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68 rokov manželia! 

Ihrisko na  
Páričkovej čaká premena 

nepomahaju
preto, ABY SA
ZVIDITEĽNILI

Ďakujeme tisícom ľudí, ktorí nezištne pomáhajú.

Do verejnej finančnej zbierky môžete prispieť od 9. 3. do 31. 3. 2015  
aj zaslaním SMS s ľubovoľným textom na číslo 848 v hodnote 
2 eurá v sieti všetkých mobilných operátorov alebo na číslo účtu 
2629740400/1100. Viac informácií na www.dennarcisov.sk
Operátori odvedú do zbierky celú sumu a samotné zaslanie SMS 
zákazníkovi neúčtujú.

den_narcisov_210x74.indd   1 25.2.2015   9:26



2

Ružinov má rozpočet na rok 2015. 
Čo čaká Ružinovčanov?

Kto je vo vedení  
firiem mestskej časti? 

Aké kluby vytvorili  
ružinovskí poslanci? 
V ružinovskom miestnom zastupiteľstve, ktoré vzišlo  
z novembrových komunálnych volieb, sa sformovalo päť 
poslaneckých klubov. 25-členný poslanecký zbor sa z hľa-
diska politických klubov rozčlenil na Ružinovský občiansky 
klub (6 poslancov, predseda Martin Pener), poslanecké 
kluby strán Sieť (7 poslancov, predseda Martin Vojtašovič),  
Smer-SD (4 poslanci, predseda Peter Hrapko) a SDKÚ-DS 
(3 poslanci, predsedníčka Tatiana Tomášková) a Otvorený 
klub (3 poslanci, predseda Pavol Jusko). Nezávislí mimo po-
slaneckých klubov sú dvaja poslanci Patrik Guldan a Jozef 
Matúšek. 

S viac ako 28 miliónmi eur bude hospodáriť mestská 
časť Ružinov v roku 2015. Ružinov bude pokračovať 
v rekonštrukcii ciest, chodníkov, detských ihrísk, 
zvyšovaní kapacity materských škôl, investuje do 
škôl, zvýšenia kapacity a debarierizácie zariadení 
pre seniorov, takisto do nevyhnutnej rekonštrukcie 
spoločenského domu na Trnávke. Vyplýva to z roz-
počtu, ktorý schválili ružinovskí poslanci.

S vyrovnaným rozpočtom vo výške 28 874 743 bude hos-
podáriť ružinovská samospráva v roku 2015. Rozpočet 
schválili na marcovom zasadnutí poslanci miestneho 
zastupiteľstva. „Tvorba rozpočtu začala pred pol rokom. Sú 
tu zakomponované návrhy poslancov. Som rád, že sme našli 
zhodu,“ uviedol pred schvaľovaním rozpočtu starosta Ru-
žinova Dušan Pekár (KDH). „Debata o rozpočte bola dlhá a 
rozsiahla, a nie všetci budú spokojní, ale to sa nedá. Podporím 
rozpočet a určite ho bude treba otvárať v priebehu roka,“ vy-
jadril sa pred hlasovaním o rozpočte poslanec Peter Hrapko 
(Smer-SD). Podľa slov jeho kolegu Slavomíra Drozda (Smer-
-SD) rozpočtu chýba vízia, čo bude mestská časť Ružinov 
štyri roky robiť a kam sa chce posunúť. Podľa bývalého 
ružinovského starostu je tak rozpočet príliš „údržbársky“. 

Kam pôjdu najväčšie investície? 
Najväčšie sumy peňazí pôjdu do rekonštrukcie povrchov 
ciest a chodníkov, vyčlenených je na to 575 000 eur. Tretí 
rok po sebe sa tak Ružinov bude venovať obnove krytov 
vozoviek a chodníkov namiesto plátania výtlkov. Zrekon-
štruovať treba strechu na ZŠ Medzilaborecká a ZŠ Ostred-
ková, novú telocvičňu z kapacitných dôvodov potrebuje 

ZŠ Drieňová, na ZŠ Mierová zasa zväčšia jedáleň. Na tieto 
veľké investície do škôl poslanci vyčlenili 350 tisíc eur. Do 
rekonštrukcie Spoločenského domu plánuje ružinovská 
samospráva dať 200 tisíc eur na odstránenie havarijného 
stavu, potom by tu malo  byť komunitné centrum, kam by 
verejnosť mohla chodiť napríklad cvičiť. Objekt je nevyuži-
tý a prenajať si ho nechcel nikto vzhľadom na vysoké nákla-
dy na jeho opravu. To kritizoval poslanec Pavol Jusko (bez 
politickej príslušnosti) – podľa jeho slov nerozumie načo 
majú ísť peniaze do Spoločenského domu na Bulharskej, 
keď nefungoval a rovnako podľa neho mestská časť príliš 
dotuje Ružinovský športový klub. 
Stotisíc eur má ísť v tomto roku do vybudovania dvoch no-
vých tried pre škôlkarov, ktoré vzniknú na Vietnamskej ulici 
v budove školskej jedálne ZŠ Vrútocká. Domov dôchodcov 
na Pažítkovej ulici a lôžkové pavilóny Ružinovského do-
mova seniorov na Pivonkovej čaká úprava priestorov za 
účelom zvýšenia kvality poskytovaných sociálnych služieb 
a debarierizácie. Z rozpočtu na tento účel pôjde do 130 
tisíc eur. Obnova za 70 tisíc eur čaká veľké detské ihrisko 
na Páričkovej ulici, rovnako 70 tisíc je naplánovaných 
na vybudovanie parkovacích miest na Medzilaboreckej.   
Na projekty Ružinovčanov z grantového programu na ten-

to rok mestská časť počíta so sumou 160 tisíc eur. „Tento 
rok by sme chceli viac vtiahnuť verejnosť do tém grantového 
programu,“ vyjadrila sa na margo grantov od mestskej časti 
Ružinov poslankyňa a predsedníčka grantovej komisie Lu-
cia Štasselová (Sieť). O granty sa môže verejnosť uchádzať 
do konca apríla (viac na str. 5). 

Miroslava Štrosová 
Foto: autorka

Na februárové inzeráty o výberovom konaní 
do vedenia troch firiem mestskej časti Ružinov 
zareagovali  desiatky uchádzačov. Na šéfov 
predstavenstiev Ružinovského podniku verej-
no-prospešných služieb, Cultusu Ružinov  
a konateľov spoločnosti TVR a RE prišlo 70 
životopisov, stanovené kritériá splnilo 53 
uchádzačov.  
Ružinovské miestne zastupiteľstvo na marcovom 
zastupiteľstve zvolilo nové vedenie troch spoloč-
ností, ktorých stopercentným vlastníkom je mestská 
časť Ružinov. V Ružinovskom podniku verejno-pro-
spešných služieb a.s. sa predsedom predstavenstva 
stal Milan Sokol a členmi predstavenstva Katarína 
Horváthová a Ján Chudý. Ani jeden z nich nie je po-
slancom miestneho zastupiteľstva. Rovnako nepo-
slanci sa dostali do vedenia Cultusu Ružinov a.s. – 
predsedom predstavenstva je Andrea Kozáková a 
členmi predstavenstva Richard Bednár a Zuzana 
Maturkaničová. Konateľmi firmy TVR a RE s.r.o., ktorá 
prevádzkuje vysielanie Televízie Ružinov a vydáva 
Ružinovské Echo sa stali poslanci miestneho zastupi-
teľstva Igor Adamec (Sieť) a Tomáš Alscher (Smer-SD). 
V dozorných radách všetkých troch firiem sú ružinovs- 
kí miestni poslanci.  (red) 

Ružinovské ECHO 4/2015 • Dátum vydania 27.3.2015 • Mesačník mestskej časti Bratislava-Ružinov • Ročník XXIII. • Vydáva TVR a RE s.r.o., Mierová 21, 827 05 Bratislava 212, IČO 35 728 213 • 
Šéfredaktorka: Mgr. Miroslava Štrosová • Redakcia: Mierová 21, 827 05 Bratislava 212, tel. č.: 0917 524 660, email: echo@ruzinov.sk • Redakčná rada: PhDr. Jana Miklovičová, Ing. Tomáš Alscher, 
PaedDr. Mária Barancová, Mgr. Martina Fondrková, Ing. arch. Lucia Štasselová, Mgr. Milan Stanislav • web: www.ruzinovskeecho.sk • Náklad: 39 000 ks • Distribúcia zadarmo do schránok • Evid. č. 
4093/10 • ISSN 1338-9408

ÚRADNÉ HODINY MIESTNY ÚRAD 
BA-RUŽINOV, MIEROVÁ 21,  
BRATISLAVA 827 05

Miestny úrad, Matrika, 
Evidencia pobytov
Pondelok   7:30 - 17:00
Utorok       7:30 - 15:00
Streda       7:30 - 17:00
Štvrtok       7:30 - 15:00
Piatok       7:30 - 12:00

Tel.:  02/48 284 111 (spojovateľ),  
02/48 284 454  (Prvý kontakt Životné 
prostredie), 02/48 284 451 (Prvý 
kontakt Sociálna oblasť) 

Stavebný úrad  
Pondelok    7:30 - 17:00
Streda       7:30 - 17:00

Tel:  02/48 284 453,  02/48 284 307

Radovan Bajer (volebný obvod Štrkovec) 
14.4. od 16:00 do 18:00 – Jedáleň ZŠ 
Ružová dolina 29 (stretnutie starostu  
s občanmi) 
Pavol Jusko (volebný obvod Ostredky) 
2.4.  od 16:00 do 16:30  - Seniorské 
informačné centrum Zimná 1 
9.4.  od 16:00 do 16:30 Jedáleň  
ZŠ Ostredková 14 
16.4. od 16:00 do 16:30  Seniorské 
informačné centrum Zimná 1
23.4. od 16:00 do 16:30 Jedáleň  
ZŠ Ostredková 14 
30.4. od 16:00 do 16:30  Seniorské 
informačné centrum Zimná 1
Igor Adamec, Peter Hrapko, Petra 
Palenčárová (volebný obvod Pošeň) 
30.4. 16:30-17:30 Jedáleň ZŠ 
Borodáčova 2

STRETNUTIA 
POSLANCOV  S OBYVATEĽMI

V Ružinove bude pokračovať rekonštrukcia ciest  a chodníkov

Obnovy sa dočká veľké detské ihrisko na Páričkovej
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Investor Prima Parku rokuje s obyvateľmi Jašíkovej

Sprejeri sa vyzúrili v Parku Andreja Hlinku  

Letný semester 2015
Nové kurzy sa začínajú 21. apríla 2015

Ponúkame jazykové a kreatívne jazykové kurzy pre 
dospelých, tínedžerov a deti. Vyučovanie prebieha  
v angličtine, francúzštine, alebo v nemčine pod vede-
ním skúsených native lektorov. 

www.imaginecourses.eu
Rešetkova 9, 831 03 Bratislava, 0919 235 919

ZĽAVOVÝ KUPÓN - 20% 
Preukážte sa týmto kupónom pri registrácii na  

akýkoľvek kurz z našej ponuky a získajte zľavu -20%.

●Speech & Drama (Prejav a Dráma) 
●Špeciálne jazykové programy

inzercia

Zástupcovia obyvateľov Jašíkovej ulice, investor, architekti Prima Parku, starosta Ružinova a ďalší  
predstavitelia mestskej časti Ružinov sa v marci stretli na pôde ružinovského miestneho úradu. Cieľ  
stretnutia? Plán investora s druhou etapou Prima Parku a možnosti zapracovania požiadaviek obyvateľov. 

Investor Cresco Ružinov dokončuje rekonštrukciu bývalej budovy 
Všeobecnej úverovej banky na Jašíkovej ulici. Prerába ju na byty, 
čoskoro chce objekt skolaudovať. Pred Vianocami ohradil svoje par-
kovisko, na ktorom dovtedy parkovala verejnosť. Nedávno zatarasil 
aj parkovacie miesta na Jašíkovej. Sú rovnako na jeho pozemku a na 
nich potrebuje zabezpečiť parkovanie pre majiteľov nových bytov 
v prvej etape Prima Parku. Zároveň  sa chce pustiť do jeho druhej, 
obyvatelia však majú svoje pripomienky a požiadavky. Už minulý 
rok ich dali najavo na verejnej prezentácii tohto obytného domu 
s ôsmimi nadzemnými podlažiami. Investor sa projekt snaží upra-
viť. „Vylúčili sme vjazd do garáží okolo detského ihriska, vylúčili sme 
parkovanie na Papánkovom námestí, objekt sme znížili o pol metra,“ 
predstavil aktuálne zmeny projektu konateľ firmy Cresco Ružinov 
Martin Šechny. 

Padlo viacero návrhov 
„My ako obyvatelia máme obavy, lebo nám praskajú steny. Bojíme 
sa zahustenia a parkovania, lebo ľudia si nekúpia parkovacie miesta. 

