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Ktoré cesty a chodníky dostanú nový povrch? 

Chcete si prenajať garáž  
na Bajzovej ulici? Ponúknite cenu. 

Rozruch okolo neposlancov v komisiách

575 tisíc eur vyčlenilo ružinovské miestne zastupi-
teľstvo na tohtoročnú opravu povrchov ciest aj chod-
níkov. Ide o výmenu celej asfaltovej vrstvy, nielen 
plátanie výtlkov po zime.  Kvalitnejšie chodníky tak 
budú napríklad okolo veľkého parku na Ostredkoch. 

Nový povrch na štyroch cestách a piatich chodníkoch.  Taký je 
plán mestskej časti Ružinov v roku 2015.  Nový povrch vozovky 
dostane Pažítková, Astrová, Liptovská a Oravská ulica. Vyno-
vené chodníky budú na Bachovej a Liptovskej ulici, takisto na 
Ostredkovej a Drieňovej, ktoré vedú okolo veľkého parku na 
Ostredkoch. Výber komunikácií schválila poslanecká komi-
sia územného plánovania, životného prostredia a dopravy. 
„Za uplynulé štyri roky sme vymenili povrch na 27 cestách a 12 
chodníkoch za viac ako milión eur z ružinovského rozpočtu a aj 
zo zdrojov súkromných firiem. Takúto investíciu Ružinovčania 
oceňujú, preto som rád, že v tomto tento trende chce pokračovať 
aj nové miestne zastupiteľstvo,“ vyjadril sa starosta Ružinova 
Dušan Pekár (KDH). Dodávateľa rekonštrukčných prác ružinov-
ská samospráva vyberie formou elektronickej aukcie. Firmy sa 
mali prihlasovať s cenovými ponukami do 24. apríla. 

(red)

Hlavné mesto Bratislava zverejnilo zámer prenajať garážové státia na Bajzovej ulici neďaleko Zimného 
štadióna. Ide o 15 podzemných garážových státí v objekte na Bajzovej 8/A. 

Garážové státia na Bajzovej majú výmeru od 10,6 do 13 m2. Minimálna výška nájomného je stanovená na 24 eur/m2 ročne 
pre nepodnikateľa a 28 eur/m2 ročne pre podnikateľa alebo právnickú osobu. Kritériom pre posúdenie návrhov na priamy 
nájom je najvyššia ponúknutá cena. Nájomné zmluvy sa budú uzatvárať na dobu neurčitú. 
Cenové ponuky môžu záujemcovia doručiť do 31.8.2015 do 17.00 hod. osobne do podateľne Magistrátu hlavného mesta 
SR Bratislavy, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava v písomnej forme v slovenskom jazyku v zalepenej obálke s uvedením 
mena a poštovej adresy účastníka s označením: „Ponuka na nájom – garážové státie č. ....* Bajzovej 8/A – NEOTVÁRAŤ“. 
V jednej ponuke nesmie byť uvedených viac garážových státí, prípadne garáží. 
Garážové státia si môžete pred zaslaním ponuky obzrieť. Obhliadka sa uskutoční na Bajzovej 8/A 26.5.2015 v čase od 9.00 
hod. do 11.00 hod., 30.6.2015 v čase od 9.00 hod. do 11.00 hod.,  18.8.2015 v čase od 9.00 hod. do 11.00 hod. Stretnutie 
záujemcov bude pri vchode do garážových státí, príp. garáží. 
Detailnejšie informácie o možnosti prenájmu garáží nájdete na internetovej stránke www.bratislava.sk v sekcii Financie 
a dane. Okrem garáží na Bajzovej mesto ponúka na prenájom aj garážové státia v Karlovej Vsi, Petržalke a v Starom meste. 

M. Štrosová

Komisie ružinovského miestneho zastupiteľstva 
už majú členov z radov občanov – neposlancov. Na 
aprílovom zastupiteľstve ich schválili ružinovskí 
poslanci na základe návrhov jednotlivých komisií. Tie 
si členov komisií z verejnosti vyberali na základe vý-
berového konania, ktoré bolo vo februári tohto roka. 
Do výberového konania sa prihlásilo 33 občanov. V 
komisii mandátovej, legislatívnoprávnej a kontroly 
bude z radov obyvateľov pôsobiť JUDr. Michaela 
Biharyová, v komisii finančnej, podnikateľských 
činností a informatizácie Ing. Drahomíra Kňažníková 
a JUDr. Darina Spišiaková, v komisii územného plá-
novania, životného prostredia a dopravy Ing. Peter 
Rakšányi, PhD. Komisia školstva, kultúry a športu 
získala spomedzi neposlancov PaedDr. Jána Filca a 
Mgr. Petra Krivdu a komisia sociálnych služieb Mgr. 
Evu Frankovú a PhDr. Helenu Vráblikovú. 
Obsadzovanie komisií vzbudilo na zastupiteľstve 
búrlivú diskusiu. Občianski aktivisti napádali, že 
komisie majú rozdielne rokovacie poriadky, nepustili 
ich na rokovanie komisie, chcú vidieť všetky motivač-
né listy uchádzačov. Chcú byť aj členmi grantovej 
komisie, ktorá však má vo všeobecne záväznom 
nariadení, že jej členmi sú len poslanci miestneho 
zastupiteľstva. Návrhy na schválenie ďalších členov 
komisií spomedzi občanov, predložené priamo na 
zastupiteľstve, hlasovaním neprešli. 
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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

