Ing. A. Takács; 
Trávniky: Ing. S. Drozd, Ing. D. Nemcová, J. Bonko; Pošeň: Ing. P. Hrapko, 
PhDr. H. Vrábliková, Mgr. V. Kyselicová; Prievoz: Ing.D.Franková, Mgr. M. Kostelničák; 
Štrkovec: JUDr. Ing. I. Bošanský, Mgr. M. Smolec; Ostredky: Ing. J. Kerekeš, 
Mgr. Ing. I. Martyák, Ing. M. Patoprstý; Trnávka: V. Barčák, Mgr. K. Hrušková

inzercia



6

Lokalita Krajnej a Bočnej na Trnávke má už územný plán zóny 
Po viac ako štyroch rokoch príprav má územie medzi ulicami Galvaniho-Krajná-Studená a Bočná detailnejší ná-
stroj regulácie výstavby. Je ním územný plán zóny. Jeho zadanie schválilo ešte predchádzajúce miestne zastupi-
teľstvo, definitívnu verziu prijali súčasní poslanci v júni tohto roka. Súčasťou tvorby územného plánu zóny boli aj 
prerokovania s verejnosťou. 

V lokalite medzi ulicami Galvaniho-Krajná-
-Studená-Bočná sú v súčasnosti rodinné 
domy, záhradkárska oblasť, ale aj bytový 
dom či administratívne objekty. Sú tu úzke 
cesty prevažne bez chodníkov. Hlavným 
cieľom územného plánu zóny je stanoviť, 
aké budovy tu môžu stáť a určiť ich maxi-
málnu výšku. „Vlastníci pozemkov v rieše-
nom území presadili v záhradkárskej lokalite 
výškovú reguláciu 1+1 (prízemie+podkrovie )  
a v ostaných častiach 2+1(prízemie +poscho-
die +podkrovie). V tejto zóne nebude možná 
výstavba bytových domov,“ povedal Andrej 
Papp z referátu územného plánovania a 
regionálneho rozvoja ružinovského miest-
neho úradu. Výnimkou je štvorpodlažný 
bytový dom stavebníka Trilit A-Z, zakresle-
ný v územnom pláne zóny južne od Bočnej 
ulice. Mal totiž vydané územné rozhodnutie 

ešte v roku 2007 a územnoplánovacia doku-
mentácia musí rešpektovať vydané územné 
rozhodnutia. 
Územný plán zóny rieši aj podobu budúcej 
výstavby v záhradkárskej lokalite medzi 
Strednou a Bočnou ulicou.  „Navrhuje pod-
mienky, ktoré umožnia výstavbu rodinných 
domov aj na menších neštandardných par-
celách tým, že tu vytvára novú komunikáciu 
a odporúča  tu združovanie stavieb do dvoj-
domov,“ dopĺňa Andrej Papp. Z hľadiska do-
pravy územný plán zóny  spresňuje šírkové 
usporiadanie komunikácií Krajná, Bočná, 
Stredná a Studená, navrhuje vytvorenie 
nových komunikácií s pracovnými názvami 
Priečna, Spojovacia a Záhradkárska. Záro-
veň z územného plánu Bratislavy preberá 

obslužnú komunikáciu na začiatku Krajnej, 
Strednej a Bočnej ulice súbežnú s Galvani-
ho, ktorú hlavné mesto plánuje v ďalekom 
výhľade po realizácii vonkajšieho doprav-
ného polokruhu. Takisto v súlade s územ-
ným plánom Bratislavy počíta s rozšírením 
Bočnej a Studenej ulice. 
Územný plán  zóny Trnávka, Krajná – Boč-
ná je podkladom pre vydávanie územných 
rozhodnutí, je teda pravidlom, podľa ktoré-
ho sa musí budúca výstavba riadiť. Detaily 
celého dokumentu nájdete na internetovej 
stránke www.ruzinov.sk v sekcii Územné 
plánovanie. 

Miroslava Štrosová
Foto: autorka

Miestny úrad MČ Bratislava – Ružinov  
oznamuje verejnosti, že v lehote

16.9.2014 - 17.10.2014
sa uskutoční prerokovanie konceptu

Územného plánu zóny 
Štrkovecké jazero

V súvislosti s prerokovaním predmetného materiálu 
vám oznamujeme, že kompletná textová i grafická 
dokumentácia „Územného plánu zóny Štrkovecké 
jazero“ je k dispozícii k nahliadnutiu na referáte 
územného  a regionálneho  rozvoja  miestneho  
úradu na Mierovej ulici 21 a na webovej stránke  
www.ruzinov.sk /Územné plány zón.

Verejnosť je oprávnená podať pripomienky k výsled-
nému návrhu územnoplánovacej dokumentácie  do 
17.10. 2014 písomnou formou do podateľne miest-
neho úradu alebo poštou na adresu: Miestny úrad 
Bratislava -Ružinov, Mierová 21, 827 05 Bratislava 2. 
Pripomienky možno podať do 17.10. 2014, pričom 
rozhodujúci je dátum na pečiatke pošty resp. poda-
teľne.

Verejné prerokovanie
s prezentáciou konceptu

Územného plánu zóny Štrkovecké jazero
sa bude konať

dňa 8.10.2014 (streda)
o 17:00 hod

vo veľkej zasadačke v budove miestneho úradu
na Mierovej 21 v Bratislave

Miestny úrad MČ Bratislava – Ružinov  
oznamuje verejnosti, že v lehote

16.9.2014 - 17.10.2014
sa uskutoční prerokovanie konceptu

Územného plánu zóny 
Bajkalská roh

V súvislosti s prerokovaním predmetného mate-
riálu vám oznamujeme, že kompletná textová i 
grafická dokumentácia „Územného plánu zóny 
Bajkalská roh“ je k dispozícii k nahliadnutiu na re-
feráte územného  a regionálneho  rozvoja  miestne-
ho  úradu na Mierovej ulici 21 a na webovej stránke  
www.ruzinov.sk /Územné plány zón.

Verejnosť je oprávnená podať pripomienky k výsled-
nému návrhu územnoplánovacej dokumentácie  do 
17.10. 2014 písomnou formou do podateľne miest-
neho úradu alebo poštou na adresu: Miestny úrad 
Bratislava -Ružinov, Mierová 21, 827 05 Bratislava 2. 
Pripomienky možno podať do 17.10. 2014, pričom 
rozhodujúci je dátum na pečiatke pošty resp. poda-
teľne.

Verejné prerokovanie
s prezentáciou konceptu

Územného plánu zóny Bajkalská roh 
sa bude konať

dňa 8.10.2014 (streda)
o 17:00 hod

vo veľkej zasadačke v budove miestneho úradu
na Mierovej 21 v Bratislave

Miestny úrad MČ Bratislava – Ružinov  
oznamuje verejnosti, že v lehote

16.9.2014 - 17.10.2014
sa uskutoční prerokovanie konceptu

Územného plánu zóny 
Bajkalská, Drieňová

V súvislosti s prerokovaním predmetného materiálu 
vám oznamujeme, že kompletná textová i grafická 
dokumentácia „Územného plánu zóny Bajkalská, 
Drieňová“ je k dispozícii k nahliadnutiu na referá-
te územného  a regionálneho  rozvoja  miestneho  
úradu na Mierovej ulici 21 a na webovej stránke  
www.ruzinov.sk /Územné plány zón.

Verejnosť je oprávnená podať pripomienky k výsled-
nému návrhu územnoplánovacej dokumentácie  do 
17.10. 2014 písomnou formou do podateľne miest-
neho úradu alebo poštou na adresu: Miestny úrad 
Bratislava -Ružinov, Mierová 21, 827 05 Bratislava 2. 
Pripomienky možno podať do 17.10. 2014, pričom 
rozhodujúci je dátum na pečiatke pošty resp. poda-
teľne.

Verejné prerokovanie
s prezentáciou konceptu

Územného plánu zóny Bajkalská, Drieňová 
sa bude konať

dňa 8.10.2014 (streda)
o 17:00 hod

vo veľkej zasadačke v budove miestneho úradu
na Mierovej 21 v Bratislave

Krajná ulica
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Druhá etapa Prima parku na Jašíkovej dostala nesúhlas od mesta

Hrozba bytového domu za Exnárovou 20 stále žije  

Hlavné mesto vydalo nesúhlasné sta-
novisko k druhej etape projektu Prima 
park na Jašíkovej ulici. Má isť o výstav-
bu nového osempodlažného bytového 
domu s oddychovým vnútroblokom medzi 
Jašíkovou a bývalou budovou Všeobecnej 
úverovej banky, ktorú ten istý investor 
Cresco Ružinov v súčasnosti prestavuje 
na obytný dom. 

Obyvatelia sa postavili k zámeru druhej fázy Prima parku 
negatívne v júni na prezentácii stavebného zámeru pre ve-
rejnosť, o ktorú investora požiadal starosta Ružinova Dušan 
Pekár. Ľudia následne spísali petíciu s vyše troma tisíckami 
podpisov. Obávajú sa hlavne zníženia kvality bývania, za-
hustenia statickej aj dynamickej dopravy. Petíciu odovzdali 
na bratislavský magistrát. Mesto požiadali, aby nevydalo 
súhlasné záväzné stanovisko k investičnému zámeru. 

Lavína nesúhlasov 
Magistrát koncom júla vyjadril nesúhlas s projektom. 

„Umiestnenie stavby je v rozpore s platnou územnoplánova-
cou dokumentáciou - v rozpore  s Územným plánom hlavné-
ho mesta SR Bratislavy, rok 2007, v znení zmien a doplnkov  
- z hľadiska intenzity využitia územia v rozpore so záväznou re-
guláciou stabilizovaného územia. Výstavbou predmetnej stav-
by by sa v dotknutej funkčnej ploche viacpodlažná zástavba 
obytného územia, číslo funkcie 101, zvýšila celková podlažná 
plocha o cca 82%, čo predstavuje neúmerné zaťaženie pozem-
ku a celej dotknutej funkčnej plochy. Takúto stavbu podľa zá-
väznej regulácie nie je možné v stabilizovanom území umiest-
niť. Ďalej konštatujeme, že predmetná stavba v navrhovanom 
rozsahu zhorší kvalitu bývania v okolitých bytových domoch  
a prevádzkovú kvalitu v celej lokalite - okolitej zástavbe,“ uvá-
dza sa v nesúhlasom záväznom stanovisku hlavného mesta 
vydanom koncom júla. O vydanie nesúhlasu s projektom 
požiadala primátora takisto mestská časť Ružinov. Záporný 
postoj k stavbe vyjadrili v júni ružinovskí poslanci formou 
uznesenia miestneho zastupiteľstva. „Pozorne vnímame 
hlavne ohlasy okolitých obyvateľov a musíme konštatovať, 
že mnohé z nich sú konštruktívne a s plnou vážnosťou sa nimi 
zaoberáme. Považujeme ale za nemožné a zdravému rozumu 
odporujúce, aby sa k projektu zodpovedne vyjadrovali obča-
nia s trvalým pobytom v inej mestskej časti, či dokonca v inom 
meste – v petícii figuruje nemálo  mien z Galanty, Šale Senca, 
alebo z Košíc. Ich podpisy sú na petícii účelovo. Títo občania ani 
nevolia , ani neplatia dane v našom meste. Na základe uve-
deného si dovoľujeme tvrdiť, že záporné stanovisko hlavného 
mesta je viac politickým ako odborným rozhodnutím. Svedčí 
o tom aj jeho argumentácia z časti prevzatá zo spomínanej 
petície (zhoršenie kvality bývania, resp. prevádzky lokality). 

Rovnako argument o nesúlade nášho projektu s platným 
územným plánom mesta považujeme za vykonštruovaný  
a v príkrom rozpore s územnoplánovacou informáciou pre 
naše pozemky vydanou tým istým hlavným mestom. Sme 
presvedčení, že predložený projekt spĺňa všetky požadované 
technické, legislatívne, hygienické, priestorové a iné kritériá 
požadované pre vydanie územného rozhodnutia respektíve 
stavebného povolenia a len politická klíma a  ambície niekto-
rých komunálnych politikov bránia teraz pred voľbami jeho 
schváleniu.  Tak, ako sme boli, aj naďalej sme pripravení v ďal-
ších krokoch prípravy projektu zapracovať akékoľvek zmeny 
odborne a vecne, nie politicky a účelovo populisticky vyargu-
mentované.  Projekt Prima Park ako  celok rozhodne prispeje  
k skvalitneniu celej lokality,  doteraz neriešenej a nepovšim-
nutej tými istými komunálnymi politikmi, ako aj celého Ru-
žinova. Veríme, že sa nám spolu s obyvateľmi a rozumnými 
zástupcami mestskej časti Ružinov podarí ho zrealizovať vo 
všetkým vyhovujúcej podobe,“ uviedol v stanovisku investor-
skej spoločnosti Cresco Ružinov jej konateľ Martin Šechny. 

Ľudia pridali ochranu 
netopierov a dážďovníkov 
Obyvatelia okolitých domov vo svojich aktivitách pokraču-
jú.  Zapojili sa do zisťovacieho konania v rámci zákonného 
procesu EIA (zisťovanie vplyvov na životné prostredie) a pri-
pojili argumenty týkajúce sa dopadu stavby v danom území 
na život netopierov a dážďovníkov, ktoré sa vyskytujú na 
Jašíkovej ulici.  

Miroslava Štrosová
Foto: autorka

Od roku 2006 vlastní spoločnosť Axton Residence  dva súvislé pozemky medzi budovou 
strednej školy na Exnárovej 20 a bytovými domami na Šándorovej ulici. Na pozemku sčasti 
stojí objekt Exnárovej 20 a parcely prechádzajú aj pod bytovým domom Šándorova 5-7.  
Z väčšej časti je na pozemku zeleň. Takéto členenie parciel, na ktorých sú bytové domy či 
verejná zeleň,  zvyčajne vyplynulo z reštitúcií, keď firmy následne skupovali pozemky od 
reštituentov.  