Rešpektujeme vaše právo na súkromné vlastníctvo, ale aj my máme 
súkromné vlastníctvo. Máme v tejto lokalite netopiere a dážďovníky  
a treba ich chrániť, museli by ste nechať štrbiny pre tieto živočíchy. 
Nechceme, aby sa nový blok celý uzavrel od strany Kerametalu a chceli 
by sme byť zvýhodnení pri parkovaní ako forma kompenzácie a kom-
promisu,“ zhrnula požiadavky a podnety ľudí jedna z obyvateliek 
Jašíkovej ulice Jana Poláčiková. „Vedeli by ste obyvateľom poskytnúť 
zľavu na parkovacie miesta?“ pridal sa ružinovský poslanec za Pošeň 
Peter Hrapko (Smer-SD). „Dá sa o tom uvažovať či už vo forme lep-
šej ceny za parkovacie miesto alebo jeho dlhodobý nájom,“ povedal 
priamo na stretnutí Martin Šechny z Cresca Ružinov. Medzi návrh-
mi bola aj úprava detského ihriska na Jašíkovej, ktorú by hradil in-
vestor. Ten ponúkol aj dočasnú  úpravu časti Papánkovho námes-
tia, kým sa ho nepodarí celé zrekonštruovať. „Vieme sa rozprávať aj 
o znížení o jedno podlažie,“ reagoval na návrh obyvateľov konateľ 
Cresca Ružinov. Na spoločnom stretnutí tak padlo viacero námetov 
na zmenu, s nimi bude stavebník ďalej pracovať. „V období  po Veľkej 
noci sa uskutoční ďalšie stretnutie investora so zástupcami obyvateľov 
Jašíkovej, aby prebrali ďalšie zapracované zmeny a kompromisné návr-
hy, aj ako uľahčiť obyvateľom Jašíkovej parkovanie,“  objasnil záver zo 
stretnutia starosta Ružinova Dušan Pekár (KDH). 
Na druhú etapu Prima Parku nebolo zatiaľ vydané žiadne povole-
nie, jedine nesúhlasné stanovisko magistrátu hlavného mesta na 
prvotný zámer, ktorý teraz investor prepracováva. Vzhľadom na 
zmenu normy o počte parkovacích miest, ktorá stavebníkom pri-
kazuje zabezpečiť nižšie počty parkovacích státí, plánuje investor 
naspäť sprístupniť parkovacie miesta pozdĺž Jašíkovej ulice. 

Miroslava Štrosová 
Foto: autorka 

Hoci sa sprejeri pár mesiacov držali na uzde, predsa 
im to nedalo. Nápismi poškodili zrekonštruovaný Park 
Andreja Hlinku. Kto tento skutok spáchal, porušil Trest-
ný zákon a dopustil sa prečinu poškodzovania cudzej 
veci. Páchateľ tak mohol dopadnúť ako sprejer, ktorého 
minulý rok odsúdili na štyri mesiace trestu odňatia slo-
body za to, že dosprejoval vozeň na železničnej stanici.
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Radovan Bajer: Čo na srdci, to na jazyku 

Jozef Matúšek: Mám rád dynamiku, neznášam statiku

Bc. Radovan Bajer (35) je v ružinovskom poslanec-
kom zbore nováčikom. Reprezentuje volebný ob-
vod Štrkovec a do zastupiteľstva sa dostal ako člen 
strany NOVA. Pôsobí v Komisii na ochranu verejného 
záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, 
Komisii mandátovej, legislatívnoprávnej a kontro-
ly a Komisii školstva, kultúry a športu. Vyštudoval 
strednú priemyselnú školu dopravnú, odbor elek-
trická trakcia a energetika. Od malička miloval 
železnice, chcel byť rušňovodičom a svoj sen si aj 
splnil. Pracoval ako rušňovodič v osobnej aj náklad-
nej doprave. V súčasnosti je zamestnaný v Západo-
slovenskej distribučnej ako elektroenergetik. Sám 
seba vníma ako človeka, ktorý rád vecí mení a povie 
to, čo si myslí napriek tomu, že sa mu to nie vždy 
vyplatí.  

Rozhodli ste sa uchádzať o priazeň Ružinovčanov 
v uplynulých komunálnych voľbách. Bola to vaša 
túžba po dosiahnutí  zmeny  a tom, ako mať mož-
nosť niečo v Ružinove ovplyvniť?

Sledoval som politiku okrajovo a chcel som niečo zmeniť, 
tak som vstúpil do strany NOVA. Nie som z tých, ktorí len 
kritizujú a hovoria, čo by zmenili a nič preto neurobia. Do-
stal som sa na kandidátku a podarilo sa mi, že ma Ružinov-
čania zvolili. Tým, že som nováčikom v politike, mám iný 
pohľad na veci ako skúsenejší kolegovia. Myslím si, že som 
viac otvorený.

Ako ste sa zatiaľ zžili s úlohou poslanca mestskej 
časti Ružinov? 
Som prekvapený. Hlavne tým, ako to funguje. Bežný človek 
totiž nemá predstavu, ako celý mechanizmus funguje. Ja 
som si napríklad doteraz myslel, že miestny úrad a poslanci 
sú jeden celok. Ale zistil som, že to tak nie je. Poslanci sú len 
predĺženou rukou obyvateľov a všetku činnosť robí miestny 
úrad. Poslanci si tak niekedy zlížu smotanu, ale v skutoč-
nosti tie dôležité veci robia ľudia na miestnom úrade, čím 
im ďakujem za pomoc. Vidím v nich veľkú oporu. Mňa keď 
občan požiada, aby som niečo spravil, tak ja nie som ten 
kompetentný, ktorý to má spraviť. Ja som ten, kto to posu-
nie ďalej a zisťuje, čo sa kde dá urobiť.  

Bývate na Štrkovci. Čo vnímate ako problémy Štr-
kovca, ku ktorých riešeniu by ste radi prispeli? 
Už teraz viem, že nie všetko sa dá splniť za tie štyri roky 

volebného obdobia. Veľmi ma ale trápi problém kontajne-
rových stojísk pri panelákoch, ktoré sú špinavé, ľudia k nim 
dávajú rôzny odpad a čakajú, že to po nich niekto uprace. 
Preto by som rád do Ružinova dostal tzv. zelené kontajne-
rové stojiská ako napríklad v Piešťanoch, kde majú kryté 
stojiská obrastené popínavými rastlinami. Veľmi ma trápi 
čierna stavba-jama na Smolníckej-Komárnickej. Zaujíma 
ma budúcnosť Štrkovca, ako bude vyzerať, či si zachová 
moderný socialistický štýl, ako ja tomu hovorím. Veľmi oce-
ňujem prípravu územných plánov zón v lokalite Štrkovca, 
ktoré budú regulovať výstavbu. A čo ma trápi každý deň, 
tak asociáli, kriminalita a vandalizmus. Mrzí ma, že je málo 
mestských policajtov, čím je ich činnosť nedostatočná. Čo 
ma zaráža, je, ako napríklad niektorí psíčkari dokážu byť 
arogantní k mestskému policajtovi, ktorý ich kontroluje. To 
už kam sme dospeli? 

Čo vás ako Ružinovčana potešilo z toho, čo sa tu už 
podarilo urobiť? 
Potešil ma zrekonštruovaný Park Andreja Hlinku aj všetko, 
čo sa modernizuje. Budem rád, ak sa podarí vyriešiť prob-
lém s „Hirošimou“ a železničným priecestím na Ivánskej 
ceste. Očakávam, že sa podarí zachrániť industriálny cha-
rakter Cvernovky a Ludwigovho mlyna. 

Ste veľmi aktívny aj na sociálnych sieťach, kde sa 
púšťate do diskusie s ľuďmi aj za cenu, že vás „zvo-
zia“. To nerobí každý poslanec.
Priznám sa, že som cholerik a niekedy by som diskusiu už 
rád ukončil, ale nakoniec to nejako vydržím, lebo som vo 
svojej podstate taký istý. Snažím sa ľudí pochopiť, prečo sú 
nahnevaní. Keď už som raz poslanec, tak s nimi diskutujem, 
snažím sa byť užitočný. Nerád by som bol ako acylpirin, 
teda neuškodí, ani nepomôže. 

Mgr. Jozef Matúšek 
(67) sa ako nezávislý 
kandidát stal v no-
vembri minulého roka 
prvýkrát poslancom 
miestneho zastupiteľ-
stva. Takmer tridsať 
rokov býva na Palko-
vičovej ulici, za Starý 
Ružinov aj kandido-
val. Vyštudoval FTVŠ 

UK a stal sa profesionálnym trénerom hádzanej. Ako 
pedagóg pôsobil na základnej, strednej aj na vysokej 
škole, trénoval hádzanárov v rámci niekdajších stre-
dísk vrcholového športu. Pred 11 rokmi založil zdru-
ženie občanov Líščie nivy, prostredníctvom ktorého 
sa snažil riešiť problémy tejto lokality. V súčasnosti 
v tom pokračuje z pozície miestneho poslanca. Je 
členom Komisie na ochranu verejného záujmu pri vý-
kone funkcií verejných funkcionárov a  Komisie územ-
ného plánovania, životného prostredia a dopravy. 

Nezávislý poslanec, ktorý si musel zháňať podpisy od 
ľudí, aby mohol kandidovať, to má zvyčajne ťažšie, 
aby sa vo voľbách napokon presadil. Vám sa to po-
darilo  a v Starom Ružinove ste sa prekrúžkovali do 
miestneho zastupiteľstva..
Moje okolie a moji známi ma podporovali v tom, aby som 
kandidoval za poslanca. Po ťažkom rozhodovaní sa, či do 
toho ísť, hlavne pokiaľ ide o rodinu a iné povinnosti, som si 
povedal, že do toho idem. Bola to voľba pre potreby občanov, 
ktorá mi prináša ešte väčšie odlúčenie od rodiny, ako v čase, 
keď som bol len predsedom združenia občanov Líščie nivy. 
V jednom rozhovore ste raz spomenuli, že ste sa chce-

li dostať predovšetkým do mestského zastupiteľstva, 
to však nevyšlo. Ale predsa, prečo vnímate prácu  
v mestskom zastupiteľstve ako dôležitejšiu? 
Chcel som ísť do mestského zastupiteľstva hlavne s novou 
vlnou ľudí, o ktorých som predpokladal, že budú úspešní 
vo voľbách. Myslím si, že ak chcete niečo pre Ružinov, viac 
dosiahnete z pozície mestského poslanca ako miestneho. 
Mesto má podľa mňa väčšie páky hlavne z pozície územného 
plánovania a vidím veľkú rezervu v spolupráci mestskej časti 
Ružinov a magistrátu a mestského zastupiteľstva. V meste sa 
lámu závažné veci, perspektívne na niekoľko rokov.

Už dlhé roky sa angažujete vo veci parkoviska na Zá-
hradníckej ulici, ktoré bolo niekoľko rokov zatvorené 
a pred troma rokmi ho investor opäť pre ľudí otvoril. 
Vidíte úspešný koniec tohto problému? Pozemok je 
stále súkromný...
Riešenie tohto problému je veľmi zdĺhavé a celý proces je 
veľmi komplikovaný. Investor a majiteľ pozemku (nie stavby 
parkoviska na ňom) kúpil od mesta pozemok, ktorý mesto 
nikdy nemalo predať, keďže patrí k priľahlému domu služieb. 

Investor sa tak dostal do patovej situácie a jeho investičný 
zámer je mŕtvy. Uvažuje sa preto o zámene pozemkov s tým, 
že investor by zároveň na svoje náklady vybudoval verejné 
parkovisko v Ružovej doline, kde teraz autá parkujú na pro-
vizórnom parkovisku. Považujem  to za veľmi výhodné pre 
mesto a mestskú časť, ale stále sa nepodarilo dokončiť tento 
zložitý mechanizmus. Riešenie tohto problému vnímam ako 
veľmi zdĺhavé.

Toto je jedna vec, ku ktorej vyriešeniu chcete prispieť 
ako poslanec. Čo sú tie ďalšie?  
V prvom rade by som bol rád, keby sa ľudia viac usmievali. 
Viem, že často majú dôvod na kritiku, lebo napríklad nero-
zoznajú, ktorá cesta komu patrí a kto by ju mal opraviť. Chcel 
by som, keby sa podarilo zrevitalizovať okolie jazera Rohlík, 
ktoré je v správe Univerzitnej nemocnice a keby starosta dy-
namickejšie riešil dopravu v Ružinove. Predstavujem si zlep-
šenie služieb okolo Štrkoveckého jazera. V okolí Palkovičovej 
ulice, kde bývam, sa chcem venovať požiadavkám obyvate-
ľov hlavne pokaľ ide o zeleň a dopravu. Zaujímam sa o to, aby 
v Ružinove nebola nezmyselná výšková výstavba. Prioritne 
musíme robiť územný plán zóny Starého Ružinova, aby sa 
v parku nedalo stavať a treba doriešiť problém, že nesedia 
skutkové rozlohy zelene verejného parku na Palkovičovej  
s rozlohami evidovanými v katastri. 

Čo ako Ružinovčan oceňujete z toho, čo sa už podarilo 
v Ružinove urobiť? 
Veľmi oceňujem stav budov základných škôl, lebo som v nich 
učil a súčasný stav je neporovnateľne lepší. Konečne sa robia 
územné plány zón na Trnávke, na Štrkovci.  

Stranu pripravila M. Štrosová 
Foto: archív R.B. a J.M. 

AJ TOTO SOM JA 
Pre mňa je typické  „čo na srdci, to na jazyku“. 
Mám rád otvorenosť a do všetkého rád „vŕtam“, 
som zvedavý. Snažím sa vidieť aj to, čo druhým 
uniká. Som puntičkár a venujem sa železničné-
mu modelárstvu. Mám občianske združenie, 
ktoré sa venuje téme ochrany industriálnej 
architektúry. 