6.5. o 16:30-17:30 MÚ Ružinov, Mierová 21, prízemie B2 
PhDr. Patrik Guldan (VO Nivy) 
7.5.2015 o 16:00-16:30 Jedáleň ZŠ Ostredková 14 
Dr. Pavol Jusko (VO Ostredky)
13.5. o 16:30-17:30 MÚ Ružinov, Mierová 21, prízemie B2 
Ing. Tomáš Alscher (VO Starý Ružinov) 
12.5. o 16:00-18:00 Jedáleň ZŠ Vrútocká 58 ( na stretnutí starostu s obyvateľmi)
Ing. Tatiana Tomášková, Bc. Radovan Bajer (VO Štrkovec) 
14.5. o 16:00-16:30 SIC Zimná 1 
Dr. Pavol Jusko (VO Ostredky)
20.5. o 16:30-17:30 MÚ Ružinov, Mierová 21, prízemie B2 
Mgr. Martina Fondrková (VO Ružová dolina) 
21.5. o 16:00-16:30 Jedáleň ZŠ Ostredková 14 
Dr. Pavol Jusko (VO Ostredky)
27.5. o 16:30-17:30 MÚ Ružinov, Mierová 21, prízemie B2 
Ing. Slavomír Drozd (VO Trávniky)
28.5. o 16:00-16:30 SIC Zimná 1 
Dr. Pavol Jusko (VO Ostredky)
28.5. o 16:30-17:30 Jedáleň ZŠ Borodáčova 2
Igor Adamec, Peter Hrapko, Petra Palenčárová (VO Pošeň) 

STRETNUTIA POSLANCOV  S OBYVATEĽMI

Astrová ulica
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Milan Sokol: Musíme zmeniť myslenie našich zamestnancov 

HĽADÁME Obchodných 
zástupcov do tímu

• Chcete sa realizovať?
• Máte obchodného 
 ducha?
• Ste tímový hráč?

Ponúkame
• Profesionálne a príjemné 
 pracovné prostredie
• Týždennú províziu
• Otvorenosť a Férovosť

inzercia

Zlepší sa údržba verejných priestranstiev v Ruži-
nove? Ružinovský podnik verejno-prospešných 
služieb, ktorý ju zabezpečuje, je v červených čís-
lach. V marci sa kompletne vymenilo vedenie tejto 
akciovej spoločnosti, ktorej jediným akcionárom je 
mestská časť Ružinov. Úlohou nového vedenia je 
skvalitniť prácu svojich zamestnancov, ktorú  Ru-
žinovčania dlhodobo kritizujú a navrhnúť riešenie, 
čo s firmou ďalej. Predsedom predstavenstva sa na 
základe výberového konania stal Ing. Milan Sokol 
(51). Vymenili sa aj členovia predstavenstva a do-

zorná rada. Milan Sokol nahradil Attilu Horvátha (v súčasnosti je ružinovským po-
slancom). Toho nové miestne zastupiteľstvo odvolalo z vedenia podniku spolu so 
zvyškom manažmentu.  V hre je teraz niekoľko scenárov vrátane likvidácie spo-
ločnosti či jej reštrukturalizácie. Prinášame vám rozhovor s Milanom Sokolom. 