Už pred niekoľkými rokmi sa práve na tomto mieste hovorilo o výstavbe nového bytového domu. Obyvatelia boli proti tomu. 
Tento problém však stále nie je vyriešený. Pozemky sú naďalej súkromné a územný plán Bratislavy tu kreslí viacpodlažnú 
bytovú zástavbu a občiansku vybavenosť. 
Mestská časť Ružinov už podniká kroky, aby tu žiadna nová výstavba nebola. „Na mestskom zastupiteľstve som už požiadal 
primátora, aby mesto zaradilo túto lokalitu ako podnet  na zmeny a doplnky územného plánu Bratislavy s cieľom zachovania 
zelene, ktorá sa tu reálne nachádza,“ vyjadril sa starosta Ružinova Dušan Pekár (KDH). Podľa neho by riešením mohla byť 
zámena pozemkov medzi hlavným mestom a súkromným vlastníkom. Takýto spôsob zámeny Ružinov navrhol napríklad  
v prípade Hraničnej ulice, kde súkromník vlastní parkovisko pred panelákmi. 

(red) 

Vo Pharose už stavajú 
prvý obchodný dom 

Obchodným domom Bauhaus začala v auguste výstavba samotných budov v lokalite Pharos medzi 
letiskom a Galvaniho ulicou na Trnávke. Dovtedy developer Development 4 v území budoval kom-
pletnú technickú infraštruktúru vrátane komunikácií, napojenia lokality na Galvaniho a rozšírenia 
križovatky Galvaniho-Ivánska cesta. V septembri má začať so stavbou ďalšieho obchodného domu 
spoločnosť Decathlon, ktorá prevádzkuje športové obchody. Ďalším v poradí má byť obchodný 
dom s nábytkom Sconto. Výstavba vo Pharos Business park má postupne ďalej pokračovať. 

Z troch bytových vežiakov bude 
kancelársky objekt 

Tri obytné vyše vežiaky na rohu 
Bajkalskej a Ružinovskej ulice, 
z ktorých najvyšší mal mať 29 
poschodí, sú minulosťou. Sta-
vebník Sunsize aj v kontexte 
prípravy územných plánov zón 
v okolí Štrkoveckého jazera, 
ktoré obstaráva mestská časť 
Ružinov, tento zámer zrušil. 

Nahradí ho administratívnym objektom. V lete naň získal územné rozhodnutie. Objekt 
budú tvoriť dve oproti sebe stojace budovy s desiatimi poschodiami. Ich súčasťou má byť 
parkovací dom, podzemná garáž  aj obchodné priestory na prízemí, sadové úpravy verejné-
ho priestranstva. Dopravne má byť objekt napojený z Bajkalskej ulice. Investor musí upraviť 
križovatku Bajkalská-Trenčianska, vybudovať musí chodníky a cyklotrasu pozdĺž Ružinovskej 
a Bajkalskej. Investor v súčasnosti na pozemku realizuje prekládku horúcovodu. Svoj zámer 
výstavby administratívnej budovy verejnosti predstavil v júni minulého roka. 

(red) 
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Napríklad v škôlke na Exnárovej 6 sa na zvýšenie počtu miest dal vyu-
žiť aj sklad, v materskej škole na Stálicovej zasa prerobili ateliér. Zároveň 
sa zo škôlky na Haburskej 4 odsťahovala súkromná škôlka Včielka, takže 
Ružinov tu otvorí ďalšiu novú triedu. Rovnako mali cez letné prázdniny 
čo robiť v cirkevnej materskej škole na Chlumeckého ulici. Nevyužité 
priestory sa rekonštrukciou premenili na novú veľkú triedu. Mestská časť 
Ružinov rozhodnutím  miestneho zastupiteľstva škôlke na to poskytla 
dotáciu vyše 56 tisíc eur. Materská škola sa za to zaviazala prijať do novej 
triedy 75%  ružinovských detí. „Dotácia pre cirkevnú škôlku na Chlumecké-

ho a rozšírenie kapacít v troch existujúcich škôlkach je neštandardným, ale 
potrebným riešením nedostatočnej kapacity ružinovských škôlok,“ doplnil 
zástupca starostu Ružinova Ján Buocik (SDKÚ-DS).
Tohtoročná investícia ružinovskej samosprávy do zvýšenia kapacity ma-
terských škôl sa vyšplhala na viac ako 150 tisíc eur, vďaka čomu vznikne 
takmer stovka nových miest pre škôlkarov. Dopyt po ružinovských ma-
terských školách je však stále vyšší ako sú ich možnosti. Od roku 2012 pri-
tom Ružinov vybudoval vyše 180 nových miest v škôlkach. 

(mš)

ZŠ Nevädzová, ZŠ 
Medzilaborecká, 
MŠ Exnárova, MŠ 
Palkovičova, MŠ 
Astrová, MŠ Šal-
viová, MŠ Pivon-
ková. 
Počas letných 
prázdnin tu menili 

staré toalety a sprchy za nové. Týmto mestská časť Ružinov ukončila 
štyri roky trvajúcu modernizáciu hygienických priestorov pre deti 
aj učiteľov v deviatich základných a 21 materských školách. Nové 
toalety dostali cez leto aj detské jasle na Palkovičovej ulici. Investície 
do rekonštrukcie toaliet a spŕch za štyri roky presiahli 800 tisíc eur. 
Mestská časť Ružinov získala na tento účel aj dotáciu vo výške 8 tisíc 
eur od Bratislavského samosprávneho kraja v rámci programu Naša 
škôlka náš kraj na obnovu toaliet v MŠ Palkovičova. 

Keďže objekt materskej školy na Exnárovej 6 sa podarilo po štyroch rokoch dostať do správy mest-
skej časti Ružinov, na rad sa tu dostala kompletná výmena starých okien za nové plastové okná. 
Veľkou letnou investíciou bola aj rekonštrukcia elektroinštalácie a osvetlenia v siedmich škôlkach  
a štyroch základných školách. Výsledkom investície za viac ako 185 tisíc eur sú nové svietidlá, vymenené 
rozvody elektriny, vypínače, elektrické zásuvky. 
Novej podlahovej krytine sa tešia kuchárky zo Základnej školy Vrútocká. Cez leto im tu investor stavby 
Dornyk na Trnávke sponzorsky vymenil starú zodratú podlahu za modernú ľahko udržiavateľnú krytinu. 

Denné tábory Ružinovského športového klubu nemali problém cez 
letné prázdniny prilákať deti. Bez problémov sa zaplnilo šesť tur-
nusov. Ich centrom diania bol Areál hier Radosť na Štrkovci. Deti tu 
využívali možnosti na športovanie, chodili na výlety, na kúpalisko, 
či do ZOO. To všetko za 60 eur mesačne, čo patrí medzi najlacnejšie 
denné tábory v Bratislave. 

Foto: RŠK 

Cez leto pribudli škôlkarske triedy pre takmer 100 detí

VŠETKY ružinovské školy 
a škôlky už majú nové 
toalety a sprchy 

Letné tábory s Ružinovským 
športovým klubom 

Elektrina, okná aj nová kuchyňa 

Zvýšiť kapacitu materských škôl. S týmto zámerom v piatich ružinovských škôlkach cez leto prebiehali stavebné práce.

MŠ Haburská 4 MŠ Stálicová Cirkevná MŠ Chlumeckého

V programe denného  
tábora s RŠK nechýbalo kúpanie na Delfíne 

Novinkou leta, do ktorej sa  
pustil Ružinovský športový klub, bol týžden-

ný športový tábor v Strážovských vrchoch. 

Leto v ružinovských základných a materských školách patrilo nielen rekonštruk-
cii kúpeľní a toaliet, ale aj ďalšej obnove technického zázemia budov.  

MŠ Západná MŠ Exnárova 

Mestská časť Ružinov prerábala priesto-
ry v MŠ Exnárova, MŠ Stálicová a MŠ 

Západná, aby v nich vznikli úplne nové 
triedy, ktoré zvýšia kapacitu škôlok. 
„Využili sme pritom do značnej miery 

miestnosti práčovní alebo iných miest-
ností, ktoré sa dali využiť na nové herne 

či spálne,“ povedal starosta Ružinova 
Dušan Pekár (KDH).

Nové kúpeľne už  
majú aj jasle na Palkovičovej
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Približne 520 prvákov  nastupuje v sep-
tembri do prvých ročníkov deviatich 
základných škôl v pôsobnosti mestskej 
časti Ružinov. Najviac, vyše 90 prváčikov 
je zapísaných do ZŠ Medzilaborecká na 
Štrkovci. Po štyri prvácke triedy otvára-
jú aj v základných školách  Nevädzová, 
Drieňová, Ostredková a Mierová. Naj-
menej prvákov nastupuje do Základnej 
školy Ružová dolina, kde otvárajú jednu 
prvácku triedu, ktorú bude navštevovať 
okolo 16 detí.

Ružinovskí prváci, ktorí v školskom roku 2014/2015 nastúpia do prvého ročníka 
základných škôl, dostanú od mestskej časti Ružinov mimoriadny finančný prí-
spevok vo výške 35 €. Ako ho získať? 

Prvák z ružinovskej školy
Podmienkou poskytnutia príspevku je trvalý pobyt zákonného zástupcu v Ružinove. Ružinovský miestny úrad bude  
v priebehu mesiacov september a október 2014 zasielať oznámenia o poskytnutí príspevku zákonným zástupcom 
detí zapísaných do prvých ročníkov ružinovských škôl zriadených mestskou časťou Ružinov. 
Kam si prísť po peniaze?
Finančný príspevok je potom možné si vyzdvihnúť do 30 dní odo dňa doručenia výzvy v pokladni Miestneho úradu 
Bratislava – Ružinov na Mierovej 21 na základe oznámenia, ktoré bude zaslané na adresu dieťaťa uvedenú pri jeho 
zápise do prvého ročníka základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Ružinov. 
Prvák z mimoružinovskej školy
V prípade, že dieťa je zapísané do školy inde ako v Ružinove, rodič si môže na miestnom úrade na Mierovej 21 podať 
žiadosť o tento príspevok.  Predložiť musí aj „Rozhodnutie o prijatí dieťaťa do 1. ročníka v školskom roku 2014/2015“ 
a občiansky preukaz zákonného zástupcu ako oprávnenej osoby, ktorý má trvalé bydlisko v Ružinove.
Kto má nárok na získanie príspevku? 
Základnou podmienkou je trvalý pobyt zákonného zástupcu v Ružinove. Oprávnenou osobou na poskytnutie finanč-
ného príspevku pri nástupe dieťaťa na povinnú školskú dochádzku je: 
- ktorýkoľvek z rodičov dieťaťa, ktoré nastupuje na povinnú školskú dochádzku, v prípade, že rodičia sú manželmi  
a dieťa sa nachádza v ich spoločnej starostlivosti,
- rodič dieťaťa nastupujúceho na povinnú školskú dochádzku, ktorému bolo dieťa zverené do osobnej starostlivosti 
na základe rozhodnutia súdu,
- osoba, ktorej bolo dieťa nastupujúce na povinnú školskú dochádzku zverené do starostlivosti nahrádzajúcej sta-
rostlivosť rodičov na základe právoplatného rozhodnutia súdu.
Ďalšie informácie
Referát sociálnych služieb miestneho úradu Ružinov na Mierovej 21
Tel: 02/ 48 284 267 
Email: darina.scasna@ruzinov.sk

Do ružinovských  
škôl nastupuje  
vyše 500 prvákov 

Máte doma prváčika? Ružinov vám dá 35 eur 

Nezisková organizácia Autisti – Agentúra špecializovaných služieb pre autistov 
a iné zdravotné postihnutia so sídlom v Ružinove v auguste 2014 úspešne 
ukončila projekt Ako sa v komunite rodí zmena  v programe Aktívne občianstvo 
a inklúzia. Cieľovou skupinou projektu boli mladí ľudia s duševnou poruchou. 
Čo sa podarilo dosiahnuť?

 Aby bolo zrejmé, aké zmeny a ktorým smerom sú žiaduce, do projektových aktivít bol 
zaradený výskum, ktorého sa zúčastnila cieľová skupina, rodinní príslušníci, poskytova-
telia služieb a formou expertných rozhovorov odborníci rôznych profesií, ktorí sa venujú 
ľuďom s duševnými poruchami.  Primárnym cieľom výskumných aktivít bolo zmonitoro-
vať aktuálny stav v poskytovaní služieb pre cieľovú skupinu a paralelne poukázať na tie 
prvky a postupy, ktoré by mohli viesť ku kvalitatívnym a systémovým zmenám. Výskum 
identifikoval ako najväčší problém prácu a mimoriadne hlboké vylúčenie ľudí s dušev-
nými poruchami z ekonomickej participácie, nepochopenie a odsudzovanie spoločnosťou, 
diskrimináciu, celá oblasť vzťahov s ľuďmi, vylúčenie zo spoločnosti, problémy pri 
vybavovaní na úradoch a pod. Ako naliehavá sa ukázala aj potreba rôznorodosti služieb 
až po ich individualizáciu a prispôsobenie individuálnym potrebám klienta. Záverečná 

výskumná správa potvrdila potrebu aktivizovať všetky dostupné zdroje, subjekty a 
nástroje pomoci  v komunite aj smerom k terénnym sociálnym službám poskytovaných v 
prirodzenom domácom prostredí sociálnych klientov.
Projektový tím zaradil cieľovú skupinu do všetkých aktivít projektu a navyše sa stala 
spoluautorom mesačných vzdelávacích a tréningových aktivít. Mladí ľudia s duševnou 
poruchou si sami zvolili tému alebo oblasť, ktorej sa chceli venovať a projektový tím za-
bezpečil všetko potrebné. Tak sme napríklad spoločne absolvovali prípravu pre trh práce, 
prácu s časom a sebavedenie v čase, na čo dať pozor vo svete financií, ako je dôležité 
rozumieť svojmu telu a ako je prepojené s dušou, ale aj ako byť ešte krajšia a krajší na 
žiadaných stretnutiach s vizážistkou. Okrem toho mali mladí autori v apríli svoju autorskú 
výstavu v priestoroch Spoločenského domu Nivy.
Poskytovatelia sociálnych služieb sa spolu s klientmi a zástupcom Úradu Bratislav-
ského samosprávneho kraja stretli na dvoch okrúhlych stoloch, kde okrem iného posilnili 
spolupracujúcu sieť, vymieňali si skúsenosti z domáceho prostredia aj z Nórska a na 
základe svojej zažitej skúsenosti môžu na viacerých úrovniach pokračovať v naštartova-
ných zmenách. 
Na web stránke www.agenturano.sk môžete nájsť záverečnú správu z výskumu.