AJ TOTO SOM JA
Asi nepatrím do tohto storočia, lebo som poc-
tivec s entuziazmom. Pre mňa je dostatočným 
zadosťučinením, že mám energiu a snahu po-
máhať ľuďom riešiť veci, pri ktorých potrebujú 
poradiť, vyriešiť danú skutočnosť. Som ženatý 
40 rokov, máme dve deti a dve vnučky, ktoré  
zbožňujem. Mojou záľubou je šport, najmä 
hádzaná, tenis, plávanie, lyžovanie, turistika, 
cyklistika, šach. Milujem však všetko, čo sa spája 
s prírodou. Som náročný na členov rodiny, aj v 
práci. Som dynamický človek, neznášam statiku.
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Vlastnoručne vyrobený erb Ružinova  

V Ružinove nájdu útočisko týrané ženy 

Nová súkromná škôlka v Ružinove
Prijíma deti
od 2 do 6 rokov
P Možnosť prihlásiť sa kedykoľvek
P Rozvojové hodiny, rôzne aktivity, hry, zdravé stravovanie
P Doplnkové: cudzí jazyk (ruský)
P Veľký priestor 180 m2

Jadrová 4, Bratislava Ružinov
0944 58 79 18; 0949 10 99 85 (po rusky)

www.sunrise-sk.com
V lete pracujeme
bez dovolenky!

ZĽAVA 5% pri predložení inzerátu

Máte nápad? Skúste naň 
získať sumu až do 5 000 eur! 

-----------------------------------------------------------------------------------------
GRANTOVÝ PROGRAM / 

VÝZVA MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA – RUŽINOV  
PRE ROK 2015

Grantový program / výzva mestskej časti Bratislava – Ruži-
nov pre rok 2015 je zameraný na zvyšovanie kvality života 
obyvateľov mestskej časti, rozvoj komunitného života, plne-
nie potrieb mestskej časti, podpora aktivity jej občanov.

OBLASTI PODPORY, v ktorých je možné požiadať o pridelenie 
grantu sú:
- kultúra, 
- šport, 
- životné prostredie, 
- vzdelávanie a sociálna oblasť
- rozvoj komunity

TERMÍN NA PREDLOŽENIE ŽIADOSTÍ o pridelenie dotácie / 
grantu:  30. apríl 2015

MINIMÁLNA A MAXIMÁLNA VÝŠKA  DOTÁCIE / GRANTU:
Minimálna výška dotácie / grantu 500 EUR
Maximálne výška dotácie / grantu 5 000 EUR

Poskytovanie dotácie/grantu sa riadi platným VZN mestskej 
časti Bratislava - Ružinov č. 12/2012 

OPRÁVNENÝMI ŽIADATEĽMI v jeho zmysle sú:
a)  právnická osoba, ktorá má sídlo na území mestskej časti 

alebo hlavného mesta a pôsobí resp. vykonáva činnosť na 
území mestskej časti a poskytuje služby jej obyvateľom, 

b)  fyzická  osoba - podnikateľ, ktorá má trvalý pobyt na území 
mestskej časti alebo mesta, a  ktorá pôsobí resp. vykonáva 
činnosť na území mestskej časti a poskytuje všeobecne 
prospešné služby jej obyvateľom (ďalej len „žiadateľ“).

Na poskytnutie dotácie / grantu z rozpočtu mestskej časti 
nemá žiadateľ právny nárok. 
Žiadateľ môže podať na konkrétnu činnosť alebo projekt len 
jednu žiadosť o dotáciu /  grant na jeden kalendárny rok. 
Finančné prostriedky musia byť použité v tom kalendárnom 
roku, v ktorom boli  poskytnuté. Ich použitie podlieha zúčtova-
niu podľa § 6 tohto nariadenia. 
Nepoužitú dotáciu / grant je žiadateľ povinný bezodkladne 
vrátiť na účet mestskej časti.

Podrobnejšie informácie: www.ruzinov.sk

Takýto erb Ružinova z keramiky vytvorili vlastnými 
rukami deti a seniori v Oáze výtvarného umenia na 
Prievozskej ulici v Ružinove. Získali na to v minulom 
roku grant od mestskej časti Ružinov. Erb so sym-
bolmi Ružinova vznikol pri príležitosti 25. výročia 
mestskej časti Bratisava-Ružinov, ktoré si ružinov-
ská samospráva pripomína tento rok a plánuje ho 
spolu so svojimi obyvateľmi aj osláviť.

Bezpečný dom pre týrané ženy chce Bratislavský samosprávny 
kraj  (BSK) zriadiť v Ružinove. Má byť v budove vo vlastníctve BSK.  
Fungovať by mal od septembra.

Objekt, v ktorom Bezpečný ženský dom vznikne, je v súčasnosti v nevyhovujúcom staveb-
notechnickom stave a vyžaduje vnútornú i vonkajšiu rekonštrukciu. Aktuálne prebieha 
verejné obstarávanie na výber zhotoviteľa, fungovať a poskytovať komplexné služby by 
toto zariadenie malo od septembra. Kapacita bude šesť  rodinných miest alebo 10 miest pre 
ženy. Náklady na zriadenie a rekonštrukciu domu predstavujú približne  230-tisíc eur. Kraj 
na to bude čerpať peniaze z Nórskeho finančného mechanizmu 2009-2014, programu SK 09 
Domáce a rodovo podmienené násilie, ktorého cieľom je znížiť výskyt rodovo podmienené-
ho násilia a znížiť výskyt domáceho násilia. Z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho 
rozpočtu SR bude hradených približne 88%, zvyšných je spolufinancovanie z rozpočtu BSK. 
„Existuje sieť krízových stredísk. Do krízového zariadenia môžeme prijať matku s dieťaťom, ale 
tu ide o krízovú situáciu ženy, či má alebo nemá dieťa. Ak má dieťa, môžu prísť s ním, ak nemá 
deti, môže prísť aj sama,“ vysvetlila rozdiel medzi bezpečným ženským domom a krízovým 
strediskom Dagmar Povodová z OZ Domov – Dúha. Podľa Daniely Gálikovej z OZ Brána do 
života prináša Bezpečný ženský dom novinku do tohto systému pomoci obetiam domáceho 
násilia, a to bezplatnú pomoc. „Čiže žena, ktorá zažíva domáce násilie a chce svoju situáciu 
riešiť, dostane bezplatnú komplexnú starostlivosť, teda bývanie, sociálnoprávne poradenstvo 
ako aj psychologickú pomoc. To platí aj pre ženy, ktoré nie sú ubytované v bezpečnom ženskom 
dome, ale majú záujem o ambulantnú formu pomoci, čiže sociálnoprávne poradenstvo a psy-
chologickú pomoc,“ spresnila Gáliková.

(red)

inzercia
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Chcete byť súčasťou akcie  
Naše mesto? Pridajte sa! 

Ľudia kradnú smetné koše 

RUŽINOVSKÁ EKOLOGICKÁ FOTOGRAFIA

UZÁVIERKA SÚŤAŽE: 10. mája 2015

VERNISÁŽ VÝSTAVY: jún 2015

SÚŤAŽNÁ KATEGÓRIA: dokumentárna fotogra�a

VEKOVÉ KATEGÓRIE: 1. kategória - deti do 16 rokov

                                           2. kategória - mládež od 16 do 21 rokov

                                           3. kategória - dospelí nad 21 rokov

CENY: v každej kategórii budú udelené ceny podľa                      
             odporúčania odbornej poroty

OSOBITNÁ CENA: fotogra�a zobrazujúca prostredie mestskej  
                         časti Bratislava - Ružinov

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - RUŽINOV

VYHLASUJE

10. ROČNÍK FOTOGRAFICKEJ SÚŤAŽE

2015

TÉMA SÚŤAŽE: životné prostredie v Bratislave a jej okolí

súčasná podoba mesta a jeho okolia

vzťah obyvateľov k verejnému priestoru

PRIHLÁSENIE:

INFORMÁCIE:

Súťaže sa môžu zúčastniť občania s čiernobielymi a farebnými fotogra�ami 
minimálneho formátu 24x18 cm. Prihlásiť je možné max. 3 fotogra�e alebo 
jednu kolekciu /max. 5 fotogra�í/. Každá fotogra�a musí obsahovať: meno a 
priezvisko, vek, adresu, názov fotogra�e. 

Práce treba doručiť do 10. mája  2015 do podateľne Miestneho úradu 
Ružinov, Mierova 21, s označením: Referát životného prostredia - REF 2015 
alebo zaslať elektronicky vo formáte JPG,v rozlíšení min. 200 DPI na adresu: 
sadilekova@gmail.com. Fotogra�e zaradené na výstavu budú vytlačené bez 
ďalšej gra�ckej úpravy vo veľkosti 28x20 cm.

Najlepšie práce autorov budú ocenené cenami na vernisáži a sprístupnené 
verejnosti v priestoroch OC Eurovea.

Vyhradzujeme si právo bezplatného použitia fotogra�í  pre vlastné 
propagačné účely /so zachovaním autorstva fotogra�e/.

sadilekova@gmail.com, 0905/578 460

Radi fotografujete?  
Prihláste sa do súťaže! 
Desiaty ročník súťaže Ružinovská ekologická fotografia 
štartuje. Či ste dieťa, tínedžer alebo dospelý, na tom 
nezáleží. Dôležitá je chuť fotografovať, byť pozorný  
k svojmu okoliu a zachytiť ho vaším uhlom pohľadu. 

Jedna z fotografií z minulého ročníka súťaže  
Ružinovská ekologická fotografia.  

Autorom je Marián Valovič. 

Viac ako 6 000 dobrovoľníkov v mestách bude opäť 
meniť svoje okolie k lepšiemu. Zapojte sa aj vy !   
Ako na to? 

N a j v ä č š i e 
p o d u j a t i e 
f i r e m n é h o 
dobrovoľníctva 
Naše Mesto 
sa tento rok 
bude konať 
u s k u t o č n í  
v  piatok a 
sobotu 12. 
až 13. júna 
2015. Tisíce 

dobrovoľníkov budú pomáhať vo svojich mestách, medzi nimi je, 
samozrejme, aj Bratislava. Manažéri, úradníci, zamestnanci pracujúci 
vo výrobe, IT ľudia aj široká verejnosť budú pomáhať pri stovkách 
rôznych aktivít  a skrášľovať verejný priestor, parky, detské ihriská,  
areály škôl a škôlok. Spoločne budú čistiť rieky, obnovovať hradné 
zrúcaniny a budú sa venovať seniorom či zdravotne znevýhodneným 
ľuďom.  Dobrovoľnícke aktivity pripravuje aj mestská časť Ružinov a 
zameria sa hlavne na tie, kde treba štetce a farby. Sledujte web stránku  
www.nasemesto.sk  - prihlasovanie na dobrovoľnícke aktivity začína  
5. mája 2015.  Ak máte ako obyvateľ Ružinova chuť zapojiť sa aj do aktivity 
upratovania svojho okolia, dajte nám o tom vedieť emailom na adresu  
miroslava.strosova@ruzinov.sk. Súčasťou tohtoročnej akcie Naše mesto 
by malo byť aj susedské upratovanie, na ktoré dostanete pomôcky od 
mestskej časti Ružinov. 

Ani nové plastové smetné koše nedajú vandalom pokoj. Uply-
nulé dva roky mestská časť Ružinov osadila do tristo nových 
smetiakov. Na dennom poriadku však koše miznú. Ak náho-
dou zbadáte výtržníka, ktorý sa ulakomí na plastový smetiak, 
zavolajte mestskú políciu na linku 159 alebo štátnu políciu na 
linku 158 alebo volajte linku 112. Mestská časť Ružinov koše 
postupne podopĺňa.

Na Nevädzovej zmizol smetiak  
už dvakrát behom pár mesiacov

Smetiak niekto ukradol spred 
bytového domu v Ružovej doline 

Na Rumančekovej nezostalo  
ani veko, ani smetná nádoba 
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 Zostali vám staré farby či rozpúšťadlá?  
 Zbavte sa ich tak, ako sa patrí
Ste fyzická osoba - nepodnikateľ a neviete, kam so starými farbami, olejmi či inými 
škodlivinami? Môžete ich bezplatne odovzdať počas zberu domového odpadu s obsa-

hom škodlivín. Takéto látky totiž nepatria do kontajnera či do odpadu v domácnosti. 

Sobota 25.4. 2015 od 8:00 do 10:00
Pri ZŠ Ružová dolina 29 
Na mieste bude pristavené vozidlo, pri ktorom budú pracovníci spoločnosti ARGUSS, 
s.r.o. preberať len od občanov – fyzických osôb nepodnikateľov tieto komunálne 
odpady:
Staré náterové hmoty 
Odpadové rozpúšťadlá 
Pesticídy 
Oleje a tuky
Batérie a akumulátory 
Žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť 
Vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluorované uhľovodíky (chladničky, mraz-
ničky a pod.) 
Vyradené elektrické a elektronické zariadenia - elektrospotrebiče (počítače, 
televízory, monitory, žehličky, práčky, mixéry a pod.)

 V prípade odpadov ako sú rozpúšťadlá, oleje, pesticídy, farby, lepidlá a pod., tieto 
musia byť uzavreté v pevných obaloch, z ktorých sa neuvoľňuje odpad. ARGUSS, 
s.r.o. odoberie takýto odpad len v donesených  uzavretých obaloch  max. do 5 kg od 
1 osoby.

Bezplatne odovzdať  domový odpad s obsahom škodlivín je možné aj v stredisku 
Odvoz a likvidácia odpadu a.s., Stará Ivanská cesta 2 v Bratislave  v pondelok až 
sobotu od 8:00 – 18:00 h (okrem sviatkov).