V akom stave ste prebrali Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb? 
Vedeli sme, že sa hľadá krízový manažér do spoločnosti, čo samo o sebe signalizovalo, že 
podnik je vo veľmi zlej finančnej kondícii. Vedeli sme, do čoho ideme, ale aj napriek tomu 
nás zistená situácia v spoločnosti prekvapila, lebo sme nemali k dispozícii aktuálne eko-
nomické ukazovatele spoločnosti. Prišli sme do obdobia, kedy sa robí účtovná závierka za 
predchádzajúce obdobie. Zistili sme, že situácia je ešte horšia, ako sme očakávali. Napriek 
tomu si myslím, že v spolupráci s jediným akcionárom vieme s podnikom začať revitalizáciu 
a v plnej miere vykonávať činnosť, na ktorú je spoločnosť predurčená. A to v prvom rade 
zabezpečiť verejnoprospešné služby pre Ružinov. V každom prípade sme po prvom mesiaci, 
ktorý tu pôsobíme, prijali opatrenia na riešenie situácie prioritne v ekonomickej oblasti, a 
to hlavne vyrovnanie  záväzkov voči štátu, ktoré sa nám darí postupne znižovať.  Vytýčili 
sme si úlohu nezvyšovať výšku pohľadávok u odberateľov, čo sa nám tiež darí. Začali sme 
rokovať s veriteľmi o spôsobe úhrady záväzkov a príprave splátkových kalendárov. Okrem 
toho pracujeme intenzívne na zostavení reálneho finančného plánu spoločnosti na základe 
ktorého navrhneme reálne splátkové kalendáre našim veriteľom. Spoločnosť je vo veľmi 
zlom finančnom stave a jednotlivé návrhy riešení ďalšieho pôsobenia našej spoločnosti 
chceme navrhnúť v súčinnosti s odporúčaniami a závermi nezávislej spoločnosti, ktorá v 
nasledujúcom období vykoná  u nás ekonomicko-právny audit. Chceme sa správať zodpo-
vedne, vyčerpať všetky dostupné možnosti a predovšetkým sa chceme oprieť o reálne čísla 
a fakty. Navrhnutím splátkových kalendárov sledujeme to, aby sme zamedzili exekučným 
konaniam. Naše plány sú smelé. Sme tu preto, aby sme podnik postavili na nohy. Začali sme 
robiť intenzívnu kontrolnú činnosť, sprehľadnili sme výkazy prehľadu tržieb pri predaji na 
tržniciach.  Výrazne sa zvýšila obsadenosť trhoviska Miletičova – napríklad k 31. marcu 
bolo vyťažené na 24 percent, teraz je to už 38 percent. Celkovo sme zaviedli prehľadnejší 
systém pri prenájme trhovísk, v čom boli doteraz veľké rezervy. Obsadenosť trhoviska Her-
lianska sme zvýšili zo 14 na 46 percent, Bachova už bola vyťažená aj predtým. Samozrejme, 
úlohu tu zohráva aj to, že je jar a je zvýšený dopyt po produktoch ponúkaných na trhovis-
kách. Sprísnili sme kontrolné mechanizmy pri vykonávaní prác, ako je napríklad hrabanie, 
kosenie, orezy a podobne a začali sme meniť myslenie našich zamestnancov.

Ako sa vám darí aktuálne zabezpečovať údržbu zelene, ihrísk, kosenie? 
Nastúpili sme do spoločnosti v období, kedy treba robiť jarné práce. Trošku nám situáciu 
komplikuje fakt, že sme strojový park našli v zlom technickom stave a v nedostatočnom 
počte. Toto sme museli  tiež primárne riešiť. Darí sa nám tieto problémy riešiť formou za-
požičania potrebnej techniky, pričom v budúcnosti musíme tento problém jednoznačne 
riešiť obnovou potrebných mechanizmov a strojového parku. Každopádne našou hlavnou 
úlohou je znížiť stratu v dosiahnutom hospodárskom výsledku. Postupne prechádzame na 
plné výkony našich hlavných činností, ktoré sú focusované do strediska zelene. V minulosti 
sa tieto hlavné činnosti zabezpečovali prostredníctvom tretích subjektov, pričom práve to 
mala byť hlavná náplň činnosti našej spoločnosti. Tu vidím aj príčinu dosiahnutého zápor-
ného hospodárskeho výsledku.  Musím objektívne povedať, že už aj  pred naším nástupom 
sa začali vypovedávať nevýhodné zmluvy, ktoré brzdili ekonomický rozvoj spoločnosti. Ku 
koncu roka 2014 boli vypovedané a teraz sa otvára priestor na plnú pracovnú vyťaženosť 
našich zamestnancov. Keď sme prišli, bolo tu 63 zamestnancov, teraz ich je 77, pretože po-
trebujeme zabezpečiť pracovné výkony vlastnými kapacitami. Verím našim zamestnancom 
a som presvedčený, že ma nesklamú a budú sa podieľať na prípadnej revitalizácii spoloč-
nosti. Týmto im chcem aj verejne poďakovať za ich prácu.

Traja zametali, traja sa pozerali. Taký bol neraz obrázok pracovníkov „vépé-
esky“, ktorá potom nestíhala termíny, mestská časť nezaplatila celú sumu, 
pretože práca nebola dostatočne vykonaná. Boli ste si už reálne pozrieť prácu 
zamestnancov v teréne? 
Asi je to bohužiaľ tak. Rozhodne tento systém práce nové vedenie spoločnosti nebude to-
lerovať a rýchlo sa vysporiada so zamestnancami, ktorí budú mať uvedený prístup k práci.  
Chceme zmeniť myslenie zamestnancov, nebránime sa tomu, aby sme prehodnotili ich 
mzdové podmienky. Ale najprv musia byť výsledky. Najprv musíme spoločnosť zastabili-