Výsledky projektu 
Ako sa v komunite rodí zmena

SRDCOM
RUŽINO     ČAN
ING. SLAVOMÍR DROZD

MÔJ PARTNER JE OBČAN

slavo 2014 210x75.indd   1 26.8.2014   8:17
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Sobota 27. 9. 2014
FOLKFEST RUŽINOV 2014
12:00 – 21:30

12:00 DychováhudbazVajnor

Detské folklórne súbory
13:00 Trávniček
13:30 Lúčka
14:00 Kremienok

Zahraniční hostia z partnerských miest
14:30 Znojmo(ČR)
15:00 Slávnostnéotvorenie
15:15 Umag(HR)
15:50 Tapolca(HU)

Folklórne súbory a skupiny
16:30 Vajnorskýokrašľovacíspolok
17:10 OZFSkSlatinazoZvolenskejSlatiny
17:50 FSEkonóm
18:30 FSJISKRA,Plzeň(ČR)
18:40 FSStavbár(Žilina)
19:20 PolskigoralizViedne(A)
20:00 FSKarpaty-KarpatyvKarpatochpo15tichrokoch
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Nedeľa 28. 9. 2014
HODOVé SLáVNOSTI 
15:00 – 21:00

15:15 KapelaEVELIN

16:00 Príhovorp.starostu

16:20 JitkaZELENKOVÁ
17:25 SamuelTOMEČEK
18:20 VladimírHRON

19:30 DESMOD
Moderuje:

RichardVrablec
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partner:
Pod záštitou starostu MČ Ružinov

Dušana Pekára

Ružinovské 

hodové slávnosti

2014

Ružinovské 

hodové slávnosti

2014

Nedarí sa Vám SCHUDNÚŤ? Chcete zmeniť svoj ŽIVOTNÝ 
ŠTÝL alebo zvýšiť svoju AKTIVITU?  

Naozaj sa stravujete ZDRAVO a RACIONÁLNE?
Využite naše služby

VÝŽIVOVÉ PORADENSTVO
• Diagnostika zloženia tela
• Detoxikácia organizmu
• Individuálne výživové plány
• Programy na chudnutie
•Výživa detí a seniorov

DIAGNOSTIKA ZLOŽENIA TELA NA IN BODY

CENTRUM VÝŽIVY A ZDRAVIA Lekárne Harmónia Bratislava, Miletičova 40 
/vchod z Koceľovej/ hanka.vrabcova@poradcaprevyzivu.sk 0917/ 916 455, 
02/5557 5876, www.poradcaprevyzivu.sk

Platan v parku na Tomášikovej je jediným bratislavským finalistom  
v ankete, ktorú vyhlásila Nadácia Ekopolis. Do konca septembra 
môžete ružinovský strom podporiť svojím hlasom formou hlasova-
cieho lístka (k dispozícii budú napríklad počas podujatia Ružinovská 
promenáda v Parku Andreja Hlinku), sms a na internetovej stránke 
www.ekopolis.sk. Novinkou tohto ročníka je možnosť hlasovať aj 
na sociálnej sieti facebook - www.facebook.com/nadacia.ekopolis.  
 V októbri súťaž vyhodnotia a spomedzi 12 finalistov sa strom s naj-
vyšším počtom hlasov stane slovenským Stromom roka 2014. 

Miroslava Štrosová
Foto: MÚ Ružinov 

Dve športové podujatia si počas dvoch septembrových sobôt vyžiadajú uzávier-
ku Ružinovskej ulice pre osobné autá. 
Uzávierka Ružinovskej ulice bude v úseku od Bajkalskej po obratisko električiek na Astro-
nomickej ulici. Električky budú premávať, trasu zmenia autobusy mestskej hromadnej 
dopravy. 
Uzávierka bude v sobotu 6. septembra 2014 od 9:00 do 17:00 z dôvodu konania Triatlonu 
pre všetkých. V tom čase bude v Parku Andreja Hlinku aj podujatie Ružinovská promenáda, 
na ktoré sa nedostanete autom po Ružinovskej. Využiť treba Tomášikovu ulicu alebo peší 
presun z okolitých sídlisk.  Pre autá uzavrú Ružinovskú ulicu aj v sobotu 27. septembra kvôli 
Ružinovskej cykločasovke. 

240 nových smetných košov. Toľ ko ich pribudne  
v najbližších týždňoch v Ružinove. 
Aj keď  ružinovská samospráva minulý rok dopĺňala 
stovku košov, stále to nie je dostatočný počet.  
Pridá preto ďalšie. Koše pribudnú nielen na nových 
miestach, ale samospráva zároveň vymení zdevasto-
vané a poškodené koše za úplne nové. Ich súčasťou 
budú aj plôšky pre zahasenie cigariet. 
Dodávateľa košov Ružinov vyberal formou elektro-
nickej aukcie. Nové smetiaky a práce s ich montážou 
samospráva vysúťažila za 24 500 eur, čo predstavuje 
úsporu 30 percent oproti plánovaným nákladom. Zá-

roveň sumu 10 000 eur darovala mestskej časti Slovenská elektrizačná a prenosová 
sústava práve na nové smetné koše. 

(red)

Dotkni sa hviezd. To je druhý ročník Dňa otvorených dverí vo všetkých telocvič-
niach a priestoroch v športovej hale Mladosť na Trnavskej ceste 39. 

Deň otvorených dverí v Športovej hale Mladosť sa uskutoční v sobotu 6. septembra 2014 
od 10:00 do 16:00. Deti si tu budú môcť pod vedením skúsených trénerov pod jednou stre-
chou vyskúšať viacero športových odvetví a nájsť to, ktoré im najviac vyhovuje a a najviac 
ich zaujme. Deti si zašportujú pod dohľadom známych a úspešných športovcov, patrónov 
jednotlivých športov. Aké športy budú na výber? Atletika, basketbal,  florbal, futsal, 
hádzaná, džudo, rýchlostná kanoistika, moderná gymnastika, plávanie, šerm, 
športová gymnastika, veslovanie, volejbal, zápasenie. Podujatie pripravuje Špor-
tová hala Mladosť  v spolupráci so Slovenským olympijským výborom. Minulý rok prišlo na 
deň otvorených dverí vyše sto rodín s deťmi. 

Ružinovský platan sa 
prebojoval do finále, dajte 

mu svoj hlas! 

Pozor na uzávierku 
Ružinovskej ulice! 

V Ružinove pribudne 240 
nových smetných košov

Hľadáte športovú aktivitu pre svoje dieťa? 

Platan na Tomášikovej má obvod  
kmeňa cez 3 metre a výšku okolo 20 metrov. 

Platan javorolistý  
v parku pred 

Paneurópskou vysokou 
školou na  

Tomášikovej ulici  
v Ružinove sa dostal 

medzi finalistov, ktorí 
sa uchádzajú  

o titul Strom roka 2014. 

inzercia
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Aké najkrajšie poklady ste doma našli? 
Po roku vám opäť prinášame výber najatraktívnejších starých fotografií, ktoré zachytávajú hlavne výstavbu 

Ružinova alebo dokumentujú to, čo už neexistuje. Darcovia dvoch najzaujímavejších fotografií si za odmenu 

odniesli knihu starých fotografií Bratislavy.  

Tento rok si knihu fotografií od zástupcu starostu 
Jána Buocika osobne prevzali Magdaléna Šebíková a Rastislav Šic.

Pohľad na Seberíniho-Tomášikovu-Azalkovú  
na prelome na prelome 60. a 70. rokov. Foto venoval Rastislav Šic. 

Jazero Rohlík v roku 1965, v pozadí výstavba školy na 
Sedmokráskovej ulici, za ňou vidno paneláky na Šalviovej.  

Detské ihrisko na Palkovičovej  
v roku 1955, teraz na ňom stoja paneláky. Na mieste bývalého plyno-

jemu je dnes oprava obuvi. Snímku poskytla Magdaléna Šebíková. 

Ružinovská ulica  
v 60. rokoch, keď nestála električková trať. 



 

Aké najkrajšie poklady ste doma našli? 

Staré fotografie sme cez 
Ružinovské ECHO od vás 
zbierali štyri roky. Výber  

z fotografií zachytí výstava, 
ktorú pripravuje Cultus 

Ružinov. Naplánovaná je na 
október. Presný termín  

a miesto výstavy zverejníme 
v Ružinovskom ECHU 

10/2014, na facebooku  
Ružinovského ECHA  

a na internetovej stránke  
www.ruzinov.sk. Zadný pohľad na dom na Mierovej ulici (vtedy Hlavnej).  

Snímka je z roku 1910 a vidno na nej Mlynské rameno Dunaja.  
Fotku od Štefana Kissa venovala Mária Majlingová. 

Pohľad na Štrkovecké jazero  
krížom cez Bajkalskú z roku 1965.  

Herlianska ulica ešte bez trhoviska. Na Drieňovej ešte nestála budova  
ministerstva vnútra, ani 12-poschodové paneláky na Haburskej ulici.  Foto je z roku 1965. 

Bytové domy na ulici Ružová dolina,  
tzv. Palušáky. Fotka je zo začiatku 60. rokov. 
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Pamätník symbolicky zobrazujúci časť smerovky 
lietadla IL-18 vyčnievajúcej po havárii z hladiny ja-
zera. Odhalili ho v auguste pred vstupom do Areálu 
zdravia na Zlatých pieskoch. 
Pamätník pripomína letecké nešťastie letu ČSA č. 001 
na trase Praha-Bratislava v júli 1976. Vtedy sa lietadlo 
so 79 pasažiermi zrútilo do jazera na Zlatých pieskoch. 
Prežili len traja. Iniciátorom pamätníka bol Rudolf Roller 
z občianskeho združenia Historická spoločnosť Ivanky, 
ktoré na jeho výstavbu zorganizovalo finančnú zbierku. 

Autorom návrhu pamätníka je Miroslav Valček, realizá-
ciu diela podporilo aj Letisko M. R. Štefánika. Na pietnej 
spomienkovej udalosti, počas ktorej pamätník odhalili, 
sa zúčastnila aj speváčka Nora Blahová, ktorej pri havárii 
zahynul manžel – vtedy pilot ČSA. Prišiel aj Ján Jendroľ, 
ktorý pomáhal pri vyslobodzovaní pasažierov, ktorí pre-
žili, či dobrovoľná zdravotníčka Valéria Gažíková, členka 
záchrannej skupiny.

(red) 
Foto: Letisko M.R. Štefánika 

O prenájom  Domu kultúry na Bulharskej ulici na 
Trnávke v druhej obchodnej verejnej súťaži  nikto 
neprejavil záujem.  Obhliadok sa zúčastnili traja 
záujemcovia, nikto však napokon nepredložil  svoju 
ponuku. Ružinov chcel takto získať nájomcu na 10 
rokov za účelom prevádzkovania kultúrno-spolo-
čenskej vybavenosti, kultúrneho či zábavného zaria-
denia,  obchodu, administratívy, stravovania, špor-
tovo- rekreačnej vybavenosti a  služieb (s výnimkou 
erotických, sexuálnych a herní). Ročný nájom mal 
byť 25 tisíc eur a rekonštrukciu objektu si mal ná-
jomca hradiť sám. V prvej verejnej obchodnej súťaži 
dala ponuku Bratská jednota baptistov, cirkevný 
zbor Viera. Nesplnila však kritérium zámeru využitia 
podľa účelu nájmu a ponúkala nižší nájom, ako bol 
stanovený v súťažných podmienkach. Čo s objektom 
ďalej, rozhodne miestne zastupiteľstvo. Do úvahy 
prichádza napríklad zmiernenie podmienok nájmu, 
prípadne  predaj budovy. 

Od 1. septembra 2014 Slovenská pošta priradí ulicu 
Vlčie hrdlo k najbližšej podávacej pošte Bratislava 
23 na ulici Vlčie hrdlo 54, čím sa stane oznamovacou 
poštou. Obyvatelia ulice Vlčie hrdlo už nebudú musieť 
chodiť po oznamované zásielky a balíky na Uzbeckú 
ulicu, ale budú si ich môcť vyzdvihnúť na pošte na ulici 
Vlčie hrdlo 54. 

Základnú dávku od štátu vo výške 61,60 eura dostá-
va od 1. júla len ten občan v hmotnej núdzi, ktorý 
odpracuje 32 hodín mesačne v rámci menších obec-
ných služieb alebo dobrovoľníckych činností.  Vy-
plýva to z novely zákona o pomoci v hmotnej núdzi. 
Nezamestnaných využíva aj mestská časť Ružinov. 

Dvaja nezamestnaní, ktorých sprostredkoval Úrad práce 
sociálnych vecí a rodiny SR si povinné mesačné hodiny za-
čali v lete odpracovávať priamo na ružinovskom miestnom 
úrade. Venujú sa údržbárskym prácam a pomoci v archíve. 