Kam s odpadom, ktorý nepatrí ku kontajnerom pred domom? 

Ružinovčania sa 
legálne zbavili starého 
nábytku a spotrebičov 

Zbaviť sa starých dverí, matracov, dosiek, 
sedačiek a iných veľkých nepotrebných 
vecí. Takúto možnosť využilo mnoho 
Ružinovčanov. Priamo na sídliská im 
Ružinovský podnik verejno-prospešných 
služieb umiestnil  počas marcových 
víkendov veľkokapacitné kontajnery. 
Spoločnosť Envidom 21. marca odviezla 
z celého Ružinova nefunkčné elektrické 
spotrebiče. Na ich zber sa Ružinovčania 
prihlasovali do 18. marca priamo na 
ružinovskom miestnom úrade. Takýto 
ekologický zber starých televízorov, 
pračiek, rýchlovarných kanvíc a iných 
elektrovýrobkov využili  desiatky obyvateľov 
Ružinova, ktorým nie je ľahostajné to, ako 
nakladajú s odpadom, ktorí sami produkujú. 

Foto:  V. Vasilková

Aj keď mnohí sa to ešte stále nenaučili, odpad ako pneumatiky, 
matrace, staré dvere, kusy nábytku či staré spotrebiče, nepatria do 
kontajnerov na zmiešaný komunálny odpad, ktoré máte pred vaším 
bytovým domom.  Takéhoto odpadu sa môžete ZADARMO zbaviť   
v zbernom dvore spoločnosti OLO na Starej Ivánskej ceste 2. 

Zberný dvor OLO Stará Ivánska cesta 2 
Otvorené: Pondelok až sobota 8:00-18:00 h 
Preukážete: trvalý pobyt v Bratislave alebo vlastníctvo nehnuteľnosti v Bratislave

Na zberný dvor môžete zadarmo 
priniesť: 
Objemný odpad 
Drobný stavebný odpad – max. 1 m³/ 
1 fyzická osoba/ za 1 rok
Biologicky rozložiteľný odpad 
Kovy – predovšetkým železný šrot
Papier a lepenka 
Plasty 

Sklo 
Elektroodpad z domácností 
Svetelné zdroje 
Batérie a akumulátory 
Drevo 
Odpady z domácej chémie (v pôvod-
ných obaloch) – farby, rozpúšťadlá, 
pracie prášky, lepidlá
Polystyrén 

Miletičova ulica

Martinčekova ulica

Martinčekova ulica
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 V zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej 
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zmien a doplnkov 
Mestská časť  Bratislava – Ružinov vyhlasuje

VÝBEROVÉ KONANIE
na obsadenie funkcie riaditeľa 

Materskej školy, Medzilaborecká 4 , 821 01 Bratislava
s predpokladaným nástupom 1. 6. 2015

VÝBEROVÉ KONANIE
na obsadenie funkcie riaditeľa 

Materskej školy, Šťastná 26 , 821 05 Bratislava
s predpokladaným nástupom 1. 6. 2015.

Kandidát musí spĺňať nasledovné požiadavky: 
1. Vysokoškolské vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie v súlade s 
vyhláškou MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady 
a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických 
zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov.
2. Predpoklady na výkon pedagogickej činnosti:
-   kvalifikačné predpoklady  v súlade s §  7 ods. 2 písm. b) zákona č. 317/2009 Z. z. o 

pedagogických zamestnancoch  a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov,

-   najmenej 5 rokov pedagogickej činnosti podľa § 3 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z. z. 
o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení zmien a doplnkov,

-  bezúhonnosť,
-  zdravotná spôsobilosť,
-  ovládanie štátneho jazyka.

Iné požiadavky:  
1. znalosť legislatívy školy s právnou subjektivitou,
2. riadiace, komunikačné a organizačné schopnosti,
3. práca s PC,
4. osobnostné a morálne predpoklady v zmysle § 3 ods. 1 písm. b), § 3 ods.   
     3 a 4 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme.

Doklady k prihláške do výberového konania:
- overený doklad o požadovanom stupni vzdelania, 
- potvrdenie o celkovej dĺžke pedagogickej činnosti,
-   lekárske potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti podľa § 

10 zákona č. 317/2009   Z. z. o pedagogických zamestnancoch  a odborných 
zamestnancoch  a o zmene  

   a doplnení niektorých zákonov,
- aktuálny výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
- štruktúrovaný  životopis,
- súhlas s použitím osobných údajov pre potreby výberového konania,
  - vlastný projekt koncepcie riadenia materskej školy ( max. 2 strany ).

Prihlášky žiadame zaslať do  7. 4. 2015  na adresu: 
Miestny úrad mestskej časti Bratislava – Ružinov
Referát metodiky škôl, školských zariadení, kultúry a športu
Mierová 21 
827 05 Bratislava

Prihlášky zasielajte v  obálke s označením „Výberové konanie na funkciu riaditeľa 
Materskej školy, Medzilaborecká 4, 821 01 Bratislava“ alebo „Výberové konanie 
na funkciu riaditeľa Materskej školy, Šťastná 26, 821 05 Bratislava“ s označením 
NEOTVÁRAŤ alebo takto označenú obálku odovzdajte osobne v podateľni Miestneho 
úradu mestskej časti Bratislava – Ružinov, Mierová 21, Bratislava.
Miesto a termín výberového konania:
Výberové konanie sa uskutoční v budove príslušnej  materskej školy. Termín 
výberového konania bude uchádzačom oznámený písomne. 

Súťažte s Centrom Rafael  
o vstupenky na detské divadielko! 

Potrebuje vaše dieťa špeciálnu diétu?   
ZŠ Borodáčova môže byť riešením 
Školská jedáleň pri ZŠ Borodáčova 2 ponúka 
diétne stravovanie pre stravníkov s diabetes 
(cukrovkou), celiakiou, šetriacou diétou a inými 
zdravotnými a črevnými ochoreniami.  
Stravovať sa tu môžu aj deti, ktoré nie sú žiakmi 
ZŠ Borodáčova. Tel: 02/43 63 09 04, 43 63 08 96,  
www.borodacova.sk

Chcete vyhrať vstupenky na divadelné predstavenie Ja a moja sestra v 
podaní Divadielka MaKile, ktoré odohrajú 10. apríla 2015 o 17:00 v Centre 
Rafael na Narcisovej ulici v Ružinove? Stačí, keď pošlete do 7.4. 2015 email 
na adresu echo@ruzinov.sk, uvediete svoje meno, adresu a telefonický 
kontakt a my vyžrebujeme dvoch majiteľov dvoch vstupeniek na toto 
predstavenie. Vstupenky vám venuje Centrum Rafael. 

Pravidelné aktivity v Centre Rafael:
Ranný pilates, Ranná joga s Ivou, BabyBalance (cvičenie pre detičky, Montessori 
hernička, Yahama hudobná škola, Detská joga, Portellitas mini, SOM kids, Gravidfit, 
Chikung a Taichi, Joga pre začiatočníkov+pokročilých, Adaptačná škôločka Rafko, 
Adaptačná montessori škôločka, Tvorivé dielne pre deti, Výtvarné dielne pre deti, 
Veda vás baví, Pilates, Mamadance

Foto: Pixabay

Školský koláčový jarmok 
Peniaze na chýbajúce vybavenie 
školskej kuchynky sa dá zohnať 
rôznymi spôsobmi. Na Základnej 
škole Drieňová sa rozhodli pre 
formu sladkého jarmoku. V 
telocvični školy predávali deti 
a ich rodičia koláče, ktoré sami 
upiekli. Výsledkom akcie bol 
nielen gastronomický zážitok, 
výmena receptov, spoločne strávený čas, ale aj viac ako  osemsto  vyzbieraných eur, ktoré 
škola použije na zaradenie školskej kuchynky. 

Foto: ZŠ Drieňová 

Na Bachovej súťažili  
o najkrajšiu vtáčiu búdku 

Jar so sebou prináša kreatívne nápady. Aj preto sa v marci deti zo Spojenej školy sv. Vincenta 
de Paul na Bachovej ulici venovali rozvíjaniu svojej zručnosti. Úloha bola jasná, vyrobiť čo 
najkrajšiu a najoriginálnejšiu vtáčiu búdku. „S myšlienkou prišli deti šiesteho ročníka. Chceli 
vytvoriť v areáli školy malú rozprávkovú záhradu. Súťaž u detí vzbudila veľký záujem, vytvorili 
spolu 11 vtáčích búdok. O poradí rozhodovali samotní žiaci,“ objasnila súťaž pedagogička Eva 
Ďuricová. Fantázia pracovala u detí na plné obrátky, ocenili nakoniec viaceré búdky. Areál 
školy na Bachovej  tak zdobia originálne vtáčie príbytky. 

Katarína Kostková 
Foto: autorka 

inzercia
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© illustrated by AdrianaAdams

Sadá ti prach na zápisky z cestovania? 
Píšeš scenáre zo svojich ciest a potuliek? 
Založil si blog alebo si vydal svoju tvorbu? 

Neváhaj a ozvi sa do 19.4. 2015 na email  
adriana.adamovska@kniznica-ruzinov.sk a predstav 
publiku svoje literárne dojmy či fantázie z cestovania. 

Cestujem a píšem 
3. júna 2015 o 16:00 v DK Ružinov 

Organizátor: Knižnica Ružinov 

Cestuješ a píšeš? 

Aj dosky, ktoré znamenajú svet, patria k ich životu. Reč je  
o ľuďoch s mentálnym  znevýhodnením, ktorým nestačí len 
každodenná práca v Domove sociálnych služieb a chránenej 
dielni Prima na Banšelovej ulici na Trnávke. Intenzívne sa ve-
nujú aj divadelnému zoskupeniu Stopy snov. V apríli ich čaká 
premiéra nového predstavenia. 

Divadelné zoskupenie Stopy snov spája profesionálov a menej tra-
dičných hercov - ľudí s mentálnym znevýhodnením. Na konte majú 
už viaceré vlastné hry a poctivo pripravujú ďalšiu  premiéru. „Teraz 
to bolo náročnejšie. Po prvýkrát sme zvolili konkrétny námet, známu 
knižku o Malom princovi. Rozmýšľali sme, či budeme hľadať tohto ma-
lého princa, alebo hľadať niečo podľa toho a hlavne, čo nám má tento 
príbeh povedať,“ objasnila náročnosť tvorby spoločného diela he-
rečka Patrícia Garajová Jarjabková. 

Nevedia sa dočkať premiéry
Jedinečné inscenácie divadla Stopy snov vznikajú na základe spo-
ločných hier či rozhovorov profesionálnych hercov, sociálnych pra-
covníkov a klientov z Primy. Výsledok vždy stojí za to, pretože od-
zrkadľuje pocity, nálady a myšlienky samotných aktérov. „Ja hrám 

napríklad planétu, kde sa zdraví Guten Tag. Inak je to taká obyčajná 
planéta ako z Malého princa,“ opísala jednu zo svojich úloh klientka 
Primy Martina Kaňková.  „Ja v tejto hre predstavujem škorpióna. Vďa-
ka pánovi režisérovi vieme, ako máme jednotlivé úlohy zvládnuť. Nau-
čiť sa text mi nerobilo problém. Každý musí vedieť, čo dokáže zvládnuť,“ 
vysvetľuje ďalší klient Primy Ján Grék.
Herci z divadla Stopy snov si dosky, ktoré znamenajú svet, doslova vy-
chutnávajú. Na skúškach sú disciplinovaní a režiséra počúvajú takmer 
na slovo. „Sú to fantastickí herci a veľmi empatickí. Keď im dáme tému, aby 
rozmýšľali a hrali sa, tak si to úplne užívajú. Pre mňa sú to jedni z najlepších 
hercov, s akými som kedy pracoval,“ vychválil hercov režisér Robo Hor-
ňák. Divadlo nie je pre nich len záľubou, ale aj terapiou či motiváciou 
k väčšej zodpovednosti a vytrvalosti. S každou hrou rastie aj jej nároč-
nosť na herecké výkony. „Zo začiatku to boli predstavenia, kde prešli po 
javisku a niečo urobili. Ich myšlienky v podobe textov sme mali nahraté a 
tie počas predstavenia púšťali. V ďalšom predstavení už  niečo povedali, v 
tom poslednom mali aj monológ  a teraz oni sami začínajú  celú hru,“ teší 
sa  Patrícia Garajová Jarjabková.  „Táto hra je oveľa lepšia, ako tie predošlé. 
Máme tu viacej akčných scén a textov. Už sa neviem dočkať premiéry,“ pre-
zradila „primácka“ herečka Darinka Pomichalová. Nová hra zoskupenia 
Stopy snov bude mať premiéru už 10. apríla o 17.00 v divadle Ticho a 
spol na Školskej ulici. 

Marianna Šebová 
Foto: autorka 

Hrám planétu, kde sa zdraví Guten Tag

Vyhrajte vstupenky do Nostalgie!
Chcete ísť na film podľa vlastného výberu do Kina Nostalgia  
v Spoločenskom dome Nivy na Súťažnej ulici 18? Je to jedno-
duché. Pošlite do 15.4.2015 email s vaším meno, adresou a 
telefonickým kontaktom a heslom „Súťaž Nostalgia“ na adresu 
echo@ruzinov.sk. Traja z vás vyhrajú po dve vstupenky na ľubo-
voľný film v roku 2015. Venuje vám ich Kino Nostalgia.  
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Lodný výťah a dielňa v Zimnom  
prístave sú národnými kultúrnymi pamiatkami
Zimný prístav v Bratislave má ďalšie dve národné kultúrne pamiatky - lodnú dielňu a výťah. Rozhodlo  
o tom prednedávnom ministerstvo kultúry, ktoré zamietlo odvolanie vlastníkov Lodnej dielne a lodného 
výťahu ako aj vlastníka pozemkov pod nimi. 