zovať. Je tu veľká fluktuácia zamestnancov, takže pracujeme už aj s novými ľuďmi, ktorí 
robili v súkromných firmách a verím, že títo dokážu, že sa dá pracovať aj inak.  Hovorím 
v prvom rade o zamestnancoch na stredisku zelene. Sú ako herci na javisku a divákmi sú 
občania Ružinova. Herci musia hrať svoju úlohu profesionálne. Napríklad na orezy stromov 
a výruby potrebujeme ľudí, ktorí sú adekvátne vyškolení. Členkou dozornej rady Ružinov-
ského podniku verejnoprospešných služieb je aj ružinovská poslankyňa a známa aktivistka 
Katarína Šimončičová, ktorá sa v oblasti zelene vyzná a s ňou budeme spolupracovať. Naj-
väčší problém je v tom, že veľa ľudí sa sťažuje na výkon činnosti zamestnancov, pretože sú 
na očiach. Pristúpili sme k školeniam zamestnancov  - čo a ako majú robiť. Musíme zmeniť 
ich myslenie – sme  viditeľná firma na verejnosti a tak sa zamestnanci musia aj správať. 
Vykonávajú verejnoprospešné služby pre občanov žijúcich v mestskej časti Ružinov, musia 
zvýšiť pracovnú disciplínu a zlepšiť komunikáciu s občanmi Ružinova. Prácu zamestnancov 
chodí kontrolovať náš kontrolór a aj  vedúci zamestnanci, v neposlednom rade vedenie 
spoločnosti. 

V posledných dňoch vidno pracovníkov Ružinovského podniku verejno-prospeš-
ných služieb aj okolo pol piatej popoludní stále v teréne, čo doteraz nebývalo zvy-
kom. Vidno ich bolo už aj cez víkend. Je to už jedna zo zmien, ktoré ste zaviedli?  
Pristúpili sme k zmene pracovnej doby, lebo nás agrotechnické termíny nepustia, preto na-
šich zamestnancov bude vidno v uliciach dlhšie, ale aj v skorých ranných hodinách. Zamest-
nanci budú chodiť o hodinu skôr do práce, prídu už na 6:00 ráno a budú končiť 16:30 poobe-
de. Taktiež musíme robiť aj počas dní pracovného pokoja. Vidíte, máme plnú zamestnanosť.

Jedna vec je krízový manažment a druhá je vzdialenejšia budúcnosť, aj keď ju v 
súčasnosti nepoznáte....
Veľkú víziu vidím v rozšírení pôsobnosti podniku v tom, že svoje služby ponúkneme aj iným 
subjektom. Sme firma, ktorá má vyrábať zisk. Tých oblastí je viac – už v minulosti sa tvorilo 
asi jedno percento príjmov z odvozu a likvidácie odpadu, zo zametania, čistenia a poskytnu-
tia dopravných služieb iným objednávateľom ako je mestská časť Ružinov. Na môj vkus je to  
žalostne málo. Tu by som chcel uviesť na pravú mieru moje vyjadrenie v relácii Ružinovská 
aréna v TV Ružinov, kde som omylom uviedol 10 percent. Je to len percento našich príjmov! 
Sme kapitálová spoločnosť a teda primárne musíme podnikať a tvoriť zisk.
Pripravujeme aj spoluprácu s firmou Henkel, s ktorou chceme opraviť a vyčistiť stánky na tr-
hovisku Miletičova. Chceli by sme časom z tohto trhoviska urobiť klenot trhovísk v Bratislave.

Podnik je ale v hlbokej strate. Dá sa všetko zrealizovať bez dotácie od mestskej 
časti alebo úveru? 
Tvorba straty spoločnosti bola dlhodobý proces, výsledky boli horšie a horšie, takže nedá 
sa očakávať zázrak do troch dní. Čaká nás poctivá a tvrdá práca, na ktorú potrebujeme 
určité časové obdobie. Treba spraviť hrubú čiaru za tým, čo bolo. Boli by sme radi, keby 
sme spoločnosť počas pôsobenia nového vedenia ozdravili a dostali von z červených čí-
sel.  Nevylučujem vzhľadom k finančnému stavu firmy, že sú aj iné alternatívy. Ale ja som 
optimista. Určite sa rozvoj firmy nedá urobiť bez ďalšej dotácie, všetko je ale predme-
tom rokovaní a návrhov. Obrátime sa na audítorov, ekonomických a právnych poradcov, 
oprieme sa o čísla a fakty a verím, že požiadavka na dotáciu od mestskej časti nebude 
neadekvátna. Toto všetko nám ukáže cestu ďalej. Závisí to aj od rozhodnutia jediného 
akcionára, ktorým je mestská časť Ružinov. V konečnom dôsledku rozhodnú ružinov-
skí poslanci na základe predložených návrhov možnosti riešenia. Uvedené návrhy budú   
predložené do miestneho  zastupiteľstva v priebehu mája, respektíve júna. 