Ružinovský podnik verejnoprospešných služieb požiadal 
úrad práce až o 60 takýchto pracovníkov. Z úradu práce 
však v júli zabezpečili len deviatich a v auguste iba dvoch. 
Viac ich má nastúpiť od septembra. Získať takýchto pra-
covníkov je napriek vysokému počtu nezamestnaných za-
tiaľ problém. Skúsenosti s tým majú aj v iných mestských 
častiach Bratislavy. Niektorí nezamestnaní do práce ne-
nastúpia, stanú sa práceneschopnými alebo jednoducho 
šesťdesiateurovú dávku v hmotnej núdzi rovno odmietnu. 

(red)

Knihy v ružinovskej knižnici na Miletičovej ulici prešli po pár rokoch 
opäť kontrolou. Knihovníci cez leto ručne preverili viac ako 55 tisíc 
kníh. Vyradili opotrebované, zničené a neaktuálne knihy. „Zároveň sme však 
zistili, že našu knižnicu navštevujú aj čitatelia, ktorí myslia len na seba a vôbec 
im nevadí, že naše knihy sú pre všetkých a majú ich len zapožičané a po pre-
čítaní by sa mali vrátiť, aby boli k dispozícii pre ďalších čitateľov,“  prezradila 
nemilé zistenia vedúca knižnice Jana Klenovičová. Za šesť rokov si čitatelia 
doma nechali okolo 500 kníh. Nevrátili Angeliku, Steelovú, ale aj Julesa Ver-
na či kriminálky od McBaina. Ak ste medzi tými, ktorí ste knižky nevrátili, 
stále to môžete napraviť. Väčšinu týchto kníh bežne zoženiete zadarmo či 
za pár centov legálne – v Domovoch použitých kníh, v knižných búdkach 
alebo na burzách.  

Miroslava Štrosová
Ilustračné foto: Knižnica Ružinov

Čitatelia knižnice 
na Miletičovej nevrátili 500 kníh, 
nechali si Angeliku aj verneovky 

O kultúrny dom na 
Trnávke nemá nikto záujem 

Obyvatelia 
Vlčieho hrdla  
budú chodiť bližšie na poštu

Dávku v hmotnej núdzi si 
nezamestnaní odpracujú aj v Ružinove 

Zľava speváčka N. Blahová, riaditeľ Letiska M. R. Štefánika 
I. Trhlík, R. Roller z OZ Historická spoločnosť Ivanky a autor 
pamätníka M. Valček počas odhalenia pamätníka pred 
vstupom do areálu Zlaté piesky.

Obete leteckého nešťastia z roku 1976  
majú na bratislavskom letisku svoj pamätník 

inzercia
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                 ZBER STARÝCH                

      SPOTREBIOV

20. septembra 2014  
odvezieme obyvateom Ružinova bezplatne  

nepotrebné elektrospotrebie na ekologickú recykláciu 


AKO NA TO? 

1. Najneskôr do 17. septembra 2014 kontaktujte  Miestny úrad mestskej asti  
  Bratislava – Ružinov:    
- poas úradných hodín na tel. ísle: 02/48 28 44 54,
- non-stop e-mailom: zber@ruzinov.sk               

2. Nahláste nasledovné údaje: 
- druh a poet spotrebiov, ktoré potrebujete odviez
-   meno, priezvisko, telefonický kontakt a presnú adresu, z ktorej potrebujete  
    spotrebie odviez

3. V de zberu do 8:00 hod. ráno vyložte elektroodpad  do vchodu bytového domu 
resp. za bránu rodinného domu.  

akujeme, že  nám v priebehu da umožníte vstup do týchto priestorov.  
Nevykladajte ich na ulicu alebo k ceste. V prípade, že elektroodpad vyložíte von,    
zoberú ho nelegálni zberai. Tí ho neodborne rozoberú, nepredajné komponenty 
odhodia a vytvoria ierne skládky vo vašom okolí.

        Aby sme v priebehu da stihli odviez spotrebie zo všetkých nahlásených  adries, 
elektroodpad nevynášame z bytov, pivníc i povál. 

        Ak sa nám nepodarí od vás prevzia nahlásený odpad do 16:00, kontaktujte 
v priebehu polhodiny linku zberu: 0911 250 211. 

              
              
              

Mestská as Bratislava – Ružinov informuje, že osobné údaje obanov spracováva  ako  sprostredkovate  
v mene kolektívnej organizácie  ENVIDOM – Združenie výrobcov elektrospotrebiov pre recykláciu, a to len 
za úelom vykonania mobilného zberu elektroodpadu. 

Nepotrebné veké (chladniky, praky, TV) aj malé spotrebie (fény, holiace strojeky a pod.) patria 
do zberu. Len odtia môžu putova na ekologickú recykláciu, ktorá výrazne prispieva k ochrane 
životného prostredia.

opýtaných považuje 
sebestačnosť a nezá-

vislosť za najvyššie 
priority ohľadom 

zdravia (schopnosti 
najviac postihnuté u 
Alzheimerovej choro-

by)

Alzheimerova choroba je 
druhým najobávanejším 

ochorením na svete (hneď 
po rakovine). Bojí sa jej 

23% ľudí

ľudí na celom svete 
si nesprávne myslí, 
že Alzheimerova 

choroba je typickou 
súčasťou starnutia

59%

ľudí si myslí, že vlády 
štátov sú zodpovedné 
za hľadanie lieku na 

Alzheimerovu chorobu 
a jej prevenciu

71%96%

 ľudí si myslí, že Alzhei-
merova choroba nie je 

smrteľná40%

ľudí sa nesprávne 
domnieva, že na to, 

aby boli rizikovou 
skupinou pre Alzhei-

merovu chorobu 
musí sa u nich 

vyskytnúť v rodine

37%

Výsledky medzinárodného dotazníka. Zdroj: alz.org/abam - ALZHEIMER’S & BRAIN AWARENESS MONTH INTERNATIONAL SURVEY

September 2014
SVETOVÝ MESIAC ALZHEIMEROVEJ CHOROBY

www.alzheimer.sk

ALZHEIMER SA MA NETÝKA. ZATIAĽ...

Takmer 44 miliónov ľudí na celom svete 
žije život poznačený demenciou. 
Najčastejšia forma demencie - Alzheimerova 
choroba - neobchádza ani Slovensko, 
aktuálne sa počet postihnutých odhaduje na 60 000. 
Mnoho pacientov včas nevyhľadá pomoc a prvý príznak - 
zabúdanie je nesprávne považovaný za bežný prejav star-
nutia. Z roka na rok počet ľudí s týmto ochorením pribúda. 
Tento trend žiaľ nezastavíme! Môžeme sa však spojiť a 
pomôcť pacientom zmierniť ich stav. 

Podporíš tým ľudí s 
Alzheimerovou chorobou 

v sume 2 EUR

Pošli SMS na číslo 877
v tvare DMS MEMORY
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echo_logo.indd   1 24.10.2011   16:05

2 eurá
na výmenu 

baterky  
v náramkových 

hodinkách

Podmienky použitia zľavových kupónov: Zľavový kupón sa dá použiť len v predajni a len v termínoch uvedených na príslušnom 
zľavovom kupóne. Zľavový kupón je možné použiť iba pri jednom nákupe. Zľavový kupón sa nedá kombinovať s inými zľavami, 
akciami a vernostnými klubmi a nemožno ho vymeniť za hotovosť alebo vyplatenie zľavy z ceny. Zľavy sa nekumulujú. Obrázok 
použitý na zľavovom kupóne je len ilustračný. TVR a RE, s.r.o. nenesie žiadnu zodpovednosť za neumožnenie uplatnenia 
zľavového kupónu.

Adresa predajne: Staré hodiny - hodinky, Nezábudková 5, 
Bratislava (pri Rotunde), Otváracie hodiny: pondelok - štvrtok   
9.00-12.00 hod,13.00-17.00 hod. Tel:0905/226 886  
email: mirohodiny@gmail.com, www.stare-hodiny.sk

Platnosť kupónu 
od 8.9.2014 do 

31.10.2014

Zľavový kupón
Hodinárstvo so zameraním na starožitné hodiny 
ponúka tieto služby:
-  oprava všetkych typov  

hodín a hodiniek
-  výkup starožitných hodín 

a náramkových hodiniek
- predaj-ohodnotenie

✂

✂
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Centrum pomoci Ligy proti rakovine/september 2014  
Brestová 6, Bratislava-Ružinov, t.č.: +421 2/57 20 29 08 

 

 

 

  Pohybové kurzy
Joga  každý pondelok o 9:00 a každý štvrtok o 17:00
Pilates  každý utorok o 9:30, 10:30, 11:30
Nordic walking – úvodné stretnutie   8.9. o 13:00

  Kreatívne kurzy
Náramky z korálok  10.9. o 10:00
Patchwork - sovička  17.9. o 10:00
Maľované tašky  22.9. o 17:00
Postavičky zo štipcov  29.9. o 17:00
Pletenia z papiera – košík s mašľou  8.9. a 16.9. o 16:00
Sviatočný svietnik  9.9. o 16:00 a 18.9. o 9:00

Maľovanie na hodváb - šále  23.9. a 30.9. o 14:30
Paličkovanie  od 10.9. každú stredu o 13:30

  Iné
Skupinové stretnutie so psychologičkou  24.9. o 14.00
Liečivé cvičenie pre dušu i telo  29.9. o 11:00
Jazykové kurzy  Možnosť prihlásiť sa, do 15.9., do kurzov anglického a  
  nemeckého jazyka. Pre bližšie informácie kontaktujte  
  arbetova@lpr.sk

Kurzy sú určené pre ľudí s onkologickým ochorením. Detailný program nájdete na 
www.lpr.sk.  Na všetky kurzy je potrebné prihlásiť sa na recepcia@lpr.sk. Zmena
programu vyhradená.

Ukrytá v zeleni: 
Budova Výskumného ústavu energetického

Dômyselná dispozícia
Programovou náplňou Výskumného ústavu energetic-
kého bolo riešiť výskumné práce súvisiace s energetikou 
v čase rozvoja elektrifikačnej sústavy v Československu. 
Architekti Lýdia Titlová a Lumír Lýsek (zároveň aj autori 
spomínanej budovy SZSD) navrhli v rokoch 1971 – 1973 
projekt  ústavu na Bajkalskej 27 ako štvorpodlažnú budovu 
s pôdorysom štvorca. Bolo potrebné skĺbiť zložitú prevádz-
ku výskumných pracovísk, administratívy a ich technického 
zabezpečenia, čo autori zvládli s mimoriadnym priestoro-
vým cítením a s nápaditým využitím technologicko-kon-

štrukčných možností. Hlavným vstupným podlažím bolo 
druhé nadzemné podlažie, vyvýšené nad okolitý terén. Na 
vstupnú halu nadväzovalo výpočtové stredisko a labora-
tóriá s pomocnými priestormi, ktoré vypĺňali celú plochu 
podlažia. Časť laboratórií, umiestnená v strede budovy, 
bola presvetlená strešnými svetlíkmi v tvare kupoliek. Na 
treťom a štvrtom podlaží sa nachádzali prevažne kance-
lárie. Aby boli miestnosti dostatočne presvetlené, autori 
v centre týchto dvoch podlaží vytvorili vnútorné átrium. 
Jeho plocha mala byť pôvodne posypaná okruhliakmi.
Na najnižšom podlaží, čiastočne zapustenom do terénu, 

sa nachádzali technické zariadenia, hospodárske priestory 
a parkovacie plochy. Parkovisko pokračovalo prostredníc-
tvom rámp aj na druhé nadzemné podlažie, čím autori 
vytvorili pred hlavným vstupom priestranné plató, ktoré 
dodáva budove harmonické proporcie.

Umelecky stvárnené fasády
Na fasádach budovy boli použité rovnaké prvky ako na bu-
dove SZSD – slnolamy na východnej a časti južnej fasády 
i obklad zo sivej sklenenej mozaiky, z čoho bol čitateľný 
autorský rukopis a možno aj zámerná príbuznosť oboch 
budov. Najväčšiu pozornosť sústredili autori na vstupné, 
západné priečelie. Modelovali ho výrazne horizontálne  
a plasticky, v ploche tretieho nadzemného podlažia za-
komponovali monumentálne výtvarné dielo od Vladimíra 
Popoviča. Tento umelec navrhol aj diela dotvárajúce inte-
riéry.

Tradícia energetiky
Budova Výskumného ústavu energetického bola reali-
zovaná v rokoch 1974 – 1978. Recenzent Štefan Šlachta  
v dobovom architektonickom časopise vysoko vyzdvihoval 
predovšetkým kvalitné, poučné riešenie dispozície, „vytrí-
bený“ cit autorov pre priestor i príjemne pôsobiace vnútor-
né priestory. Aj keď obnovou budovy – novým opláštením 
a vytvorením nových okenných otvorov – bol narušený pô-
vodný charakteristický výraz,  výtvarná čistota a elegancia 
fasád, v budove sa udržala pôvodná funkcia, čo je potvrde-
ním životaschopnosti jej výborného konceptu.

Katarína Andrášiová
Autorka pracuje  

v Ústave stavebníctva a architektúry SAV
Foto: Archív Oddelenia architektúry ÚSTARCH SAV,  

archív Ružinovského Echa 

Článok vznikol v rámci projektu č. APVV-0375-10,  
podporeného Agentúrou na podporu výskumu a vývoja

Vstupné priečelie budovy  
Výskumného ústavu energetického  

v roku 1978 ešte bez susedného hotela. 
Autor foto: Rajmund Müller

Súčasná západná 
fasáda budovy už po rekonštrukcii.

Cestou autom po Bajkalskej smerom od križovatky z Prievozskou určite neprehliadnete 
vysokú budovu hotela Holiday Inn. V týchto miestach bola však v 70. rokoch plánova-
ná výstavba veľkého administratívneho komplexu pre štyri tisíc zamestnancov. V rámci 
prvej etapy v roku 1976 uviedli do prevádzky administratívnu budovu Slovenského zväzu 
spotrebných družstiev (SZSD), dnes Coop Jednota (písali sme o nej v Ružinovskom Echu  
9/2012). Na mieste hotela boli pôvodne plánované dva výškové objekty. Najďalej od ruš-
nej cesty postavili Výskumný ústav energetický, nenápadne ukrytý za zeleňou parku. Vý-
skumný ústav zanikol v roku 2012 a dnes tu sídlia Slovenská inovačná a energetická agen-
túra,  Úrad jadrového dozoru SR aj Úrad pre reguláciu sieťových odvetví. 