V septembri minu-
lého roku vyhlásil 
Pamiatkový úrad 
SR lodný výťah a 
lodnú dielňu za 
národné kultúrne 
pamiatky. Dvaja 
účastníci konania, 
spoločnosť Sloven-
ská plavba a prísta-
vy a.s., ktorá vlastní 
lodný výťah a diel-
ňu a spoločnosť Ve-
rejné prístavy a.s., 
vlastník pozemkov 
pod objektmi, sa 
voči tomuto roz-
hodnutiu odvolali. 
Definitívny verdikt 
tak prinieslo Ministerstvo kultúry SR. Po preskúmaní odvolania a vykonaní obhliadky požiadalo 
aj o spracovanie odborného posudku Fakultu architektúry Slovenskej technickej univerzity. „Toto 
odborné vyjadrenie fakulty tiež potvrdilo v celom rozsahu návrh Pamiatkového úradu, ktorý hovoril  
v prospech vyhlásenia oboch objektov za pamiatky. Keďže ani jeden z účastníkov konania neuvie-
dol vo svojom stanovisku k spomínanému odbornému vyjadreniu skutočnosti, ktoré by vyvrátili jeho 
závery, ministerstvo rozhodlo a pôvodné rozhodnutie Pamiatkového úradu SR definitívne potvrdilo,“ 
uviedlo ministerstvo kultúry vo svojom vyhlásení. 

V prístave vzniká pamiatková mini zóna
Lodný výťah a lodná dielňa sa rozhodnutím štátnych orgánov pridali k ďalším národným kultúr-
nym pamiatkam bratislavského Zimného prístavu – nimi už sú Starý dom lodníkov, budova pre-
čerpávacej stanice odpadových vôd a Sklad číslo 7, ktorý je súčasťou komplexu Eurovea. Práve 
na lodnom výťahu, ktorý sa vo februári tohto roka stal pamiatkou, sa momentálne nachádza aj 
ďalšia - vlečný remorkér Šturec z roku 1937. „My máme od roku 2013 tento remorkér v rekonštrukcii, 
kde, pevne veríme, vznikne neskôr lodné múzeum. Sme len radi, že v jeho bezprostrednej blízkosti sa 
nachádzajú pamiatky, ktoré nám pomôžu dotvoriť predstavu o fungovaní Zimného prístavu v ob-
dobí prvej polovice dvadsiateho storočia,“ uviedol riaditeľ Dopravného múzea STM v Bratislave 
Peter Maráky. „Štatút  národnej kultúrnej pamiatky je spôsob ochrany pamiatok, ktorý okrem iného 
ukladá majiteľovi povinnosť sa o daný objekt náležite starať, nesmie ich zbúrať. Na druhej strane mu 
poskytuje možnosť získať peniaze z rôznych dotačných schém,“ hovorí Jakub Ďurinda z Klubu ochra-
ny technických pamiatok. Zároveň, ak vlastník objektu bude chcieť na ňom vykonávať nejaké 
stavebné úpravy vyžadujúce si povolenia príslušného stavebného úradu, ten sa musí obrátiť na 
pamiatkový úrad, ktorý posúdi či je to vhodné a nepoškodí sa tým jeho pamiatková hodnota.  

Lodný výťah postavila nemecká 
spoločnosť Hitzler Regensburg 
pred rokom 1940 na brehu južného 
bazéna Zimného prístavu. Lodná 
dielňa bola postavená v jeho tesnej 
blízkosti medzi rokmi 1943 - 1944. 
Zaujíma vás viac  z histórie Zimného 
prístavu?  Čítajte v nasledujúcom 
vydaní Ružinovského ECHA 5-2015.  

Zuzana  
so synom Maximom

Centrum pomoci Ligy proti rakovine/apríl 2015 
Brestová 6, Bratislava-Ružinov, t.č.:  +421 2/52 92 17 35 

  Pohybové kurzy 
Joga  každý pondelok o 9:00 a každý štvrtok o 17:00
Nordic walking   každý pondelok o 14:00
Pilates  každý utorok o 9:30, 10:30, 11:30
Zumba  každý piatok o 13:00
Tanec a relax  každá streda o 14:00
Muzikálový kurz  15.4.2015 o 15:15, 22.4.2015 o 15:15,     
 29.4.2015 o 15:15
   Kreatívne kurzy
Quilling - šperky  13.4.2015 o 17:00
Kvety, ktoré nezvädnú  14.4.2015 o 17:00
Patchwork- voňavý vankúšik  15.4.2015 o 10:00
Hodvábny šál   21.4.2015 o 14:30
Portrét – akryl a tuš  22.4.2015 o 10:00
Romantické kvetináče   23.4.2015 o 09:30

Náramky z korálkov  27.4.2015 o 17:00
Grafické techniky: monotypia  29.4.2015 o 10:00
Quilling – inchové obrázky  30.4.2015 o 09:30
Papierová pletenie – košík  20.4.2015 o 16:30, 28.4.2015 o 16:30
Paličkovanie  každú stredu o 13:30
   Iné
Liečivé cvičenie pre dušu i telo  13.4.2015 o 11:00
Skupinové stretnutie so psychologičkou 16.4.2015 o 15:30, 23.4.2015 o 15:30
Spevácky zbor   každú stredu o 18:00
Rehabilitácia a Linka pomoci 

Rehabilitácia  každý utorok, štvrtok a piatok
Linka pomoci  každý  pracovný deň od  09:00 - 13:00 a 14:00 - 16:00                                        

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.

Časť lodného výťahu

Vľavo remorkér Šturec, v strede strojovňa lodného výťahu, vpravo lodná dielňa  

O stanovisko sme požiadali aj Slovenskú plav-
bu a prístavy ako vlastníka objektov a Verejné 
prístavy ako majiteľa pozemkov pod nimi.  
K téme sa  vyjadriť nechceli.

Marianna Šebová
Foto: KOTP 



11

Ste  stále vitálni a usmiati a čo je najdôle-
žitejšie – ctíte si a vážite jeden druhého. 
Stále sa ľúbite, objímate, pobozkáte, po-
hašteríte aj odpustíte. S takýmito deví-
zami sa dá prežiť krásny život.  Nie vždy 
bol ten vás život krásny. Vám tie najkraj-
šie roky pokazila vojna.
Arnošt: Zažili sme bombardovanie, kde za-
hynulo mnoho ľudí, nútené práce, Boženka 
bola aj v koncentračnom tábore. Ale aj také-
to hrozné veci nás zocelili, mali sme jeden 
druhého.

Obaja hovoríte po česky, ako ste sa ocit-
li v bratislavskom Ružinove a koľko tu 
spoločne zdieľate to vaše vzácne man-
želstvo?
Arnošt: Pochádzame z juhomoravskej de-
dinky a v továrni, kde sme obaja pracovali, 
sme sa vlastne aj zoznámili, robili nábor do 
Slovnaftu. Potrebovali odborníkov na kata-
lytické procesy pri výrobe leteckých palív. 
Tak sme sa presťahovali do Vlčieho hrdla.
Boženka: Zvykli sme si bez problémov. 
Bolo úžasne, v našich časoch sme tam všetci 
boli ako jedna veľká rodina, vzťahy boli per-
fektné, čo sa deje teraz, ja len „zírám“.

Zoznámili ste sa teda v práci. Ako ste si 
navzájom zaimponovali, čo sa vám zapá-
čilo na tom druhom?
Arnošt: Mala krásne opálené nohy...
Boženka: (smiech) Nóó, teraz už nemám...
Náš ocinko bol zasa taký „kľuďas“, rozvážny, 
to sa mi vždy páčilo. Viete, naša generácia 
stavala na zodpovednosti, vážnejšie sme 
pristupovali k životu, výchove detí, mali 
sme na ne viac času. Vždy som synov učila 
napríklad „pomôž starším s taškou“ a keby 
ste videli tú radosť a hrdosť v očiach, keď to 
urobili... Tohto je dnes asi málo.

Povedali ste to krásne, ale vráťme sa ešte 
k vašim začiatkom. Ako sa kedysi „randi-
lo“, kam ste chodievali?
Arnošt:  Vtedy určite nie do kaviarní, ako te-
raz. Do prírody predsa, prechádzky po lese. 
Boženka: A spoločné brigády. Kedysi bolo 
úplne prirodzené v piatok vziať metlu, 
hrable, rýľ a brigádovať. Zadarmo, ale to 
každý bral ako samozrejmosť. Sídliská sú za-
lesnené aj našimi rukami.

A prvá pusa bola kedy? Už na prvom ran-
de?
Boženka:  (smiech) Ale kdeže...
Arnošt:  To by som si nedovolil. 

Hovoríte, že ste pekne spolu vychádzali 
od začiatku. Ako ste to dokázali, celé tie 
roky, to sa vôbec nepohádate?
Arnošt: Ale čoby nie. Ale potom sa rýchlo 

musíme udobriť. Ak niečo „vyvediem“, už 
hovorím synovi: „Paľko, kúp nejakú peknú 
kvetinku.“
Boženka: A ja sa už teším na to, ako mu 
hneď odpustím. Viete, nikto nie je stoper-
centný, nemá svätožiaru, ale s toleranciou 
sa dá všetko zvládnuť.

To sa až dojímavo počúva. Tak o vás ho-
vorí aj syn Pavel, je na vás hrdý a šťastný, 
že ste ho vychovali s vašimi zásadami. 
Boženka: Ale veď to bola samozrejmosť. 
My sme šťastní, že ho máme. Druhý syn 
nám, žiaľ, zomrel.

Prežili ste spolu aj ťažké časy, ale ste tu  
v nádhernom veku 91 a 92 rokov. Poraď-
te, čo vás okrem spoločnej lásky, drží pri 
živote, čo vás baví a teší? 
Boženka: Ja začínam naozaj veriť na pozi-
tívne myslenie. Schopnosť vybrať si aj z toho 
zlého to najlepšie a to pozitívne prenášať na 
druhého. Je to ťažké, ale ide to. No a musí-
te byť aktívni! To by som odkázala všetkým 
seniorom – neuzatvárať sa, byť v kolektíve, 
to robí zázraky. Ja som už ako dôchodkyňa 
chodievala na Inter cvičiť, no a doteraz - to 
je už 30 rokov - sa s kamarátkami odtiaľ raz 
za mesiac u nás stretávame, máme taký „ba-
binec“, priemerný vek okolo 92 rokov. 
Arnošt: Ja som zasa roky vyrábal šamlíky. 
Pri kontajneroch som ponachádzal laty,  
a v garáži som stružlikal, všetky som ich roz-
dal známym, rodine. Treba niečo robiť, my 
veľa čítame, lúštime krížovky. 
Boženka: No a televízny Duel, to je naše, 
tam zisťujeme, aké máme ešte vedomostné 
nedostatky. Aktivita drží človeka pri živote, 
bez nej ide dolu vodou. 
Arnošt:  A to nie je pre nás. My sa nevzdá-
vame! Vzdávajú sa len slabosi. A to my nie 
sme!!

Sandra Jonisová Vychlopenová 
Foto: redakcia, archív Kašparecovcov

Už sa teším, ako hneď odpustím 
Každý deň treba vstávať pozitívne naladený a bude hneď lepšie, odkazuje najdlhšie spolu žijúci manželský pár 
Ružinova Božena (91) a Arnošt (92) Kašparecoví. Zvíťazili v súťaži o najdlhšie spolu žijúci manželský pár z Ružinova, 
ktorú vyhlásila mestská časť Ružinov počas februárového Národného týždňa manželstva. Kašparecovci sa 
zosobášili v roku 1946 a v decembri oslávia 69 rokov spoločného manželského „v dobrom i zlom“.

11.4. 2015  JAR V KARPATOCH 
– PARTIZÁNSKA LÚKA, ŽELEZNÁ 
STUDNIČKA  
Zraz o 13:00 pri Vojenskej nemocnici, 
konečná trolejbusu 212
23.5. 2015 KAČÍN – opekanie
Zraz o 13:00 pri Vojenskej nemocnici, 
konečná trolejbusu 212
20.6. 2015 KOLIBA – KAMZÍK 
Zraz o 13:00 na zástavke trolejbusu 
203 Šancová pri YMCA 

20.9. 2015 DEVÍN HRAD – SÚTOK 
DUNAJA A MORAVY
Zraz o 13:00 pod mostom SNP, 
zástavka autobusu 29 
4.10. 2015 PARTIZÁNSKA LÚKA- 
ŽELEZNÁ STUDNIČKA – JAZERÁ
 Zraz o 13:00 pri Vojenskej nemocnici, 
konečná trolejbusu 212                                                             

UPOZORNENIE
Ak máte záujem zúčastniť sa turistiky, 

oznámte to 1 deň vopred na  
tel. č. 02/43 42 03 51 p. Černý. 
Na každú akciu musí byť záujem 
aspoň troch účastníkov. V prípade 
nepriaznivého  počasia budú vychádzky 
preložené na ďalší týždeň. Čakacia 
doba na všetkých akciách je maximálne 
15 minút. Každý musí byť primerane 
oblečený a obutý, mať so sebou lieky, 
ktoré užíva, občiansky a zdravotný 
preukaz, tekutiny.. 