Miroslava Štrosová 
Foto: archív M.S.

 www.ruzinovskeecho.sk
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Martina Fondrková: Ružinov je moja srdcová záležitosť

Martin Lazík: 
Zaujíma ma zodpovedná správa verejných financií 

Mgr. Martina Fondrková (40) sa minulý rok prvýkrát 
stala poslankyňou ružinovského miestneho zastu-
piteľstva, kde je členkou Ružinovského občianskeho 
klubu. Vyštudovala pražskú Vysokú školu medziná-
rodných a verejných vzťahov. Má za sebou pracov-
né skúsenosti zo súkromného podnikania, ale aj 
zo štátnej správy na Ministerstve hospodárstva SR 
a v Národnej rade SR. V tej pracuje aj v súčasnosti.  
V Ružinove pôsobí v miestnej rade a komisii finanč-
nej, podnikateľských činností a informatizácie. Žije 
v Ružovej doline. 

Mali ste záujem ovplyvňovať chod Ružinova z po-
zície miestnej poslankyne a ľudia vám dali dôve-
ru. Pôsobíte ako energická osobnosť - ste jednou 
z tých, ktorej sa aktívne nechce sledovať dianie 
„zvonku“? 
Moje rozhodnutie kandidovať za poslankyňu sa nerodilo 
ľahko, ale  som vo veku, kedy mám dostatok skúseností, 
dostatok síl a energie pomôcť k pozitívnym zmenám. Je 
smutným konštatovaním, že v dnešnej dobe sa politici od-
trhli od ľudí a ich reálneho života. Toto konštatovanie síce 

platí primárne pre politikov pôsobiacich na celoštátnej 
úrovni, ale aj v komunálnej politike ich nájdeme nemalé 
množstvo. Som presvedčená o tom, že nestačí len frflať, 
ale je potrebné aktívne prispievať ku skvalitneniu života, 
ale aj fungovaniu verejných inštitúcií v našej mestskej čas-
ti. Každý z nás má len dve voľby: aktívne sa pokúsiť zmeniť 
stav veci, alebo nerobiť vôbec nič, ale potom ani to frflanie 
nie je celkom na mieste. 

Čo teda navrhujete namiesto pasívneho postoja? 
Ak sa pozrieme na fungovanie municipalít v najvyspelej-
ších krajinách (napr. Nórsko, Dánsko, Nemecko, Rakúsko), 
tak zistíme, že majú oproti nám obrovský náskok v kvalite 
života, ale ten rastie priamo úmerne s mierou angažova-
nosti samotných občanov. Čím nás bude viac, tým skôr 
dokážeme uvedenú medzeru znižovať. A nakoniec verím, 
že sa mi v práci ružinovskej poslankyne podarí v dobrom 
slova zmysle zužitkovať skúsenosti z práce v centrálnych 
orgánoch štátnej správy. Viem, že život nie je priamočiary 
a na uvedenej ceste ma postrehnú aj prekážky a „zlé poča-

sie“, ale ak spoločne s obyvateľmi Ružinova budeme môcť 
konštatovať, že náš život v roku 2018 bude aspoň o malý 
krôčik lepší ako v roku 2014, potom vynaložená energia 
nebola márna. 

Čo považujete za to najdôležitejšie, čomu chcete v 
Ružinove venovať pozornosť? 
Som odporcom nežiaduceho zahusťovania Ružinova. Za 
dôležité považujem tvorbu  územných plánov zón, ktoré 
by určili a sprísnili pravidlá výstavby a rozvoja mestskej 
časti. Podporujem revitalizáciu parkov a detských ihrísk, 
rekonštrukciu ciest a chodníkov. Dôležité je zvyšovanie 
úrovne škôl, škôlok, školských areálov, podpora cyklistic-
kej dopravy a zvýšenie počtu parkovacích miest. 

Ľudia väčšinou menia svoje bydlisko, pôsobisko, 
ale vám sa vraj podarilo „zamotať sa“ v Ružinove 
už od malička... 
Som rodená Ružinovčanka, priamo v Ružovej doline som 
navštevovala jasličky, materskú škôlku, vychodila som v 
Ružinove ZŠ Ružová dolina. Vo voľnom čase som navšte-
vovala Knižnicu na Miletičovej, ktorá vznikla v roku 1974, 
kedy som sa narodila, takže už má 40 krásnych rokov ako 
ja ☺. Nezabudnuteľné chvíle som trávila na kúpalisku 
Delfín, ktoré mám „pod oknom“ a na Ančabál sme chodili 
do Areálu hier Radosť. Niekoľko rokov som aktívne hrala 
hádzanú za ružinovský športový klub TJ Vinohrady pri 
Štrkoveckom jazere. V Ružinove som sa vydala a v ružinov-
skej nemocnici som porodila môjho už dospelého syna. 
V Ružinove som pracovala na Ministerstve hospodárstva 
SR. Ružinovu som jednoducho verná a žijem tu so svojou 
rodinou. Pamätám si časy, keď som sa ako dieťa hrávala na 
stavenisku obrovského podjazdu na križovatke ulíc Bajkal-
ská a Prievozská.