18

Verím, že Garde zaujme aj mužov
O lete, ale najmä o tom, na čo sa môžu diváci Televízie 
Ružinov tešiť na jeseň, sme sa krátko zhovárali s mode-
rátorkou KARIN MAJTÁNOVOU.

Leto je pre ľudí z televízií priestorom na oddych a načerpa-
nie síl do novej sezóny. Aké bolo to tohtoročné pre teba? 
Oddychové a pohodové, až na počasie, ktoré mňa ako milovníčku 
horúcich dní vôbec nepotešilo. S deťmi, mojimi rodičmi a priate-
ľom sme si však dopriali aj pekné dni pri mori, takže sme si horúce 
slnko predsa len užili. Záver augusta bol už ale  v znamení príprav 

na nasledujúcu vysielaciu sezónu. 

 Na čo sa môžu diváci Televízie Ružinov tešiť?
Myslím si, že na všetky obľúbené relácie, ktoré pre nich vysielame. Za seba môžem 
povedať, že sa budeme opäť pravidelne stretávať každý pondelok vo vysielaní relácie 
Garde, ktorá je určená všetkým ženám, ale, samozrejme, verím, že zaujmeme aj muž-
ského diváka  v pravidelnom čase od 17. do 18. hodiny. Témy aj hostia budú rozmanití 
a zaujímaví a dúfam, že sa aj diváci budú aktívne na našom vysielaní zúčastňovať, pre-
tože majú možnosť hosťom v Garde prostredníctvom asistentky položiť otázku, ktorá 
ich k danej téme zaujíma. Okrem toho, že sa dozvedia mnohé zaujímavosti, určite im 
urobíme radosť aj milými darčekmi, ktoré môžu pri troche šťastia v Garde vyhrať. 

Uvidia ťa diváci naďalej aj v relácii Relax? 
Samozrejme, na Relax sa teším. Je to také príjemné, spoločenské  ,,pele – mele“,  
v ktorom sa budem tak ako doteraz v moderovaní  striedať s kolegom Romanom 
Bombošom.  Aj Relax si zachováva svoj pravidelný vysielací čas, teda sa uvidíme vždy  
v piatok od 17. do 18. hodiny.

(sm) 
Foto: archív K.M. 

Televízia Ružinov
Televízia vašich príbehov 

Varíme s TVR
Kapustnica Igora Adamca
Čo potrebujeme: Kvasenú kapustu, údené mäso, kuracie prsia, klobásu, sušené 
dubáky, cibuľu, mleté čierne korenie, mletú červenú papriku, bobkový list soľ  
a kyslú smotanu. Množstvá od oka alebo podľa chuti.

Ako na to: Sušené dubáky  namočíme do vody. Cibuľu nakrájame na drobné 
kocky a na oleji opražíme do zlatista. Kým sa nám praží cibuľka, nakrájame mäsá 
na menšie kocky a klobásu na kolieska. K cibuľke pridáme kuracie mäso, ktoré 
opražíme do biela. Pridáme čierne korenie, mletú papriku, bobkový list a soľ. 
Pokračujeme údeným a klobásou, ktorú opekáme asi minútu tak, aby pustila 
šťavičku. Pridáme hríby aj s vodou, v ktorej boli namočené a dusíme sedem 
minút. Do hrnca vložíme pokrájanú kyslú kapustu a dusíme ďalších desať minút. 
Podlejeme vodou, približne pol litra, alebo podľa toho, kto chce akú hustú 
kapustnicu. Po hodinovom varení môžeme podávať. Do taniera pridávame kyslú 
smotanu.   

Bratislavský chlapčenský 
zbor triumfoval v Taliansku 

Deti zo škôlky na Exnárovej 
sa skamarátia s cestou 

NEVIEŠ, ČO S VOĽNÝM ČASOM?
Centrum voľného času, Štefánikova 35, 811 04 Bratislava
ponúka v školskom roku pre deti, mládež a dospelých do 30 
rokov veľký výber krúžkov:

estetiky, telovýchovy, techniky, prírodných vied  
a kultúrno-umeleckých činností.
Zápis: september  14:00 – 18:00 h, piatok 17.30 h
Podrobné informácie na tel. č. 02/524 933 75 
a na www.mojvolnycas.eu, email:  cvcba1@gmail.com

Trávničkári z Ružinova vyrazili  
do Španielska, hľadajú aj nové talenty

Bratislavský chlapčenský zbor si poradil v kon-
kurencii  12 speváckych zborov z celého sveta. 
V katedrále v talianskom  Leccu sa začiatkom 
júla stal absolútnym víťazom medzinárodné-
ho zborového festivalu Zelioli 2014. Bratislavskí 
speváci  sa predstavili na troch súťažných koncertoch prevažne so skladbami slovenských au-
torov. Publikum si tak mohlo v ich podaní vypočuť Ave Mariu od Mikuláša Schneidera Trnav-
ského či Aká si mi krásna od Eugena Suchoňa. Medzinárodná porota ocenila výraz, intonačnú 
čistotu a celkový umelecký prejav telesa pod vedením Magdalény Rovňákovej a Gabriela 
Rovňáka, s klavírnou spoluprácou Dany Hajóssy. „Príprava na festival bola veľmi náročná, na-
študovali sme 16 nových kompozícií. Náš zbor si týmto víťazstvom doplnil kolekciu zlatých medailí 
z medzinárodných súťaží v USA či Rusku,“ podelila sa so svojimi dojmami po súťaži dirigentka 
Magdaléna Rovňáková. Zbor zároveň reprezentoval aj Ružinov, ktorý práve na vystúpenie  
v Taliansku prispel sumou 2 tisíc eur zo svojho grantového programu. 

(red) 
Foto: Archív BchZ 

Ako sa nestať obeťou dopravnej nehody. Interak-
tívnou formou sa to budú učiť deti z MŠ Exnárova 
v rámci projektu Exnáriček Dopraváčik. Škôlka naň 

získala vyše 1 800 eur z grantového programu Bezpečne na cestách Nadácie Volkswagen 
Slovakia. S využitím dopravných prostriedkov, značiek, reflexných prvkov, didaktických a 
interaktívnych  učebných pomôcok si deti formou hier a problémových situácií osvoja zák-
ladné dopravné bezpečnostné návyky a svoje zážitky spracujú vo vlastnom detskom časo-
pise. Spomedzi 142 doručených návrhov z celého Slovenska Nadácia Volkswagen Slovakia 
podporí 13 projektov celkovou sumou 20 000 eur. 

(red) 
Ilustračné foto: pixabay.com

Detský folklórny súbor Trávniček  
z Ružinova sa koncom júna predstavil 
na medzinárodnom foklórnom 
festivale Alegria v Španielsku. 

„Festivalové vystúpenia boli v historickom 
jadre mesta Calella na námestí zaplnenom 
divákmi, ktorí srdečne oceňovali výkony 
malých i väčších umelcov. Trávniček sa predstavil programom zostaveným z tancov z Liptova, 
od Trenčína, spevom našich krásnych ľudových piesní, predviedol aj hru na heligónku a ústne 
harmoniky,“ povedala umelecká vedúca Trávnička Zdenka Vaňová Nererová. Malí tanečníci 
si program obohatili  aj návštevou Barcelony. 
Ak aj vy práve hľadáte aktivitu pre vaše dieťa, Trávniček bude prijímať nové dievčatá  
a chlapcov. Rodičia ich môžu prihlásiť od 4. septembra každý pondelok a štvrtok v čase od 
16. do 18. hodiny v Spoločenskom dome Prievoz na Kaštieľskej 30. Dievčatá si musia pri-
niesť sukňu, tričko, pančuchy, cvičky, chlapci zasa tričko, tepláky a cvičky. Viac informácií 
na www.travnicek.sk . 

(mš)
Foto: archív DFS Trávniček

Bratislavský chlapčenský 
zbor s členmi medzinárodnej 
poroty v katedrále Lecco

Milí Ružinovčania,

za vedenie televízie vás chceme po lete opäť srdečne pozdraviť a zaželať vám peknú 
jeseň. 

Aká bude?  V Ružinove každopádne volebná.  15. novembra si zvolíme starostu 
a poslancov do miestneho zastupiteľstva. Aby ste sa mohli správne a komfortne 
rozhodnúť, budeme v ružinovskej telke venovať zvýšenú pozornosť práve komunálnej 
politike. Určite vám v relácii Ružinovská aréna predstavíme kandidátov na starostu 
aj kandidátov na miestnych poslancov. Dokonca v októbri zaradíme do vysielania 
aj niekoľko Ružinovských arén špeciál. Budete na vlastné oči vidieť a na vlastné uši 
počuť, čo budúci poslanci sľubujú a budete môcť porovnávať s tým, čo sľubovali 
terajší poslanci pred štyrmi rokmi. Sami najlepšie viete, čo naplnili a čo nie. Ružinov 
je naša štvrť a záleží nám na nej, veď tu žijeme, takže je dôležité sa pri voľbách v 
novembri správne rozhodnúť.

TVR vybehne s novinkami až v januári. Pripravujeme niekoľko nových programov  
a dokonca uvažujeme nad revitalizáciou staronových, ktorých pozastavenie sa 
ukázalo ako v danej chvíli nutné, no z dlhodobého hľadiska určite nesprávne.

Milí Ružinovčania, za vedenie ružinovskej televízie vám želáme naozaj krásnu 
 a úspešnú jeseň.

Váš Igor Adamec
Riaditeľ  TVR a RE  
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Bude pre vás veľká zmena zameniť Ružinov 
za Dobrušku?  Predsa len 24 rokov na jed-
nom mieste je dosť dlhá doba a odchádzate 
z veľkého mesta. 
Určite to bude veľká zmena. Doteraz som v rôz-
nych pozíciách pôsobil v Topoľčanoch, Zlatých 
Moravciach, vo Vrbovom a najdlhšie v Ružino-
ve. Bol som farárom, špirituálom v seminári, 
kaplánom a provinciálom. V Dobruške je síce 
menej veriacich, ale do našej pôsobnosti budú 
patriť aj okolité dedinky a budeme sa starať až 
o desať kostolov, z ktorých väčšina sú historické 
pamiatky. Okrem toho je v Dobruške rozosta-
vané pastoračné centrum, ktoré bude potreb-
né dokončiť. 

Takže zasa vás čaká výstavba, ako to bolo 
v prípade Ružinova, kde ste sa podieľali na 
realizácii Kostola sv. Vincenta de Paul? 
V podstate áno. Keď som prišiel do Ružinova, 
kostol ešte nestál. Zabezpečovali sme všetko 
od pozemku cez stavebné povolenie a výstav-
bu aj sociálneho centra,  provincialátu i misijné-
ho seminára,  ktoré sú  pri kostole. Nebola to 
teda len kňazská činnosť, ale aj budovateľská 
(smiech).

Čo vám bude chýbať na novom pôsobisku? 
V prvom rade moji veriaci a moji spolupútni-
ci v tejto farnosti, s ktorými som sa stretával 
denne a to nielen v kostole, ale aj na rôznych 
kultúrnych či športových podujatiach. Chýbať 
mi budú aj tí, ktorí chodili ku mne celý čas na 
spoveď a bol som ich spovedníkom, k nim má 
človek ešte trochu bližší vzťah. Vzájomne sme 
si na seba zvykli. Istotne  mi budú chýbať štu-
denti z teologickej fakulty, žiaci a pedagógovia 
z našich škôl, spolubratia, s ktorými som tu  
v Ružinove nielen pracoval, ale aj vytváral ko-
munitu, rehoľné sestričky a určite mi bude 
chýbať zvlášť cez zimu náš jedinečný Dunaj  
a hrádza. 

Z čoho máte najväčšiu radosť, že sa to v Ru-
žinove podarilo? 
Najviac asi z toho, že sa ľudia menia. Napríklad 
keď vidím, že sa sedem dospelých ľudí  pripra-
vuje na krst. Alebo keď niekto nebol dvadsať 
rokov na spovedi a potom sa pri spovedi roz-
plače nad svojou minulosťou a chce žiť úplne 
novým spôsobom života,  to je silný a povzbu-
dzujúci  zážitok aj pre spovedníka.  Samozrej-
me, veľkú radosť mám z toho, že sa podarilo  
v Ružinove vybudovať kostol a sociálne cen-
trum, zriadiť Spojenú školu sv. Vincenta, zák-
ladnú umeleckú školy sv. Cecílie aj materskú  
školu. A teší ma, že v kostole už znie klasický, 
neobarokový píšťalový organ. 

V Bratislave ste sa angažovali aj ako pred-
seda správnej rady organizácie Depaul Slo-
vensko, ktorá prevádzkuje nízkoprahovú 
nocľaháreň pre bezdomovcov na Trnávke. 

Práca s ľuďmi bez domova určite človeka 
veľa naučí. Akú skúsenosť si odnášate? 
Predtým než som sa stal farárom, vedel som, 
že v Bratislave chce začať pôsobiť naša vincen-
tínska medzinárodná organizácia Depaul Inter-
national a chcela by zakotviť v budove vedľa 
kostola. To sa však vtedy nestretlo s ohlasom 
verejnosti, ani miestneho úradu. Ale myslím si, 
že sa táto činnosť pekne rozbehla – nocľaháreň 
aj útulok sv. Vincenta de Paul, útulok sv. Lujzy aj 
ošetrovňa sv. Alžbety. S chudobnými sme robili 
aj predtým, ale s bezdomovcami ako veľkou 
masou,  to bola pre mňa prvá skúsenosť. Buď 
ich podporujete náhodne finančne na ulici,  
čím asistujete ich lenivosti a alkoholizmu alebo 
im pomáhate systematicky, cez dobročinnú 
organizáciu,  aby získavali  hygienické návyky, 
za lacný peniaz dostali niečo na zjedenie, mohli 
sa osprchovať, prezliecť do čistého,  aby si našli 
prácu,  prestali otravovať svojou prítomnosťou 
svoje okolie a postupne sa zaradili do našej 
spoločnosti. 