Turistické vychádzky pre seniorov  
Ste  v seniorskom veku, máte voľný čas a chuť ísť s niekým do prírody? Využite bezplatné víkendové turistické vychádzky, 
ktoré pre vás pripravuje Základná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska Zimná 1 Bratislava 2. 



                  

Chronická bolesť? 
Zbavte sa jej za niekoľko minút

Na otázku, čo to vlastne bolesť je, sa 
odpovedá veľmi ťažko. Ide o subjektívny 
pocit jedinca, ktorý ňou trpí. Isté však je, 
že dlhodobá bolesť dokáže zo života spraviť 
peklo nielen tým, ktorých sa bezprostredne 
týka, ale aj ich okoliu. Nové moderné 
intervenčné techniky liečby bolesti dokážu 
to, čo vás trápilo niekoľko rokov, odstrániť 
už za niekoľko minút. 

Takmer jeden milión Slovákov trpí chronickou 
bolesťou chrbta. Na rozdiel od akútnej 
bolesti, ktorá vzniká ako dôsledok zranenia či 
choroby a je typická svojím krátkym trvaním, 
predstavuje chronická bolesť dlhodobo 
pretrvávajúci stav. Čo sa skrýva za touto 
nepríjemnou bolesťou? Štatisticky, v 4 z 10 
prípadov za to môže poškodená platnička. 
Poškodením sa rozumie napríklad stav, 
kedy platnička opakovane vyvoláva zápaly 
miechových nervov. Bežná liečba, ktorá je 
účinná pri liečbe akútnej bolesti, žiaľ, v týchto 
prípadoch väčšinou nezaberá. Riešením 
potom môžu byť moderné intervenčné 
techniky liečby bolesti, ktoré ponúka klinika 
EuroPainClinics.

Lekári z kliniky EuroPainClinics používajú 
unikátnu metódu Disc-FX, ktorá rieši 
problém poškodených medzistavcových 
platničiek. V prípade podozrenia, že bolesť 
vychádza z medzistavcovej platničky, 
vykonajú lekári diagnostiku, ktorá sa nazýva 
provokačná diskografia. Zavedú do platničky 
pod kontrolou RTG pomocou ihly pod tlakom 
kontrastnú látku. Zdroj bolesti je odhalený 
práve vtedy, keď pacient po podaní tejto látky 
zacíti bolesť podobnú tej, ktorá ho bežne 
trápi. 

Provokačná diskografia
 a podanie kontrastnej látky

Ak áno, narušená platnička „sa opraví“ 
pomocou metódy Disc-FX. Doktori 
poškodenú časť platničky odstránia a malé 
nervy spôsobujúce bolesť zlikvidujú pomocou 
tepla. Nástroje sa zavádzajú použitím silnejšej 
ihly. Ide o miniinvazívny zákrok vykonávaný 
ambulantne a pri vedomí. Pacient odchádza 
približne  po hodine domov. „Na rozdiel od 
bežnej operácie, ktorá môže skomplikovať 

Klinika EuroPainClinics ponúka unikátnu metódu odstránenia chronickej bolesti chrbta spôsobenú 
poškodením medzistavcovej platničky. 

pacientov stav a niekedy je nutné ju opakovať, 
metódou Disc-FX je opakovanie zákroku 
menej pravdepodobné. Navyše aj riziká sú tu 
minimálne,“ zdôrazňuje MUDr. Martin Griger, 
vedúci lekár novootvoreného pracoviska 
siete EuroPainClinics v Bratislave. To, či je 
však zákrok pre vás vhodný, musíte dopredu 
konzultovať s doktorom. Závisí to od stupňa 
poškodenosti platničky – čím výraznejšie 
poškodenie, tým väčšia pravdepodobnosť, že 
budete potrebovať klasický otvorený operačný 
zákrok. 

Prvou pacientkou na území Slovenska, ktorá tento zákrok 
podstúpila, bola zdravotná sestra Iveta (42) z okolia Svidníka. 
Bolesti pociťovala už viac ako sedem rokov, pričom sa stále 
zhoršovali. „Poškodená platnička mi spôsobovala bolesti, ktoré 
vystreľovali do celého chrbta a to mi bránilo v pohybe,“ opisuje 
svoje ťažkosti pacientka pred zákrokom. „Užívala som dlhodobo 
lieky predovšetkým len na utlmenie bolesti. Pravidelne som 
navštevovala fyzioterapeuta a dostávala infúzie,“ objasňuje 
pacientka. 

Disc-FX je ambulantný približne polhodinový zákrok vykonávaný v lokálnom znecitlivení. 
Veľkou výhodou tohto výkonu je, že pacient odchádza ešte v ten deň domov. Na rozdiel od 
bežných invazívnych chirurgických zákrokov nie je odkázaný na niekoľko týždňov či mesiacov 
na lôžko. Pri Disc-FX stačí len počas 6 týždňov dodržiavať plánovaný pokojnejší režim. Následne 
je pacient opäť schopný viesť plnohodnotný a kvalitný život, a dokonca sa tešiť z takých 
maličkostí ako z obyčajnej prechádzky v prírode. 

MUDr. Martin Griger, lekár - špecialista na liečbu bolesti
Je odborníkom v intervenčnej liečbe bolesti vykonávanej pod 
röntgenologickou a ultrazvukovou kontrolou. Bohaté skúsenosti v 
intervenčnej algeziológii, z ktorej má absolvovanú špecializačnú skúšku, 
nadobudol počas dlhodobého pôsobenia v írskych nemocniciach. Je 
certifikovaný anestéziológ, intenzivista a špecialista na liečbu bolesti 
nielen na Slovensku ale i v Českej republike a Írsku. Momentálne je 
vedúcim lekárom na klinike EuroPainClinics v Bratislave, kde zastáva 
prestížnu funkciu v obore liečby bolesti. 

O sieti kliník EuroPainClinics® (EPC):
Sieť nezávislých zdravotníckych zariadení, EPC, sa špecializuje na intervenčnú diagnostiku 
bolesti a liečbu bolesti. Ponúka riešenia pacientom, ktorých trápia bolesti chrbta, ale aj 
jedincom trpiacim inými typmi bolestí. Tím odborníkov so skúsenosťami zo zahraničia poskytuje 
pacientom moderné diagnostické a terapeutické výkony, ktoré prinášajú úľavu od bolesti 
hlavy a chrbta, viscerálnej či neuropatickej bolesti. Kliniky sú prístrojovo najlepšie vybavenými 
zariadeniami intervenčnej liečby bolesti na Slovensku a v Českej republike. Pracoviská  EPC sa 
u nás nachádzajú v Bratislave, Bardejove a Košiciach. Ich cieľom je pacientom uľaviť od bolesti, 
znížiť užívanie liekov a umožniť im návrat do aktívneho života.

www.europainclinics.com

Nové pracovisko  
EuroPainClinics v Bratislave:

Vila Magma EPC, 1. poschodie, Rusovská 
cesta 19, 851 01 Bratislava
Vedúci lekár: MUDr. Martin Griger, 
Consultant in Pain Medicine (špecialista
na liečbu bolesti)
Pacienti sa môžu objednať:
• telefonicky na 0948 404 593 
• e-mailom na:
 recepce@europainclinics.com

Ďalšie pracoviská EuroPainClinics 
na Slovensku:

R-Clinic EPC, Jiráskova 16, 085 01 Bardejov
Vedúci lekár: MUDr. Robert Rapčan, FIPP, 
Consultant in Pain Medicine
(špecialista na liečbu bolesti)

Poliklinika Terasa, Toryská 1, 04011 Košice
Vedúci lekár: MUDr. Robert Rapčan, FIPP, 
Consultant in Pain Medicine
(špecialista na liečbu bolesti)

Zbavte sa bolesti chrbta
Zľava 20 EUR 
na použitie RTG prístroja

Platí do 31.5.2015 v priestoroch kliniky 
EuroPainClinics v Bratislave 
(Vila Magma, Rusovská cesta 19)
Kontakt: 0948 404 593

Zľavový kupón

inzercia
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Ďakujeme všetkým, ktorí zareagovali na výzvu uverejnenú  
v Ružinovskom Echu 3/2015 a priniesli nám nepotrebné 
bavlnky a zvyšky látok. Rozdelíme ich do denných centier, kde 
ich seniorky využijú na krúžkoch šikovných rúk. 

Útvar pre styk s verejnosť  
miestneho úradu MČ Bratislava-Ružinov 

Sídliskoví  petangoví   
hráči dostanú nové ihrisko

Boccisti majú  
za sebou jarný turnaj 

Futbalový Inter 
na jar opäť na Drieňovej

Bežne počas pracovného týždňa aj víkendu môžete pod stromami na 
Rumančekovej ulici stretnúť skupinu hráčov petangu prevažne v se-
niorskom veku.  Majú petangové gule, chýba im však ihrisko. Na hru 
využívajú udupanú zeminu. Pôvodne hrávali na petangovej dráhe za 
domom. To však minulý rok nahradili nové detské preliezačky, keďže 
bolo potrebné zväčšiť  plochu na hranie pre deti. Detské ihrisko totiž 
„praskalo vo švíkoch“. Petangoví hráči tento rok dostanú nové petan-
gové ihrisko tam, kde hrávajú teraz. „Vyhlásili sme výzvu na predloženie 
cenovej ponuky na realizáciu dvoch petangových ihrísk vo vnútrobloku 
na Rumančekovej ulici,“ objasňuje Alexandra Szökeová, vedúca referá-
tu územného a regionálneho rozvoja ružinovského miestneho úradu.  
Mestská časť Ružinov chce hracie plochy na petang zrealizovať hneď po 
vybratí dodávateľa.

Miroslava Štrosová 

Minulé leto predstavitelia Interu Bratislava 
oznámili, že družstvo mužov odohrá sezónu 
2014/2015 na ihrisku ŠKP Interu Dúbravka. 
Jesennú časť tam žltočierni skutočne 
odohrali. Teraz sa vracajú do Ružinova.

Inter po minuloročnom víťazstve v Majstrovstvách regiónu chcel trochu pozdvihnúť 
úroveň svojich zápasov aj po stránke zázemia a komfortu pre divákov. Za týmto účelom 
sa vedenie klubu dohodlo s predstaviteľmi ŠKP na využití ich štadióna na ulici Mikuláša  
Schneidera Trnavského v Dúbravke. Táto zmena umožnila aj zníženie zaťaženia trávnika na 
Drieňovej, pretože sa na ňom tlačilo priveľa družstiev. Inter však na ŠKP už dohral. 
Zápasy jarnej časti III. ligy bratislavský Inter  odohrá opäť na svojom domácom ihrisku. 
„Zmena prichádza z toho dôvodu, že samotný ŠKP prechádza v rámci  majetkového vysporia-
dania pod iný subjekt v rámci ministerstva vnútra a vraj podľa rozhodnutia ministerstva bude 
určený ako stredisko mládeže,“ povedal tréner Interu Jozef Barmoš. Hráči z tohto rozhodnutia 
veľmi nadšení nie sú. Zvykli si na komfort, ktorý im dúbravský stánok ponúkal. „Je to fakt, 
my to neovplyvníme, hrávali sme aj predtým na Drieňovej, takže neostáva nám nič iné len to 
tam odohrať,“ povedal kapitán tímu Roman Kratochvíl.  Opačným smerom však zasa putujú 
dva mládežnícke tímy. Z Drieňovej do Dúbravky sa sťahujú výbery do 17 a 19 rokov. Okrem 
toho, že klub mení ihriská, mení aj hracie časy. Odteraz budú muži domáce zápasy začínať 
v sobotu popoludní.  
Jarné domáce zápasy Interu na Drieňovej
28.3.2015 16:00  FK Inter Bratislava   :  TJ Rovinka
11.4.2015 16:00 FK Inter Bratislava   : MŠK Kráľová pri Senci
18.4.2015 16:30 FK Inter Bratislava   : OFK Dunajská Lužná
2.5.2015 17:00 FK Inter Bratislava   : ŠK Lozorno, FO
9.5.2015 17:00 FK Inter Bratislava   : FK Rača Bratislava
23.5.2015 17:00 FK Inter Bratislava  : OŠK Slovenský Grob
6.6.2015 17:00 FK Inter Bratislava  : FC Rohožník

Daniel Súkup
Foto: Simona Pápayová

Jarný turnaj v bocci odohrali hráči v kategó-
rii zdravotne postihnutí a kategórii seniori. 
Druhý ročník turnaja sa opäť konal v telocvični 
Špeciálnej ZŠ Nevädzová 3. 

Turnaja sa mohol zúčastniť aj ten, kto si prišiel 
bocciu vyskúšať prvýkrát. S pravidlami ho tu 
zoznámili. Víťazstvá si pripísali Michal Kohutek  
v kategórii hráčov so zdravotným postihnutím  
a spomedzi seniorov Mária Uvačková.  „Práve to je 
poslaním jarného turnaja. Chceme rozšíriť rady hrá-
čov a umožniť športovať aj tým, ktorí majú možnosť 
výberu športu limitovanú, či už vekom alebo zdra-
votným stavom,“ povedal Jozef Blažek z Organizá-
cie muskulárnych dystrofikov.  Princíp hry je veľmi 
jednoduchý. Hrá sa v interiéri na vyznačenom ih-
risku, kde majú súperi červené alebo modré kože-
né loptičky. Ich úlohou je čo najväčší počet lôpt 
svojej farby vhodiť k cieľu, čo je v tomto prípade 
biela loptička, tzv. jack. Možné je pritom vyrážanie 
súperových loptičiek. 