Mgr. Martin Lazík 
(38) je v ružinovskom 
poslaneckom zbore 
nováčikom. Zvolený 
bol v obvode Ostred-
ky, ktoré v miestnom 
zastupiteľstve aj re-
prezentuje ako člen 
strany Sieť.  Je členom 
miestnej rady a pôso-
bí v komisii finančnej, 

podnikateľských činností a informatizácie.  Hoci je 
vyštudovaný pedagóg s aprobáciou dejepis, občian-
ska náuka, etika, kariéra ho zaviala inam. Už dlhé 
roky je verný Národnej asociácii realitných kancelárií 
Slovenska, kde pracuje ako jej generálny sekretár a 
zároveň riadi najznámejší slovenský internetový re-
alitný  portál. 

Čím vás prilákala ružinovská komunálna politika? 
Vždy som sledoval politické dianie. Pre kandidatúru do 
miestneho zastupiteľstva v Ružinove som sa rozhodol na zá-
klade ponuky strany Sieť, ktorá v tom čase hľadala ľudí, ktorí 
majú záujem o komunálnu politiku. A vyšlo to. 

Ktoré oblasti vás zaujímajú, čomu sa ako poslanec 
chcete prioritne venovať? 
Zaujíma ma správa verejných financií. Vždy som mal v práci 
na starosti správu majetku, pričom som sa naučil dosť zodpo-
vedne narábať s financiami. Snažím sa takúto zodpovednosť 
preniesť aj do práce v ružinovskom zastupiteľstve a nemal 

som strach ísť do kontrolného orgánu asi najproblematickej-
šieho Ružinovského podniku verejno-prospešných služieb.  
Trošku pátram po minulosti, pretože si myslím, že v tomto 
podniku bolo urobených niekoľko zlých rozhodnutí a nech-
cem, aby na to doplatil podnik respektíve Ružinov. Treba tu 
očistiť  ekonomické vzťahy, ale bol by som nerád, keby firma 
zanikla a tí, čo pre ňu dodávali práce, by nič nedostali. Myslím 
si, že dobrým manažmentom sa vieme vysporiadať  s minu-
losťou. 

Ako vnímate súčasné zloženie zastupiteľstva, v kto-
rom je väčšina úplných nováčikov? 
Je pestré.  Ja osobne mám rád stručnosť a vecnosť myšlienok, 
ale niektorí poslanci sa neriadia tým, aby hovorili k veci a na 
zastupiteľstvo sa nepripravujú. Nevidím zmysel v tom, aby 
sme všetky materiály preberali znova celé, pretože ich majú 
mať naštudované. Ak s niečím nesúhlasia, majú to riešiť pred 
zastupiteľstvom v miestnej rade, v komisiách, nie až na za-
stupiteľstve. 

Bývate na Ostredkoch. Ktoré problémy tu vnímate 

ako vypuklé? 
Pozitívom je stabilita Ostredkov, ktorú sem-tam niečo naruší. 
Niektorí ľudia mali problém s dostavbou Lidlu, ďalší sú zasa 
nespokojní s jamou na Sputnikovej, nedoriešené je aj okolie 
obchodného domu Budúcnosť. Ostredky ale považujem za 
veľmi životaschopnú štvrť, ktorá žije aj cez deň, napríklad 
Biopark je skvelé miesto.  Trošku mi tu chýba niečo typu bar-
becue kútik, kde by sa stretávali rôzne generácie. Aj aktivity 
typu oratka na sídlisku, čo pritiahne komunitu ľudí, aby spo-
ločne trávili čas. 

V Ružinove žijete 15 rokov.  Čo vás potešilo z toho, čo 
je tu už zrealizované? 
Často jazdím po Ružinovskej, tú považujem za pekne zrekon-
štruovanú cestu. Potešila ma obnova Parku Andreja Hlinku, 
preto sa mi páči myšlienka predĺženia zeleného bulváru ešte 
ďalej. V Ružinove je ale ešte veľa plôch, do ktorých treba in-
vestovať. 

Pracujete v oblasti nehnuteľností a často sa vyjadru-
jete k téme realitného trhu. Aký je  Ružinov z tohto 
pohľadu? 
Ružinov som vždy rád používal pri tvorbe cenových máp 
ako príklad lokality, ktorej sa darí a ako sa tu vyvíjajú ceny 
nehnuteľností. Ružinov je už dlho dobrá lokalita a byty sú tu 
dobre obchodovateľné, pretože verejný priestor je tu v sluš-
nej kondícii. Za 15 rokov, čo robím v realitách, je Ružinov stále 
výborné miesto, kde sa snúbi bývanie a práca. 