Stretávate bezdomovcov, ktorých ste spo-
znali v nocľahárni a začlenili sa znova do 
spoločnosti? 
Áno, mnohí si našli prácu, resocializovali sa, 
prešli protialkoholickým liečením. Niektorí prí-
du za mnou mi povedať, ako sa im darí, čo sa 
im podarilo, čo im nevyšlo. Mnohí na sebe pra-
cujú, dokázali vystúpiť zo začarovaného kruhu 
a to je aj naša úloha – pomôcť im rozťať kruh,  
z ktorého bez pomoci iných nedokážu vystú-
piť. Nie je pomoc dať niekomu peniaze.  Ako 
povedal Svätý Vincent -  treba dať chudobné-
mu nie rybu, ale udicu. Máme pripravený aj 
projekt malých denných centier pre bezdo-
movcov, ktoré by mali byť  v každej mestskej 
časti Bratislavy, kde by sa im venovali odborníci 
a ľudia bez domova by sa resocializovali a ubú-
dalo by ich z našich ulíc, ale zatiaľ sa to v Bra-
tislave  nepodarilo zrealizovať pre nedostatok 
financií a tiež pochopenia zo strany zodpoved-
ných činiteľov.  

Počas vášho pôsobenia ako farára v Ru-
žinove, sa v kostole sv. Vincenta de Paul 
uskutočnilo veľa koncertov a iných podu-
jatí. Bolo vašou iniciatívou pritiahnuť do 
kostola aj tento typ spoločenského života? 

Pustili sme sa aj do trošku riskantných vecí, ako 
bola napríklad Krížová cesta - pantomíma Mi-
lana Sládka. Nevedeli sme, ako to ľudia prijmú 
a nakoniec to malo veľký úspech. Tri večery po 
sebe bol plný kostol. Mám rád kultúru a som 
rád, keď sa čisté a krásne umenie  prezentuje  aj 
v kostole. 

Ste známy svojimi športovými aktivitami 
– otužovanie v Dunaji, bicyklovanie,  kor-
čuľovanie, kajaky. Aj preto vás mnohí ľudia 
vnímajú ako moderného kňaza. Vnímate aj 
vy tento pohľad verejnosti na vás? 
Jeden 75-ročný pán mi pred mesiacom pove-
dal, že je veľmi hrdý, že tu máme kňaza špor-
tovca (smiech). Niekomu to možno môže pre-
kážať, keď jazdím na monocykli a považujú ma 
za komedianta, ale niekomu je to zasa sympa-
tické. Nedávno sa so mnou lúčili „ľadové med-
vede“. Pred ôsmimi rokmi sme začínali v Dunaji 
otužovať traja a teraz tam chodí cez zimu plávať 
okolo 40 ľudí. Nebezpečenstvo a tvrdý spoloč-
ný šport zbližuje ľudí. Medzi nami sú pekné 
vzťahy. Som presvedčený, že aj šport je dôleži-
tým priestorom účinkovania súčasného kňaza.  

Existuje dôvod prečo by kňaz nemal plávať 
v ľadovej vode v Dunaji alebo jazdiť na mo-
nocykli? 
Podľa mňa nie – veď v zdravom tele zdravý 
duch. A uvedomujem si, že aj mužská spiritu-
alita potrebuje obnovu - tvrdý šport a niečo 
duchovné. Nemyslím si, že každého musíme 
dotiahnuť do kostola. Aj to, že má niekto ku 
kňazovi pozitívny vzťah, je dobré. Napríklad 
keď som niekde s ľadovými medveďmi, tak 
nehrešia (smiech). Takže aj to má svoj význam, 
keď sa niečo v človeku pohne. 

Beriete si so sebou do Dobrušky bicykel, 
korčule a plavky? 
Áno. Aj psíka Lipku – je to veľká športovkyňa, 
ktorá popri mojom bicykli bežne zabehne aj 40 
km a rada pláva s nami aj v Dunaji. 

Už ste si vyhliadli, aké budete mať pod-
mienky na športovanie na vašom novom 
pôsobisku? 
Dobruška aj všetky farnosti, kde budeme pô-
sobiť, sú v prírode. Je to vhodné  prostredie 
na  šport, ale uvedomujem si, že tam nejdem 
kvôli športu, ale predovšetkým chcem  spolu  
s bratmi Čechmi načúvať ich kultúre, obdivovať 
ich hodnoty a objavovať spolu s nimi pravdy  
o Bohu, o človeku, večnom živote, ktoré človek 
potrebuje k osobnostnému rastu. Objavenie 
zmysluplnosti všetkého, čo človek prežíva, 
môže začať meniť vzťahy medzi ľuďmi a keď sa 
toto vydarí, je to ten najkrajší šport a  najhod-
notnejšie cvičenie.    

Miroslava Štrosová
 Foto: autorka, archív A.S. 

Dunaj a hrádza mi budú chýbať
Moderný a obľúbený ružinovský katolícky farár Augustín Slaninka (59) po 
24 rokoch odchádza z Ružinova. V rámci vincentínskej misie začína od 
septembra pôsobiť ako dekan v českej Dobruške, ktorá takisto spadá pod 
slovenskú provinciu Misijnej spoločnosti sv. Vincenta de Paul.  Na rozlúč-
kovej omši v Kostole sv. Vincente de Paul koncom júla zožal od veriacich 
obrovský potlesk. S jeho typickým humorom nenechal rozlúčku skĺznuť do 
polohy so slzami, ale svojimi výrokmi radšej veriacich rozosmial. 
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Naše brány 
otvárame znova

Príďte znova! Čaká Vás
prekvapenie!

03.09.2014
streda!

RELOAD FITNESS CLUB

Kaštieľska 4, Bratislava 821 05
telefón +421 948 377 873
e-mail info@reloadfi tness.sk
www.reloadfi tness.sk

Reload_Fitness_hirdetes_Daj_like_182x90_01.indd   2 2014.08.21.   21:05:39

Ešte koncom júna sa 
v Ružinove konali 
Majstrovstvá sveta 
juniorov v hokejba-
le. Slovenské výbery 
dokonale využili 
výhodu domáceho 
prostredia, keď vo 
všetkých kategó-
riách vybojovali 
zlaté medaily.  Na 

zápasy na Zimnom štadióne Vladimíra Dzurillu 
mohli diváci chodiť zadarmo. Organizačne tento 
šampionát zastrešil generálny sekretár Slovenskej 
hokejbalovej únie Róbert Košťál.

Prvýkrát sa konali Majstrovstvá sveta v kategóri-
ách do 16, 18 aj 20 rokov v tom istom čase a na tom 
istom mieste. Bol to veľký šampionát z hľadiska 
počtu športovcov? 
Zúčastnilo sa 20 tímov z 9 krajín, pričom do zápasov za-
siahlo asi 500 športovcov. Ďalších približne 500 ľudí sa 
staralo o to, aby všetko fungovalo tak, ako má. Takže išlo 
naozaj o veľkú akciu, ale ni len kvantitatívne, ale, samo-
zrejme, aj kvalitou. Nie každý deň hrajú naši juniori s tí-
mami zo zámoria.

Bolo náročné takúto veľkú akciu zorganizovať? 
Predsa len Majstrovstvá sveta nie sú bežným tur-
najom.
Nebolo to jednoduché, ale máme už skúsenosti a veľmi 
nám pomohli aj partneri podujatia. Pomoc, ktorá prišla 
aj z Ružinova, či už vo forme bezplatného nájmu zimného 
štadióna alebo finančných prostriedkov, bola veľkým plu-
som nielen pre túto jednu akciu, ale aj pre celý tento šport. 
Okrem toho sme získali prostriedky aj z ministerstva škol-
stva a vyššieho územného celku. Aj preto sme mohli pustiť 
divákov na tribúny zadarmo.

Boli ste spokojný s účasťou divákov?
Musím povedať, že účasť bola veľká až v závere. Počas týž-
dňa sme očakávali vyššiu účasť najmä detí zo škôl – dali 
sme na základné aj stredné školy v Bratislave plagáty a 
informácie, no žiaci ešte asi mali iné povinnosti. Keby sme 
to robili mimo Bratislavy, tak účasť by sme mali podstatne 
vyššiu. Potrebovali sme ale miesto, ktoré má aj dobrú in-
fraštruktúru, dostatok hotelov, kvalitné zázemie a podob-
ne, a to sme našli práve tu v Ružinove.

Aká ste mali spätnú väzbu na majstrovstvá od za-
hraničných účastníkov?
Tímy boli prekvapené práve organizáciou, že obe hracie 
plochy boli veľmi blízko, že nemuseli chodiť ďaleko, keď 

hrali v inej hale. Taktiež, že všetky tímy mali šatne, čo tiež 
nie je obvyklé na majstrovstvách sveta mládežníckych ka-
tegórií. Ďalej chválili aj to, že väčšinu zápasov sme vysielali 
cez internet a že okamžite boli na webe všetky, aj priebež-
né výsledky, čiže aj rodičia doma mali predstavu o dianí.  

Čím si vysvetľujete, že  Slovensko s takou malou 
členskou základňou oproti iným štátom, je schop-
né vyhrávať zlato na významných svetových podu-
jatiach, ako bolo toto, respektíve aj majstrovstvá 
sveta mužov minulý rok? 
Nastavením podpory mládežníckych klubov a ich súťaží zo 
strany Slovenskej hokejbalovej únie (SHbÚ) z dlhodobého 
hľadiska a jednoznačne záujmom vedúcich predstaviteľov 
jednotlivých mládežníckych klubov o ich mládež a jej na-
predovanie vo výkonnosti až po kategóriu dospelí. Všetko 
to dohromady s ich nadšením pre tento šport robí tieto 
výsledky. Veľmi k tomu prispieva popularita hokeja, ako aj 
samotného hokejbalu, čo má za následok  nárast členskej 
základne v hokejbale, kde si reprezentační tréneri môžu 
vyberať z väčšieho počtu talentovaných hráčov z radov 
členov SHbÚ.

Daniel Súkup 
Foto: archív R.K. 

POĎAKOVANIE 
Hokejisti HK Ružinov 99 ďakujú  pani Beáte Benešovej a pánovi Gabrielovi Kalnovi zo 
ZŠ Drieňová za ústretový prístup a ochotu pri poskytnutí areálu školy na tréningovú 
prípravu cez letné prázdniny. 

Tréner Otokar Hlinčík 

Slovenskí hokejbalisti v Ružinove vybojovali trikrát zlato 

V septembri Ružinovský športový klub opäť spúšťa bezplatné korčuľovanie pre 
verejnosť.  Na ľad sa tak zadarmo dostanete na Zimnom štadióne Vladimíra Dzurillu 
na Ružinovskej ulici. Túto možnosť budete môcť využiť viac dní v týždni vrátane 
víkendov. Presné hodiny vyhradené pre verejnosť nájdete na internetovej stránke 
www.ruzinov.sk alebo www.ruzinovskysportovyklub.sk.  Na štadióne nie je 
požičovňa korčúľ, musíte si priniesť vlastné. Tie si tu však môžete dať nabrúsiť. Ak si 
s kamarátmi chcete zahrať hokej, ľadovú plochu si môžete za poplatok prenajať.

Na zimnom štadióne 
Vladimíra Dzurillu sa môžete 
korčuľovať zadarmo 

inzercia
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Akadémia tretieho veku 
začína šiestu sezónu, pridajte sa aj vy 
Od októbra 2014 môžu seniori opäť navštevovať Akadémiu 
tretieho veku. Každý mesiac je v Dome kultúry Ružinov pripra-
vená nová prednáška na zaujímavé témy  z oblasti zdravia  
a zdravého životného štýlu. Vstup je bezplatný a každý 
účastník akadémie získa po absolvovaní všetkých prednášok 
certifikát. 

Organizátori:  Okresná organizácia Jednoty dôchodcov Sloven-
ska, Zimná 2, Regionálny úrad verejného zdravotníctva  
v Bratislave, Cultus Ružinov 

Záštitu nad Akadémiou tretieho  
veku prevzal starosta Ružinova Dušan Pekár. 

Dom kultúry Ružinov

Vstup voľný

MČ Bratislava-Ružinov a folklórny súbor Karpaty  
pozývajú seniorov z Ružinova
na predstavenie       

Výber z premiérového programu

V budove Seniorského informačného centra na 
Zimnej ulici 1 na Ostredkoch vzniká nové denné 
centrum pre seniorov. 
V novom dennom centre sa seniori budú môcť stretávať pri aktivi-
tách,  ktoré si sami vyberú. Výhodou priestoru je, že sa v ňom na-
chádza knižnica aj jedáleň. Ak ste spoločenský typ alebo hľadáte 
niečo nové, nových známych či nechce sa vám sedieť doma, staňte 
sa členom tohto denného centra. Fungovať začne v priebehu sep-
tembra, detailnejšie informácie získate priamo na mieste. Od 2. do 
12. septembra od 13:00 do 15:00 (pracovné dni) sa tu môžete pri-
hlásiť za členov. Zriadenie denného centra na Ostredkoch schvá-
lili koncom júna ružinovskí poslanci. Denné centrá už fungujú na 
Kaštieľskej v Prievoze, na Páričkovej na Nivách, Na úvrati na Trnávke 
a v Dome kultúry Ružinov. 

(mš) 

Na Ostredkoch začne fungovať 
nové denné centrum pre seniorov 

PONUKA 
PRIESTOROV 
CULTUS RUŽINOV a.s.