Miroslava Štrosová 
Foto: autorka 
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Súťažte o knihu Výhybky osudu od Slávky Koleničovej, ktorú jednému z úspešných riešiteľov krížovky venuje vydavateľstvo IKAR. Pošlite správne znenie 
tajničky do 15.4. 2015 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 knižnej publikácie. Výhercu zverejníme v RE 5/2015. Správne znenie tajničky z RE  3/2015: 
Kto začal, už má polovicu urobenú. Knihu Pán Mercedes od Stephena Kinga vyhráva Katarína Bojanovská z Miletičovej ulice. Blahoželáme!

Každé tri mesiace pozýva mestská časť 
Ružinov svojich seniorov, ktorí sa dožívajú 
okrúhleho výročia nad 80 rokov, na spo-
ločné posedenie v Dome kultúry Ružinov. 
Na tom marcovom jubilanti zažili aj jedno 
milé prekvapenie.  Medzi ružinovskými 
oslávencami  totiž bola  bábkoherečka Mil-
ka Tomanová.  Priniesla so sebou známu 

televíznu postavičku Drobčeka.   „Oslavujem osemdesiatku, je to už veru dosť.  
Z toho takmer 42 rokov je neodmysliteľnou sú-
časťou môjho života Drobček. Takmer každý deň 
sa s ním stále rozprávam a robí mi spoločnosť.  
Preto sme aj dnes prišli spoločne, aby sme po-
tešili aj ostatných oslávencov. Lebo Drobčeka z 
Matelka poznajú skoro všetci tí skôr narodení,“ 
prezradila Milka Tomanová. Stretnúť ste tu 
mohli aj ďalšiu vitálnu dámu. Len málokto 
by tejto sviežej žene, ktorá na pohyb nepo-
trebuje paličku, hádal 95 rokov. Presne toľko 
oslávila Ružinovčanka Františka Hostačná:  
„Nemám nejaký špeciálny recept, ako vyzerať a 
cítiť sa dobre. Snažila som sa vždy myslieť pozi-
tívne, mala som dobrý život, skvelého manžela, 
nefajčila som, nepila som, nič som nepreháňala. 
Mám výbornú dcéru, ktorá sa o mňa stále stará, 
každý deň si niečo prečítam a vylúštim krížovky.“ 

Katarína Kostková 
Foto: M. Štrosová

Z DEJÍN BRATISLAVSKÉHO HRADU 

lP skupina o   yžrr hodP
4P skupina o lržMr hodP
MP skupina o l4žrr hodP
V  skupine maxP Mš účastníkov

PRE SENIOROV

VSTUP VOĽNÝ

Prihlasovanie do 4rPjP 4rlš 
na miestnom úrade na Mierovej 4l

Pre ďalšie informácie kontaktujte 
referát:sociálnych:služieb:r4Ýjc:4cj:4cš

4yPjP 4rlš
Netradičná prehliadka hradu a priestoroví 
ktoré:boli:doposiaľ pre verejnosť zatvorené

95-ročná Ružinovčanka aj Matelko  
Marcové stretnutie ružinovských seniorov, ktorí sa dožili 
okrúhlych narodenín nad 80 rokov, bolo špeciálne. Prekva-
pením bol príchod Drobčeka z niekdajšej televíznej relácie 
Matelko. 

95-ročná Františka Hostačná 

Medzi oslávencami bola 
 aj známa Milka Tomanová 
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V júni a októbri budú mať ružinovskí seniori šancu zadarmo sa 
naučiť základom práce s počítačom. Umožní im to nový projekt 
mestskej časti Ružinov v spolupráci s firmou Lenovo (Slovakia) s.r.o. 
V  júni si do 20 seniorov z Ružinova sadne za počítače. Školitelia fir-
my Lenovo (Slovakia) ich bezplatne naučia, ako vyhľadať informácie 
na internete, ako napísať dokument či odoslať email. Počas troch dní 
tak seniori priamo v priestoroch firmy získajú nové zručnosti, ktoré 
im môžu uľahčiť napríklad komunikáciu s príbuznými v inom meste 
či na inom kontinente. Kto bude mať záujem, bude môcť pokračovať 
aj na októbrovom kurze. Na ňom sa oboznámia s tým, ako napríklad 
stiahnuť fotografie z fotoaparátu do počítača, upraviť si ich, niekomu 
ich odoslať  a na rad sa dostane aj skype, čiže video telefonovanie 
cez internet.  Na júnový kurz sa môžu seniori s trvalým bydliskom  
v Ružinove prihlásiť do začiatku júna na referáte sociálnych služieb 
ružinovského miestneho úradu. 

(mš)

Brali sa po piatich mesiacoch a sú spolu 
neuveriteľných 68 rokov, v decembri to 
bude 69! Našli sme najdlhšie spolu žijúci 
manželský pár z Ružinova, ktorý sa spo-
lu s ďalšími dvojicami zapojil do rovno-
mennej súťaže. Vyhlásila ju mestská časť 
Ružinov a prihlásilo sa do nej 30 manžel-
ských dvojíc. 

Celé sa to začalo výzvou počas februárové-
ho Národného týždňa manželstva v Ruži-
nove - hľadáme najdlhšie spolu žijúci man-
želský pár z Ružinova. V marci sme takýchto 
manželov spoznali na spoločnom stretnutí 
všetkých súťažiacich. Bol to zážitok nielen 
pre nich samotných. 

Sála plná lásky
Láska existuje a je krásna, museli ste si po-
vedať, keď ste vstupovali do miestnosti v 
hoteli Nivy. Akoby tam zastal čas, akoby ste 
sledovali romantický film, v ktorom hodno-
ty ako spolužitie v dobrom i zlom, toleran-
cia a porozumenie stále platia. Aj po vyše 60 

spoločných rokoch sa objali, chytili za ruky, 
pohladili sa. Takto zohraté manželské páry 
si  „štrngli“ na tú „drinu a šťastie v jednom“ 
zvanú manželstvo a s úsmevom sledovali 
program, ktorého sa šarmantne zhostil mo-
derátor Richard Vrablec.  Nezostalo pri sle-
dovaní - manželia Leškovci, ktorých spoluži-
tie trvá úžasných 64 rokov, si pred všetkými 
zaspievali a ladilo im to spolu aj v speve. „To 
je nádhera. Je to pre nás úžasný zážitok, ďa-
kujeme tým, čo takéto niečo vymysleli, veď sa 
pozrite na tie tváre ľudí,“ s úsmevom sa obze-
ral 85-ročný Jozef Leško. Ale oči mal len pre 
tú svoju Katku. „Nerobiť si zle a pomáhať si, 
to bolo u nás vždy dôležité,“ vracia mu úsmev 
manželka Katarína. 
O hudbu sa na stretnutí postaral folklórny 
súbor Karpaty, ktorý okrem svojich ľudo-
viek zaimprovizoval aj tango. To si po výzve 

moderátora zatancovali manželia Hricoví. 
Na tancovačke sa aj spoznali, brali sa v roku 
1954. „Vtedy boli veci na prídel, aj manželku 
som dostal na prídel,“ zažartoval Zdenko 
Hric. „Tolerancia a spoločné záujmy sú  dôle-
žité. Môj muž bol veľký vodák, a keď som už 
nevládala ja pádlovať, aspoň som ho na vodu 
pustila. Treba nechať toho druhého, nech si 
plní svoje sny,“ prezradila recept na šťastný 
vzťah Mária Hricová.  Receptov na šťastné 
spoločné roky padlo mnoho, ale všetky mali 
jedno spoločné. „Stavali sme na troch pilie-
roch – láske, dôvere a vernosti, podpore a po-
chopení. Vedieť sa vysťažovať tomu druhému 
je tiež dôležité a funguje to. A my sme sa ľúbili, 
čo ľúbili, čím sme starší, ľúbime sa ešte viac,“ 
hovoria manželia Vidovci. Keď toto povie 
manželský pár, ktorý získal tretie miesto v 
počte najdlhšie spoločne prežitých rokov 

– 65, tak tomu jednoducho musíte zatlies-
kať. Tlieskalo sa aj v poradí druhému páru, 
manželom Krepopovým, ktorí spolu strávili 
66 rokov.  

Vraj sa mu páčili  
moje opálené nohy  
Titul Najdlhšie spolu žijúceho manželského 
páru z Ružinova si odniesli usmiati manželia 
Kašparecoví. Spoločne pozitívne od samé-
ho rána naladení vstávajú už neuveriteľný 
69. rok. Aj keď ich zasiahli aj kruté veci a 
osud ich nešetril – prežili vojnu,  pani Bože-
na koncentračný tábor, aj smrť jedného zo 
synov. Ten druhý, Pavel, je na nich právom 
hrdý: „Aj keď toho nemali veľa a povojnové 
časy boli veľmi ťažké, nikdy som nemal núd-
zu o ich starostlivosť a pozornosť.“ Pozorní sú 
manželia k sebe stále, objatia a slová lásky 
platia ako kedysi. A začalo sa to tak nevinne: 
„Vraj sa mu páčili moje pekne opálené nohy,“ 
prezrádza so šibalským úsmevom Božena 
Kašparecová.  
Všetky manželské páry dostali certifiká-
ty mestskej časti za najdlhšie manželstvo. 
Odovzdal im ich starosta Ružinova Dušan 
Pekár. „Táto akcia sa mala konať na futbalo-
vom štadióne, v hľadisku by boli mladí ľudia a 
počúvali ich životné skúsenosti. Lebo vydržať 
spolu v manželstve 68 rokov, to sa v dnešných 
časoch zdá ako sci-fi,“ skonštatoval moderá-
tor podujatia Richard Vrablec. Žiadne sci-fi, 
ale realita, ktorá môže byť krásna, ak je na-
plnená láskou. A sála v hoteli s manželskými 
pármi, tá bola lásky plná. 

Sandra Jonisová Vychlopenová 
Foto: M. Štrosová

Seniorov čakajú 
bezplatné počítačové kurzy 

Našli sme najdlhšie spolu žijúcich  manželov 

V rytme Flamenca

PRE SENIOROV

vstup zdarma

        Večer temperamentných tancov 
ŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠzŠjužnéhoŠŠpanielskaŠ
vŠpodaníŠumeleckéhoŠsúboruŠANDALUCIA

::040 :585 o 88:55 hod0
DKŠRužinov

Najdlhšie spolu žijúci  
manželský pár z Ružinova so starostom Dušanom 

Pekárom a moderátorom Richardom Vrablecom

Hricovci sa zoznámili pri tanci  

Manželia Leškovci si stále radi zaspievajú 

Manželov vítali ich svadobné fotografie 



 

 

    

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

Súťažte s elledanse! 
Súťažte o 2x2 vstupenky na predstavenie YouMake ReMake (18.4. o 20:00). Pošlite do 10.4. 2015 email 
na adresu echo@ruzinov.sk s heslom "Súťaž elledanse", uveďte svoje meno, adresu, telefonický kontakt. 
Výhercami súťaže o vstupenky z RE 3/2015 sú: Adriana Uríková a Lucia Boledovičová 

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

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

5. 4.,12. 4., 19. 4, 26.4 o 9.30  ČAS PRE BOŽIE SLOVO 
7. 4. o 18.00  LIEKY Z PRALESA AMAZÓNSKYCH ŠAMANOV Prednáška pre verejnosť 
  s premietaním, vstup voľný
12. 4. o 19.00 KONCERT ORCHESTRA BRATISLAVA HOT SERENADERS
  Hudba v štýle 20. a 30. rokov
14. 4. o 18.00 TRADIČNÁ ČÍNSKA MEDICÍNA - FENG SHUI Prednáška Edity Kružinskej pre  
  verejnosť spojená s premietaním,vstup voľný
15. 4. o 14.15 SUPERKVÍZ VI. ročník - organizované podujatie
25. 4. o 14.00 – 20.00 UKRYTÉ TAJOMSTVÁ MATKY PRÍRODY Seminár pre verejnosť pri príležitosti  
  Medzinárodného dňa Zeme, informácie a prihlásenie emailom: sdnivy@vnet.sk
29. 4. o 14.15 OD KOLÍSKY SLOVENSKÉHO FOLKLÓRU AŽ PO SÚČASNOSŤ Predstavenie 
  slovenského folklóru spojené s ukážkami a premietaním v podaní umelca Petra  
  Adamova Výchovný koncert pre žiakov ZŠ

PRAVIDELNÉ AKTIVITY:  Joga  Po 17:00 – 20:00, Str  18:30 – 20:00, DFS Prvosienka Ut 16:00 – 19:00, Str 
16:00 – 18:00,Štv 16:00 – 19:00, Portugalský jazyk  Po 17:30 – 20:00, Ut 18:30 – 20:00, Str 17:30 – 20:00, 
Štv 18:30 – 20:00, Španielsky jazyk  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 

Avalon - akadémia írskeho tanca
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
Flowin a Joga – Sunflowerstudio 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
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 Po-Pia 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