Stranu pripravila M. Štrosová 
Foto: archív M.F. a J.M. 

AJ TOTO SOM JA 
Zbožňujem chvíle, keď je Ružová dolina 
zaliata slnkom a plná rozkvitnutých ruží a 
ja sa na ňu môžem dívať zo sedadla môjho 
bicykla. Teraz už viem prečo má Ružová do-
lina v názve „ružová“.  Najlepšie relaxujem 
pri obyčajnej fyzickej práci, keď napríklad 
môžem pomôcť svojej mamičke na jar  
v záhrade s výsadbou zeleniny. A najkrajšou 
odmenou je, keď vidím ako z malého 
semiačka postupne rastie krásny, voňavý a 
kvalitný plod, z ktorého si uvaríme chutnú 
zeleninovú polievku. 

AJ TOTO SOM JA
Mám rád futbal, rád ho sledujem aj hrám. 
Aj svoje deti vediem k športu a aktívnemu 
tráveniu voľného času. Snažím sa brať život s 
nadhľadom a niekedy si robím žarty z ľudí aj 
sám zo seba, čo nie vždy každý pochopí ☺ 
Ale kto ma pozná, tak vie, že je to humor a 
zábava. 
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Martina Fondrková: Ružinov je moja srdcová záležitosť Začali spúšťať ružinovské fontány Susedské 
upratovanie aj s gulášom 

Veľká dobrovoľnícka akcia Naše 
mesto sa blíži! Prihláste sa aj vy! 

ZMENA POŠTY DOLEŽALOVA
Slovenská pošta Bratislava 22 Doležalova 7 

Poskytuje od 20.4. 2015 služby verejnosti  na adrese  Kašmírska 7. 
Nové otváracie hodiny: 

Po-Pia: od 7.30 hod. – 18.30 hod.
prevádzková prestávka 12.30 hod. – 13.30 hod. 

Prijmem kuchárku do samoobslužnej jedálne v Ružinove 
na trvalý pracovný pomer.
Nástup ihneď. Tel: 0903 923 453

Od 20. apríla sa začali postupne spúšťať fontány v Ružinove. Ich 
prevádzku zabezpečuje Generálny investor Bratislavy. Vodu už strieka 
Mozaiková fontána na Rezedovej ulici aj  Vodná ruža na Bystrého ulici. 
Spustená je už známa Fontána pre Zuzanu na Kupeckého, aj Milenci 
na Dulovom námestí, Mária na Bachovej ulici a  fontána v parku na 
Kvačalovej ulici. Zrekonštruovanú veľkú závojovú fontánu zapnú 
v  máji po záručnej oprave múrikov okolo fontány. Rovnako v  máji 
spustia aj Puk lipy na ulici I. Horvátha. Vejárová fontána v  Parku 
Andreja Hlinku potrebuje ešte novú vodovodnú prípojku, Kozmický 
kameň na ulici Vl. Clementisa zasa opravu kanalizácie. Uránový 
kameň na Uránovej ulici si vyžaduje kompletnú rekonštrukciu. 

Každoročná jarná susedská brigáda obyvateľov Krajnej ulice 
nechýbala ani tento rok. Ružinovčania si upratali Krajnú ulicu a 
priestor pri zastávke MHD na Studenej ulici, kde sa neustále tvorí 
skládka odpadkov. Na krajniciach cesty si spevnili vyjazdené 
blatové jamy. „Ošetrili sme trávnik na našom dvore, vyzametali sme 
parkovisko pred domom, upratali sme pivnice, garáže a spoločné 
priestory. Navarili sme kotlíkový guláš pre brigádnikov,“ informoval 
jeden z obyvateľov Martin Jurík. Mestská časť Ružinov obyvateľom 
pomohla s odvozom odpadu. 

Viac ako 6 000 
dobrovoľníkov v 
mestách bude opäť 
meniť svoje okolie k 
lepšiemu. Zapojte sa 
aj vy !  Ako na to?
Najväčšie podujatie 
f i r e m n é h o 
d o b r o v o ľ n í c t v a 
Naše Mesto z dielne 
Nadácie Pontis sa 
tento rok uskutoční 
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 má pripravené aj 
mestská časť Ružinov - zameria sa hlavne na maľovanie sídliskových 
zábradlí aj dokončenie múrikov so slonmi na Ostredkoch. 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. 