8. 10. o 14:30  
DK Ružinov - Tráviace ťažkosti v každom veku 
Prednáša doc. MUDr. Ľubomír Michalko, CSc.  
– internista, gastroenterológ

19.11. o 14:30  
DK Ružinov - Životný štýl v staršom veku 
Prednáša doc. MUDr. Eva Valovičová, CSc. – internistka 

1.12. o 14:30  
DK Ružinov - Kožné ochorenia  a prevencia 
MUDr. Ján Haid, PhD. – dermatovenerológ,  
vedúci Katedry dermatovenerológie SZU 

Dom kultúry Ružinov
PRÍZEMIE
Veľká sála – (624 m2) – konferencie, slávnostné programy, 
divadelné predstavenia, plesy,  stužkové slávnosti a pod. - 
usporiadanie kinosála (343 miest na sedenie, s pridanými 
radmi 439 miest) alebo spoločenská sála (120 miest na 
sedenie, stolové usporiadanie  s taneč. parketom, orches-
trište a šatne) 
Malá sála – (204 m2) - 170 miest na sedenie 
Dolný vestibul (horný vestibul) – úprava podľa požiada-
viek (plesy, stužkové, výstavy..) 
1. POSCHODIE
Učebňa / prednášková miestnosť č. 275 (79 m2) - kapaci-
ta 30 miest
Prednášková miestnosť č. 271 (217 m2) – kapacita 80-100 
miest
Učebňa / prednášková miestnosť č. 214 (64 m2) – kapa-
cita 30 miest
Malá učebňa č. 211 (27,47 m2) – kapacita 22 miest
Malá učebňa č. 210 (23,4 m2) – kapacita 12 miest
Rokovacia miestnosť č. 204 (70 m2) - kapacita 30 miest
Prednáškova miestnosť č. 202 (70m2) – kapacita 30 miest
Kancelária č. 281 (14 m2) - krátkodobý a dlhodobý prenájom
Kancelária č. 206  (96 m2) - po kompletnej rekoštrukcii 
(dvojkancelária+toaleta) - krátkodobý a dlhodobý prenájom

Kontakt:
02/43410071, 02/43330260, 43330523 kl. 112, 0908 860 205
E-mail: libusa@cultus.sk, silvia@cultus.sk
-----------------------------------------------------------------------
Spoločenský dom Nivy
Veľká sála - kinosála prízemie (500  m2) - kapacita: 300 
miest
Malá sála 1. poschodie (105 m2) - kapacita: 60 miest – 
viacúčelová 
Baletná sála, suterén  (56 m2) 
Kancelária č.10 (18,5 m2) - 1. poschodie 
Jazyková učebňa č. 16 (59,7 m2) -  2. poschodie - kapacita 
do 20 žiakov – krátkodobý prenájom
Kancelária č. 3 (19,5 m2) - 2. poschodie - krátkodobý  
a dlhodobý prenájom
Kancelária č. 11 (18,5 m2) - 2. poschodie: krátkodobý  
a dlhodobý prenájom

Kontakt:
02/55 96 08 61, E-mail: sdnivy@vnet.sk
---------------------------------------------------------------------
Spoločenský dom Prievoz
Veľká sála (120 m2) – prízemie – vhodná napríklad na cvi-
čenie – kapacita cca 80 (sedenie), cca 150 (státie) 
Sála č. 12 (75 m2) – 1. poschodie - baletná sála so zrkadlami 
a šatňou (možnosť doložiť stoly a stoličky pre cca 30 – 40 
ľudí)
Malá sála č. 14 (110 m2) - 1. poschodie – vyvýšené pódium, 
šatňa (možnosť doložiť stoly a stoličky pre cca 50 – 60 ľudí) 

Kontakt:
02/43630230, E-mail: m.okapec@gmail.com
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Súťažte o knihu Liane Moriartyovej Manželovo tajomstvo, ktorú jednému z úspešných riešiteľov krížovky venuje vydavateľstvo IKAR. Pošlite správne 
znenie tajničky do 16.9. 2014 emailom na adresu echo@ruzinov.sk alebo poštou na adresu Ružinovské ECHO, Mierová 21, 827 05 Bratislava. Uveďte svoje  
meno, adresu a telefonický kontakt. Jeden z vás sa stane majiteľom tejto novej knižnej publikácie. Výhercu zverejníme v Ružinovskom ECHU 10/2014. 
Správne znenie tajničky z RE 7-8/2014 je: Historik nikdy nesmie byť sudcom. Knihu Porcelánový pavilón od Ľubomíra Feldeka vyhráva Petra Piknová zo 
Seberíniho ulice. Blahoželáme.

Niektorí bratislavskí seniori cez leto 
neoddychovali, ale dali zabrať svojim 
mozgovým bunkám. Nové vedomosti 
získavali v Primaciálnom paláci na letnej 
univerzite pre seniorov. Pravidelne ju 
organizuje Centrum ďalšieho vzdelá-
vania Univerzity Komenského a mesto 
Bratislava. 

Je augustové popoludnie. V Zrkadlovej sále 
Primaciálneho paláca sedia desiatky senio-
rov. Prišli na prednášku Letnej univerzity  
o informačných technológiách. IT špecia-
lista Ján Gál im rozpráva o bezpečnosti a 
nastavení súkromia na sociálnych sieťach či  
v emailoch. „Bol som milo prekvapený, ako sa 
seniori v oblasti moderných komunikačných 
nástrojov a počítačov orientovali. Pýtali sa 
napríklad na to, aký antivírus je vhodný pre 

ich konkrétny počítačový systém. Tiež ich ale 
zaujímalo, ako pracovať s facebookom alebo 
emailom a ich konkrétnymi nastaveniami,” 
pochválil seniorov po svojej prednáške IT 
špecialista Ján Gál. „Zaujímalo ma najmä 
ako zabrániť tomu, aby mi chodila nevy-
žiadaná pošta ako rôzne ponuky na zľavy  
a podobne, ktoré mi len zahlcujú email. Vždy 
som ich dával do „koša“, no a po čase mi pri-
šli znovu. Teraz už viem, že to mám riešiť cez 
filter prípadne spam,” vysvetlil nám svoje 
nové poznatky Ľubomír, jeden z účastníkov 
letnej univerzity. „Stalo sa mi, že sa do môjho 
emailu dostali hackeri. V mojom mene potom 
posielali známym žiadosť o peniaze. Riešila 
som to potom cez políciu. Presne takýto prí-
pad sa stal aj mojej kamarátke. Prišiel mi od 
nej email s prosbou o finančnú pomoc. Keď 
som jej zavolala, tak o takejto správe vôbec 
nevedela,” hovorí o nepríjemných skúsenos-
tiach s emailovou komunikáciou seniorka 
Marta. Na Letnej univerzite seniorov čakali 
prednášky s viacerými témami, ktoré navr-
huje napríklad Rada seniorov. Reč tak bola 
aj o vinárstve. 

Marianna Šebová
Foto: autorka

101 rokov v júli oslávila Ružinovčanka Mi-
lada Lehocká. Už vyše 35 rokov žije v Ruži-
novskom domove seniorov a nechýba jej 
optimizmus a úsmev na tvári. Na oslavu, 
ktorú pre ňu pripravili v domove seniorov, 
jej prišla zablahoželať aj jej 90-ročná ka-
marátka Naďa, s ktorou sa priatelí už 70 ro-
kov. Ku gratulantom sa pridali aj starosta 
Ružinova Dušan Pekár a zástupca starostu 
Vladimír Sloboda. 

Foto: M. Štrosová

Seniori sa pýtajú, ako 
narábať s facebookom a emailom 

101 rokov 
optimizmu 
Milady 
Lehockej

Pani Miladke (vľavo) aj jej dlhoročnej 
kamarátke by ste len ťažko tipovali ich vek.
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Ružinovskí seniori 
mali ďalšiu možnosť 
spoznať slovenskú 
históriu. Začiatkom 
letných prázdnin 
absolvovali jedno-
denný výlet – smer 
Bojnice a Čičmany. 
Prekážkou nebol ani 
jeden z najdaždivej-
ších dní tohtoročné-
ho leta. 

O výlet do Bojníc a Čičmian ružinovskí seniori prejavili veľký záu-
jem. Prihlásilo sa ich až stoštyridsať. Mestská časť Ružinov z nich 
žrebovaním vybrala sto šťastlivcov. Ich prvou zastávkou bol Bojnic-
ký zámok. Ten sa nedávno umiestnil v rebríčku TOP 10 slovenských 
pamiatok, ktorý zostavil celosvetový turistický internetový portál 
TripAdvisor. Ružinovskí seniori si dominantu Bojníc pozreli so sprie-
vodcom od vrchu až po spodok. Nevynechali ani jaskyňu pod zám-
kom. „Trošku náročnejšia bola táto prehliadka hradu, ale stála za to. Je 
tu toľko všelijakých divov a krás, ktoré nám zanechali naši predkovia, 
že Bojnický zámok si naozaj zaslúži naše uznanie. Možno sa sem ešte 
niekedy vrátim a zbehnem aj do kúpeľov," prezradil nám jeden z vý-
letníkov Ján Rusňák. 

Medzi prvými 
V rámci prehliadky seniori navštívili aj zlatú sálu s impozantným 
anjelským stropom, stredný hrad či sarkofág grófa Pálfiho. Záro-
veň medzi prvými videli Huňadyho sálu s majestátnym lustrom,  
oficiálne ho návštevníci mohli vidieť až deň po výletníkoch z Ružino-
va. „Osobne sa mi páčila každá časť zámku, najviac ale maľby na stro-
poch, tie boli úžasné. Ja som prvýkrát v Bojniciach a mám vďaka mest-
skej časti krásny zážitok, na ktorý nikdy nezabudnem," opísala svoje 
dojmy z Bojníc Ružinovčanka Mária Kiripoľská. V rámci spoznávania 
Bojnického zámku seniori načreli hlbšie aj do povier. „Drevené psy  

v jednej z miestností hradu symbolizujú ľudskú povahu. Podľa toho, 
ktorý bol seniorom najsympatickejší, potom zistili, či sú šibali, špeku-
lanti alebo inteligenti,“ opísala jednu zo zaujímavostí  zámku sprie-
vodkyňa Zdena Matejovičová.  Drobným prekvapením pre seniorov 
bolo, že v Bojniciach ich nečakane privítal ružinovský starosta. „Za-
stavil som sa u rodičov neďaleko Bojníc. Ja sám som sa narodil v Boj-
niciach a preto ma potešilo, že tu môžem seniorov aj osobne privítať," 
objasnil starosta Dušan Pekár.
Z Bojníc sa seniori presunuli o kus ďalej. V obci Čičmany navštívili 
dve múzeá, zoznámili sa aj s valašskými a pastierskymi tradíciami.  
Za celodenný poznávací výlet zaplatili seniori symbolických päť eur, 
zvyšok nákladov im hradila mestská časť Ružinov. Najbližšie môžu 
ísť koncom septembra do Znojma a na zámok vo Vranove nad Dyjí. 

Marianna Šebová 
Foto: autorka 

Daždivo, ale zaujímavo. V Bojniciach a Čičmanoch. 

Mestská časť Bratislava-Ružinov organizuje  
 

ZÁJAZD 
 

NNAA  TTEERRMMÁÁLLNNEE  KKÚÚPPAALLIISSKKOO  FFLLEEXXUUMM  
MMoossoonnmmaaggyyaarróóvváárr  vv  MMaaďďaarrsskkuu  

2277..1100..  22001144 
 
PROGRAM:  
- návšteva termálneho kúpaliska známeho liečebným účinkom  
  na ochorenie pohybového ústrojenstva  
- návšteva Čokoládovne v Kittsee v Rakúsku 
- príchod do SR v podvečerných hodinách 
  
ODCHOD:  
- o 8:00 h. z parkoviska miestneho úradu na Mierovej 21 
- účastník zájazdu v autobuse hradí  5 € 
 
PRIHLASOVANIE: 
- osobne na miestnom úrade MČ Bratislava – Ružinov, Mierová 21 
- do 13.10. 2014 
 
PODMIENKY ÚČASTI : 
-  nepracujúci senior s trvalým pobytom v Ružinove 
-  potvrdenie o výške dôchodku, nad 520 eur samoplatca 
-  platný OP vo forme identifikačnej karty alebo platný cestovný pas 
-  európsky preukaz zdravotného poistenia 
 
ĎALŠIE INFORMÁCIE:  
Referát sociálnych služieb, tel. č. : 02/48 284 285 

inzercia



    

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

    

DOM KULTÚRY RUŽINOV
Ružinovská 28, tel.: 02/43 33 05 23

7.9., 14.9., 21.9., 28.9.nedeľa 9:30 h  ČAS PRE BOŽIE SLOVO – stretnutie kresťanov otvorené pre všetkých
10.9. streda 14.00 h-15.30h  KRESLÍME MASKOTA NÍV I. Súťaž pre žiakov školských klubov detí
20.9. sobota 16.00 h - 19.00 h UKONČENIE KÚLTÚRNEHO LETA NA NIVÁCH 
   Vyhlásenie víťaza súťaže o najkrajší balkón na Nivách
   Zábavné popoludnie pre deti a rodičov
   Pred SD NIVY, vstup voľný
21.9.nedeľa 19. 00 h  KONCERT ORCHESTRA BRATISLAVA HOT SERENADERS 
22.9. pondelok 14.00 h – 15.30 h KRESLÍME MASKOTA NÍV II. Súťaž pre žiakov školských klubov detí
24.9. streda14.15 h   FILMOVÉ PREMIETANIE PRE ŠKOLY
27.9. sobota 19.30 h   Barrie Keeffe: V PASCI Divadelná čierna komédia
30.9. utorok 17.30 h   BYLINNÉ KORENINY PRE VAŠE ZDRAVIE
   Nielen o varení prednáša Laco Filo, vstup voľný
V  SEPTEMBRI  ZÁPIS DO JEDNOTLIVÝCH KURZOV 
Joga – Po 17:00 – 20:00, Str  18:30 – 20:00 
Portugalčina – Po 17:30 – 20:00, Ut 18:30 – 20:00, Str 17:30 – 20:00, Štv 18:30 – 20:00 
Španielčina – Po 7:00 – 8:00, 17:00 – 18:30, Ut 19:00 – 20:30, Str 7:00 – 8:00, 17:00 – 18:30, Štv 8:00 – 9:00, 
17:25 – 18:55 
DFS Prvosienka – Ut 16:00 – 19:00, Str 16:00 – 18:00, Štv 16:00 – 19:00 

6. 9. sobota  13.00 h RUŽINOVSKÁ  PROMENÁDA Otvorenie zrekonštruovaného parku. Gastrozóna,  
  Detský svet, Literárny cirkus, Ochutnávka vín, divadelné predstavenia, 
  koncert Love 4 Money, kapela Vidiek a ďalšie atrakcie.