8. 4. o 13.00  DIALÓGY -  protidrogové fórum pre žiakov ZŠ
10. 4. o 17.00 RUŽINOVSKÁ  TANČIAREŇ Zábavné  tanečné stretnutie staršej a strednej generácie
10.-12. 4.   DNI  ZDRAVIA 19. ročník festivalu zdravia, zdravého životného štýlu a kultúry
15. 4. o 14.30  AKADÉMIA TRETIEHO VEKU:  ZÁKLADNÉ POSTUPY PRVEJ POMOCI PRI  
  ZÁCHRANE ŽIVOTA Prednáša: MUDr. František Špaček, chirurg
16. 4. o 17.00  RUŽINOVSKÁ  TANČIAREŇ 
18.4. o 19.00  LATINO FLASH MIGUELA MENDEZA Vystúpenie a spoločenský večer pri   
  príležitosti 25. výročia súboru
19. 4. o 10.30  NEDEĽNÉ ROZPRÁVKOVÉ DOPOLUDNIE : KUK A CUK, hrá Divadlo z Brna
19.4. o 18.00   SPOMIENKOVÝ VEČER NA TARASA ŠEVČENKA
22.4. o 18.00  V RYTME FLAMENCA – pre seniorov. Večer temperamentných tancov v podaní  
  umeleckého súboru ANDALUCIA, vstup voľný
23.4. o 10.00  ANGLIČTINA V PESNIČKÁCH - výchovný koncert pre deti
23.4. o 15.00  KLASY BEZ ZRNA  Literárne popoludnie v spolupráci s Knižnicou Ružinov 
24.4. o 17.00    RUŽINOVSKÁ TANČIAREŇ 
24.4. o 19.00  LEN NIJAKÚ PANIKU Divadelné predstavenie OZ 9 MÚZ Divadlo SPIRAL 
25. 4.o 8.00 – 18.00 NOŽE  KNIVES BRATISLAVA 2015  Medzinárodná výstava
26. 4. o 9.00-14.00 AKVATERA BRATISLAVA Medzinárodná akvaristicko-teraristická  výstava
26. 4. o 10.30  NEDEĽNÉ ROZPRÁVKOVÉ DOPOLUDNIE : ZLATÁ PRIADKA, hrá Divadlo Žihadlo
27. 4. o 19.00 ŠTYRIA NA KANAPE Marc Camoletti - zaručene neverná komédia v réžií E. Kudláča
  Účinkujú: P. Polnišová , E. Horváth,H. Mičkovicová, R. Stanke, Ľ. Kostelný
28. 4. o 19.00 KTO ZHASOL SVETLO? Hriešna komédia Marca Camolettiho Účinkujú:  
  Z. Tlučková, M. Kráľovičová, K. Svarinská, J. Koleník, B. Deák, Réžia: Peter MIKULÍK
29. 4. o 13.00 DIALÓGY - protidrogové fórum pre žiakov ZŠ
29.4. o 19.00  SPEVÁCKE TALENTY Z DÁNSKA V podaní 13 spevákov zaznejú úryvky z opier  
  Ch.W. Glucka, G.F.Händla, W.A. Mozarta, E. Humperdincka, C. Nielsena, J.P.E  
  Hartmanna a operiet F. Lehára, J. Straussa ml. a A. Sullivana Scénické   
  naštudovanie Peter Bäckstrom, klavírny sprievod Christen Stubbe Teglbjaerg
30.4. o 15.00  SPOMIENKY NA STARÝ RUŽINOV  Literárne popoludnie v spolupráci 
  s Knižnicou Ružinov
30. 4. o 17.30 STAVANIE MÁJA S FOLKLÓRNYM SÚBOROM KARPATY Pred DK Ružinov 
  MAJÁLES - Ľudová veselica so skupinou Party Time

PRAVIDELNÉ AKTIVITY 
Kalanetika a kondičné cvičenia pre ženy  Po 17:30 – 18:30, Str 17:30 – 18:30 
Pohybová výchova pre deti Ut 17:00 – 17:45, Štv 17:00 – 17:45 
FS Karpaty  Po 18:30 – 21:30, Ut 18:00 – 21:30, Str 18:30 – 21:30, Štv 18:00 – 21:30 
Klavír pre deti a dospelých, Zobcová flauta pre deti a dospelých

SD PRIEVOZ
Kaštieľska 30, 02/43 63 02 30

13. 4. o 14.00 – 15.00 PODVODY NA SENIOROCH - beseda s policajtom  
15. 4. o 14.00 – 15.00 SPOZNÁVAJ SVET - vedomostná súťaž pre seniorov 
20. 4. o 10.00 – 14.00 ROZHOVOR O ZDRAVÍ: OSTEOPORÓZA
23. 4. o 17.00 – 18.00 DEŇ ZEME 5. ročník podujatia zameraný na ekológiu, ochranu životného    
  prostredia a vzťah k prírode. Podujatie pre deti.
24. 4. o 17.00 – 19.00 SRDCE PRE MAMIČKU Tvorivý večer pre všetky vekové kategórie

PRAVIDELNÉ AKTIVITY: Pilates Po 8:00 - 9:30, 9:30 - 11:00, 17:00 - 18:00, 18:30 – 19:30, Štv 8:00 - 9:30, 
9:30 - 11:00, 17:00 - 18:00, 18:30 – 19:30, Joga Ut 16:00 – 17:30, 17:45 - 19:15, Str 9:00 - 10:30, 17:15 
- 18:45,19:00 – 20:30, Zdravotné cvičenie pre seniorov Štv 14:30 – 16:30, Zdravotné cvičenie na chrb-
ticu Po 19:30 – 20:30, Ut 18:30 – 19:30, Str 18:00 – 20:30, Orientálne tance  Ut 18:00 – 21:00, 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, Šachový krúžok Ut 16:00 – 20:00, Denné 
centrum seniorov  Po-Str 13:30 – 17:00, DFS Trávniček  Po 15:30 – 19:30, Štv 15:30 – 19:30, FS Lipa Po 
17:30 – 18:30, Chránená dielňa Donna Rosi - krajčírske služby – Po-Pia 8:00 – 14:00

 
SD Nivy, Súťažná 18 

1.4. ST 19:30 KINGSMAN: TAJNÁ SLUŽBA Matthew Vaughn, Brit., 2014, vst. 3.50/4.00 €
 2.4. ŠT 18:30 TAK ĎALEKO, TAK BLÍZKO Jaro Vojtek, SR, 2015, vst. 3.50/4.00 €
 2.4. ŠT 19:45 PRÍBEH MÁRIE Jean-Pierre Améris, Fr., 2014, vst. 3.50/4.00 €
 8.4. ST 19:30 TRI SRDCIA Benoit Jacquot, Fr./Nem./Belg., 2014, vst. 3.50/4.00 €
 9.4. ŠT 19:30 GUNMAN: MUŽ NA ODSTREL Pierre Morel, Fr./Špan./Brit./USA, 2015, vst. 3.50/4.00 €
10.4. PI 18:00 SAMA NOCOU TMOU Ana Lily Amirpour, USA, 2014, vst. 3.50/4.00 €
10.4. PI 19:45 KÓD ENIGMY Morten Tyldum, Brit./USA, 2014, vst. 3.50/4.00 €
11.4. SO 17:30 TEÓRIA VŠETKÉHO James Marsh, Brit., 2014, vst. 3.50/4.00 €
11.4. SO 19:30 BOJ SNEŽNÉHO PLUHU S MAFIOU Hans P. Moland, Nór./Švéd., 2014, vst. 3.50/4.00 €
15.4. ST 19:30 DIVOKÉ HISTORKY Damian Szifron, Argent./Špan., 2014, vst. 3.50/4.00 €
16.4. ŠT 19:30 BIRDMAN Alejandro González Iňárritu, USA/Fr., 2014, vst. 3.50/4.00 €
17.4. PI 18:00 PIESEŇ MORA Tomm Moore, Ír./Dán./Belg. 2014, vst. 3.50/4.00 €
17.4. PI 19:45 WHIPLASH Damien Chazalle, USA, 2014, vst. 3.50/4.00 €
18.4. SO 16:30 PIESEŇ MORA Tomm Moore, Ír./Dán./Belg. 2014, vst. 3.50/4.00 €
18.4. SO 18:00 DIVOČINA Jean-Marc Vallée, USA, 2014, vst. 3.50/4.00 €
22.4. ST 19:30 PODRAZ George Roy Hill, USA, 1973, vst. 3.00/3.50 € (s Bonus kartou voľný vstup!)
23.4. ŠT 19:30 CHLADNÉ SVETLO Hilmar Oddsson, Island/Nór., 2004, vst. 3.50/4.00 €
24.4. PI 16:30 OVEČKA SHAUN Mark Burton a Richard Starzak, Brit./Fr., 2015, vst. 3.50/4.00 €
24.4. PI 19:30 V KRÁĽOVÝCH ZÁHRADÁCH Alan Rickman, Brit., 2014, vst. 3.50/4.00 €
25.4. SO 16:30 OVEČKA SHAUN Mark Burton a Richard Starzak, Brit./Fr., 2015, vst. 3.50/4.00 €
25.4. SO 18:00 National Theatre: OSTROV POKLADOV Polly Findlay, Brit., 2014, vst. 6.00/8.00 €
29.4. ST 19:30 PROTI PRÍRODE Ole Giaever, Nór., 2014, vst. 3.50/4.00 €
30.4. ŠT 19:30 ČO SME KOMU UROBILI? Philippe de Chauveron, Fr., 2014, vst. 3.50/4.00 € 

11.4. o 20:00 Vydláždený život / elledanse
Päť tanečníkov hovorí o spôsobe fyzického života, 
aký vedieme na začiatku 21. storočia. 
12.4. o 20:00 WATCH / elledanse 
Tanečné predstavenie zaoberajúce sa témou 
sledovania ako neškodnej hry, od jeho užitočnosti 
až po stratu súkromia.  
18.4. o 20:00 YouMake ReMake / elledanse
Multižánrové performance. Reťaz umeleckých 
reakcií na videá z YouTube ako zdroja nevyčerpateľ-
nej inšpirácie. 
Oslávte Medzinárodný deň tanca s elledanse! 
24.4. o 20:00 FESTIVAL [fjúžn]: Dancing Puzzle 
/ elledanse Komponovaný večer tanečných cho-
reografií. Tance Španielska, Írska, Indie, Brazílie, 
Kuby, Mexika, či Gruzínska. Účinkujú: Renata 
Gitana,  El Moro, ABADÁ Capoeira, Celtic Cats, Elena 

Repka, TŠ elledanse, MAGISTERIAL, Dee Reggaeto-
nera y Sangre Nueva a Emeterio de Cuba
25.4. od 10:00 do 11:30 FESTIVAL [fjúžn]: Tance 
iných národov Workshop tradičných ľudových 
energických tancov Grécka a Libanonu. 
Vstup voľný, počet miest je obmedzený, rezervácia 
miesta: rezervacie@elledanse.sk
25.4. od 10:00 do 19:00 Tanečná sobota na 
trhu / TŠ elledanse Maratón workshopov alebo 
ako pretancovať celú sobotu 
26.4. o 20:00 MAMA MA MÁ _ _ _ _ / elledanse 
Činoherné autorské predstavenie. Päť osobných 
výpovedí o mieste našich matiek v dnešnom svete. 
27.4. o 20:00 Quadrans / elledanse 
Nekonečný vzťah muža a ženy v ironicko – sarkas-
tickej podobe sa zhmotňuje v plnokrvnom, fyzicky 
náročnom partnerskom tanci.  

10.4. o 10:00-12:00 Podporná skupina nosenia 
detí s Karolínou,  info: Karolína 0944/353 911 
alebo dojcensky.kruh@gmail.com
11.4. o 10:00 Jarná burza v Hojdane - burza 
detského ošatenia, hračiek a športových potrieb v 
záhrade Hojdany
15.4. o 10:30 Pekná streda v Hojdane - 
divadielko pre najmenších a ich rodičov "Kamarát 
Bambuľko“,  vstupenky zakúpiť vopred na recepcii 
Hojdany
17.4. o 9:00-12:00 Aromaterapia a päť 
Elementov – cyklus prednášok, vstup iba na 
vopred zakúpené vstupenky
17.4. o 10:00-12:00 Podporná skupina 
dojčenia s Karolínou,  info: Karolína 0944/353 
911 alebo dojcensky.kruh@gmail.com
20.4. o 17:00 Rozhovory o zázraku – stretnutie 

s dulami k témam tehotenstva, pôrodu, 
šestonedelia a rodičovstva,  kontakt:  
Zuzka 0905 235 387 alebo zubajka@gmail.com
24.4. o 10:30 Múdry piatok v Hojdane 
- „Odmeny a pochvala - otrávené jablká“,  
prednáška s Martinou Vagačovou, lektorkou 
Efektívneho rodičovstva
29.4. o 10:30 Pekná streda v Hojdane - 
Zvieratká v Hojdane – do Hojdany prídu malí 
kamaráti z ríše zvierat, detičky ich budú môcť 
poobdivovať aj pohladkať, vstup iba na vopred 
zakúpené vstupenky.
Viac informácií na recepcii MC Hojdana a  
www.hojdana .sk.

Hojdana bude od 2. - 7. apríla 2015 (veľkonočné 
prázdniny)  z a t v o r e n á.

Kostol sv. Vincenta de Paul Tomášikova 8

Divadlo pod kostolom  Tomášikova 8

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

12.4. o 18:00  Slávnostné uvedenie Omše sv. Vincenta de Paul. Účinkujú: Spevácky zbor Cantus, 
M. Gazdíková (organ), J. Jartim (dirigent). Vstupné dobrovoľné. 

16. 4. o 19:00  G.O.D.´s - koncert gospelového zboru z Prešova. Vstupné dobrovoľné. 
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