6.9. sobota   TRIATLON PRE VŠETKÝCH 
11. 9.štvrtok 18.00 h IDA KELAROVÁ & JazzFamelija a detské rómske talenty
  Koncert známej rómskej speváčky
  Účinkujú: Ida Kelarová - spev, Desiderius Dužda – gitara, spev, 
  Ondrej Krajňák - klavír, Marian Ševčík - bicie, Tomáš Baroš - kontrabas
  Hostia: členovia speváckého zboru Idy Kelarovej „ Čhavorenge“:   
  Anička Oláhová, Vanesa Brandová, Vanesa Balážová a Míša Cibuľová
  (v prípade nepriaznivého počasia v DK Ružinov)
27. 9. - 28. 9.  RUŽINOVSKÉ HODOVÉ SLÁVNOSTI
27. 9. 12.00 – 22.00 h FOLKFEST RUŽINOV XI. ročník medzinárodného folklórneho 
  festivalu v rámci Ružinovských hodových slávností 

AVALON – akadémia írskeho tanca
ZUŠ Prokofievova – výtvarný a audiovizuálny odbor
Kurzy kreslenia a výtvarnej výchovy Po 13:30 – 18:00, Ut 13:30 – 18:00, Str 13:30 – 18:00,  
Štv 13:30 – 18:00, Pia 13:30 – 18:00
Hudobná škola Svetielko Ľudmila Šramová – hudobné kurzy, klavír, flauta, gitara a spev  
Pondelok – Piatok 15:30 – 20:00
Angličtina – mierne pokročilí  Ut 8:00 – 11:00, Štv 8:00 – 11:00
Arabčina  Po –Pia 19:30 – 21:15
Taliančina Ut  8:00 – 9:30, Štv 8:00 – 9:30
Ruština Ut 17:00 – 19:00, Štv 17:00 – 19:00
Elastic – HIP-HOP, Street dance Po 14:30 – 19:30, Ut 14:30 – 19:30, Str 14:30 – 19:30, Štv 14:30 – 19:30
Sunflowerstudio – cvičenie Flowin a Joga Po 17:00 – 21:00, Str 17:00 – 21:00
Babyfit - cvičenie mamičiek s deťmi Str  9:00 – 13:30, Štv 9:00 – 13:30

5. 9. piatok  17.00 h RUŽINOVSKÁ TANČIAREŇ 
  Zábavno-tanečné stretnutie staršej a strednej generácie 
7. 9. nedeľa  10.30 h NEDEĽNÉ ROZPRÁVKOVÉ DOPOLUDNIE
  MALÝ HUEMAJ, hrá divadlo JAJA
10. 9. streda  13.00 h DIALÓGY - protidrogové fórum pre žiakov ZŠ
12. 9. piatok  17.00 h RUŽINOVSKÁ  TANČIAREŇ 
14. 9. nedeľa  10.30 h NEDEĽNÉ ROZPRÁVKOVÉ DOPOLUDNIE
  AKO SA JANKO S DRAKOM PORÁTAL Hrá divadlo ANIMARE SILVA
17. 9. streda  10.00 h STRETNUTIE S JUBILANTMI MČ RUŽINOV Vstup na pozvánky 
17. 9. streda  17.00 h KARPATY V KARPATOCH po 15tich rokoch
  Program pre seniorov z Ružinova, vstup voľný
19. 9. piatok  17.00 h RUŽINOVSKÁ TANČIAREŇ 
21. 9. nedeľa 10.30 h NEDEĽNÉ ROZPRÁVKOVÉ DOPOLUDNIE
  Z ROZPRÁVKY DO ROZPRÁVKY, hrá divadlo HALUŠKA
21. 9. nedeľa 18.00 h STVORENIE - svedectvo planéty ZEM Filmový dokument Štúdia Nádej
24. 9. streda  13.00 h DIALÓGY - protidrogové fórum pre žiakov ZŠ
24. 9. streda  16.00 h OBJEKTÍVOM DOTYKOV
  Prezentácia knihy P. FÜKÖHO (V spolupráci s Knižnicou Ružinov)
25. 9. štvrtok  16.00 h STRAVA AKO LIEK - podujatie pre diabetických pacientov
26. 9. piatok  17.00 h  RUŽINOVSKÁ  TANČIAREŇ 
27. 9. - 28. 9. 8.30 h AKVARISTICKÁ JESEŇ V BRATISLAVE
  Klubová výstava, prednášky, akvatrhy
V SEPTEMBRI ZÁPIS DO JEDNOTLIVÝCH KURZOV 
Kalanetika a kondičné cvičenia pre ženy – Po 17:30 – 18:30, Streda 17:30 – 18:30 
Pohybová výchova pre deti – Ut 17:00 – 17:45, Štvrtok 17:00 – 17:45 
Klavír pre deti a dospelých, Zobcová flauta pre deti a dospelých, Folklórny súbor Karpaty

Prvé dva septembrové týždne budeme upratovať a prať celú Hojdanu, každá pomocná ruka je vítaná! 
Príďte v čase od 9:00 do 13:00 v pracovných dňoch. Ďakujeme!
16.9. Začiatok sezóny - otvorené pre verejnosť od 9:00 – 12:00 a 15:00 – 18:00 hod.
17.9. od 18:00 do 19:30 - začína Joga pre rodičov. 
Kurz jogy špeciálne určený pre rodičov, každú stredu. Prihlasovanie: 0903 692 500 Matej. 
18.9. od 16:30 do 17:15 začína Joga pre deti od 3 do 6 rokov. 
Každý štvrtok. Prihlasovanie: 0940 839 238 Lucia.
27.9. od 10:00 tradičná Jesenná burza detských odevov, hračiek a športových potrieb. 
(V prípade dažďa sa prekladá na 11.10.)
Ponuku aktivít a krúžkov na jeseň 2014 sledujte na www.hojdana.sk.

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

 Miletičova 17/B
2. – 6.9. od 14:00 do 20:00 ZÁPIS DO TANEČNEJ 
ŠKOLY elledanse
4.9.o 20:00  Zámerné čakanie / spolok Neskorý 
zber slávnostné otvorenie sezóny, premiéra
6.9. od 9:00 do 20:00 DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ 
/ elledanse Workshopy pre verejnosť a ukážky 
tanečných štýlov s lektormi TŠ elledanse, zápis do 
tanečnej školy, oldies party a celodenná barbeque. 
Vstup voľný
7. a 8.9. o 20:00 Vydláždený život/ elledanse  - 
1. a 2.premiéra
12. – 14.9. FESTIVAL FOCUSSLOVENSKO – ČECHY  
trojdňový multižánrový festival
12.9. o 20:00
La Loba/ Lenka Vagnerová&Company (CZ)
OnlyGoodLight/ Vojtěch Brtnický(CZ)
vernisáž fotografií 
Jana Vébrová / koncert (CZ)
Pesničkárka so silným hlasom, harmonikou a 
koreňmi pevne vrastenými do zeme. Svojou 
živočíšnosťou, prirodzenosťou a  naliehavosťouje 
nenahraditeľná a nenapodobiteľná.

13.9.  
10:00 - 11:30  Práca s partnerom  Workshop 
súčasného tanca
20:00
MOTION SCORES 1 – 5 / ProART (CZ)
Tanečný projekt desiatich medzinárodných  
choreografov na hudbu desiatich českých sklada-
teľov k Roku českej hudby. V rámci večera bude 
uvedených 5 choreografií. 
Tanec a kamera / Divadelní ústav (CZ)
14.9. 10:00 - 11:30  Práca s partnerom 
Workshop súčasného tanca 
19.9. o 20:00 KOLÍSKY / Debris Company
21.9. o 20:00 Bubliny v betóne / elledanse  
„iný muzikál“. Spoločný projekt hudobnej skupiny 
Longital a Divadiel GUnaGU a elledanse.
27.9. o 11:00 Coffee concert / elledanse
Príďte si vychutnať kávu v rodinnom prostredí pri 
krátkom tanečnom programe. Choreografie  
v rôznych tanečných štýloch spojené s diskusiou  
a stretnutiami s tanečníkmi.
27. a 28.9. o 20:00 Vydláždený život/ 
elledanse

Súťažte s elledanse! 
Súťažte o 2 x 2 vstupenky na predstavenie Kolísky (19.9. 2014 o 20:00 h) v divadle elledanse na Miletičovej 17/B. 
Pošlite do 12.9. 2014 email na adresu echo@ruzinov.sk s heslom "Súťaž elledanse", uveďte svoje meno, adresu, 
telefonický kontakt. Vyžrebovaní budú dvaja výhercovia, ktorí dostanú po dve vstupenky. 

20. 9. sobota 10.00 – 14.00 h DENNÝ KREATÍVNY WORKSHOP Tvorivé dielne ( deti, dospelí, seniori )
22. 9. pondelok 14.00 – 15.00 h SPOZNÁVAJ SVET  - vedomostná súťaž pre seniorov
V SEPTEMBRI  ZÁPIS DO JEDNOTLIVÝCH KURZOV 
DFS Trávniček – Po 15:30 – 19:30, Štv 15:30 – 19:30
FS Lipa - Pondelok  17:30 – 18:30
Výtvarné dielne TOP ART pre deti aj dospelých – Po 15:00 – 18:00, Ut 16:00 – 18:00, Str 14:30 – 18:00,  
 Štv 15:00 – 18:00
Výtvarné dielne ECO LINE pre deti – Štv 17:00 – 18:00, 
Denné centrum pre seniorov  - Po 13:30 – 17:00, Ut 13:30 – 17:00, Str 13:30 – 17:00
Šachový krúžok – Ut 16:00 – 20:00 
Pilates – Str 19:30 – 20:30, Štv 8:00 – 9:00
Joga – Ut 17:45 – 19:15
Cvičenie pre seniorov – Štv 14:30 – 16:30
Cvičenie na chrbticu – Po 19:30 – 20:30, Str 18:30 – 20:30, Štv 19:30 – 20:30
Orientálne tance – Ut 17:00 – 21:00

SD PRIEVOZ
Kaštieľska 30, 02/43 63 02 30

SPOLOČENSKÝ DOM TRÁVNIKY
Nevädzová 4, Bratislava  + 421 2 436 30 594

 SD Nivy, Súťažná 18 
03.09. ST 19:30 NAJHĽADANEJŠÍ MUŽ / A MOST WANTED MAN Anton Corbijn, Brit./USA/Nem., 2014, 121 min., 2D
04.09. ŠT 19:30 SIN CITY – DÁMA, PRE KTORÚ SA ZABÍJA 3D / SIN CITY: A DAME TO KILL FOR Robert Rodriguez  
a Frank Miller, USA, 2014, 103 min., 3D
06.09. S0 18:00 CHLAPČENSTVO / BOYHOOD Richard Linklater, USA, 2014, 163 min., 2D
10.09. ST 19:30 NECH ŽIJE SLOBODA! / VIVA LA LIBERTA Roberto Ando, Tal., 2013, 93 min., 2D
11.09. ŠT 19:30 LÁSKA NA KARÍ / THE HUNDRED-FOOT JOURNEY Lasse Hallström, USA, 2014, 122 min., 2D
12.09. PI 18:00 GRANDHOTEL BUDAPEŠŤ / THE GRAND BUDAPEST HOTEL Wes Anderson, USA/Nem., 2014, 100 min., 2D
13.09. SO 18:00 KÚZLO MESAČNÉHO SVITU / MAGIC IN THE MOONLIGHT Woody Allen, USA, 2014, 97 min., 2D  
17.09. ST 19:30 38 Daniel Dangl a Lukáš Zednikovič, SR, 2014, 87 min., 2D
18.09. ŠT 19:30 NICK CAVE: 20 000 DNÍ NA ZEMI / 20,000 DAYS ON EARTH Iain Forsyth a Jane Pollard, Brit., 2014, 95 min., 2D
19.09. PI 18:00 PULP FICTION: HISTORKY Z PODSVETIA / PULP FICTION Quentin Tarantino, USA, 1994, 153 min., 2D
20.09. SO 19:30 SIN CITY – DÁMA, PRE KTORÚ SA ZABÍJA / SIN CITY: A DAME TO KILL FOR Robert Rodriguez a 
Frank Miller, USA, 2014, 103 min., 2D
27.09. PI 18:00 KOYAANISQATSI Godfrey Reggio, USA, 1982, 86 min., 2D
27.09. PI 19:30 SKÔR NEŽ ZASPÍM / BEFORE I GO TO SLEEP Rowan Joffe, Brit./USA/Fr., 2014, 91 min., 2D
NIŽŠIE VSTUPNÉ JE PRE ŠTUDENTOV, PARTNEROV, DÔCHODCOV, ZŤP A DETI. VIAC NA WWW.NOSTALGIA.SK 

AREÁL HIER RADOSŤ ŠTRKOVEC 

PARK ANDREJA HLINKU
Ružinovská ulica  