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

 www.ruzinovskeecho.sk

inzercia
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STAVANIE 
RUZINOVSKÉHO MÁJA ˇ

V programe sa predstavia: speváčka ľudových piesní 
Eleonóra Vančíková-Kapasná
a folklórny súbor KARPATY

16.00 - 17.30 h

17.30 - 22.00 h  MAJÁLES vo veľkej sále DK Ružinov
Do tanca hrá skupina PARTY TIME, vstup zdarma

pred Domom kultúry Ružinov

30. 04. 2015

Ružinovskí učitelia oslávili svoj sviatok 

Zapojte sa do súťaže o 2 x 2 vstupenky na predstavenie O pyšnej Margarétke. Uskutoční 
sa 29.5. 2015 o 17:00 v Centre Rafael na Narcisovej ulici. Stačí, keď pošlete do 15.5. 2015 
email s heslom Súťaž Rafael na adresu echo@ruzinov.sk. Pridajte svoje meno, adresu  
a telefonický kontakt. Dvaja z vás vyhrajú po 2 vstupenky na toto predstavenie. Výherca-
mi súťaže s Centrom Rafael z RE 4/2015 boli V. Balážová a D. Hajdinová.  
Z programu Centra Rafael: 
16.5. od 12:00 Restaurant day – otvorenie jarno-letnej sezóny
29.5. o 17:00  Divadlo Agapé: O pyšnej Margarétke – v prípade pekného počasia 
bude predstavenie v záhrade 

Prespali medzi knihami 

Pedagógom z ružinovských materských a základ-
ných škôl odovzdali ocenenia starosta Ružinova 
Dušan Pekár a zástupca starostu Marián Gajdoš 
pri príležitosti Medzinárodného dňa učiteľov. 
Mestská časť Ružinov pre svojich pedagógov 
pripravila malú slávnosť s vystúpením speváčky 
Andrey Zimányiovej. Ocenenia získali aj učitelia 
seniori, ktorí v škôlkach a školách dlho pracovali 
a v súčasnosti sú už na dôchodku. 

Kulíškova spoznáva zahraničie  
po vlastných, koniec je v Ružinove 
Vytvoriť cezhraničné priateľstvá, podporiť pešiu turistiku a zlepšiť si angličtinu. 
O to všetko ide v medzinárodnom projekte  Comenius, do ktorého sa zapojila ru-
žinovská Základná škola Kulíškova. Spolu so školami z Bulharska, španielskeho 
Katalánska, Poľska, Turecka, Talianska a Rumunska sa počas dvoch rokov vzájom-
ne navštevovali, spoznávali svoje kultúry a prírodu. Už čoskoro to celé vyvrcholí 
v Ružinove. 

Comenius, ktorého súčasťou je základná škola na Kulíškovej ulici, je zameraný hlavne na 
pešiu turistiku. Ruka v ruke s ňou ide zdokonalenie sa v angličtine, žiaci zo ZŠ Kulíškova spo-
znávajú aj rôzne krajiny, ich flóru,  geológiu a to všetko „pešibusom“. Dva roky žiaci a učitelia 
zo zahraničných škôl vzájomne navštevovali. Svoje zážitky na hodinách angličtiny odpre-
zentovali aj ostatným spolužiakom. Žiaci a učitelia zo ZŠ Kulíškova majú za sebou poslednú 
návštevu Katalánska v Španielsku. „Navštívili sme rôzne pamiatky, napríklad  baziliku Sagrada 
Familia,  ale videli sme aj krásne prostredie pútnického miesta Montserrat. Celkovo to bola veľmi 
zaujímavá túra, aj keď nám počasie veľmi neprialo,“ zhodnotila potulky Katalánskom učiteľka 
zo Základnej školy Kulíškova Marta Rovná.  „Ja som bol na mobilite, teda vzájomnej návšteve  
v Taliansku. Navštívili sme rôzne hrady, kostoly a boli sme aj vo Verone. Najnáročnejšia bola túra 
v predhorí Álp, ten výhľad ale stál za to, videli sme  napríklad mraky zhora,“ zaspomínal si žiak 
zo ZŠ Kulíškova Nikita.  „Po tejto  túre som mala aj menšiu  svalovicu.  Okrem spoznávania 
krajiny sme ochutnali aj ich tradičné jedlá ako sú špagety či pizza. Tieto ich špeciality sú iné ako 
u nás, sú bohatšie na ingrediencie a viacej mi chutili,“ doplnila Nikitu spolužiačka Romana. 
Do medzinárodného projektu Comenius sa školy zapájajú dobrovoľne a sami si určia, na akú 
tému sa chcú zamerať. V prípade projektu na Kulíškovej je to pešia turistika a s tým spojený 
zdravý životný štýl. Medzinárodný projekt Comenius sa už ale blíži do finále. Vyvrcholí na 
základnej škole Kulíškova v Ružinove, ktorú v júni navštívia žiaci z partnerských krajín. Čaká 
ich napríklad túra na Devínsku Kobylu či návšteva hradu Devín.

Marianna Šebová

Noc v knižnici na Zimnej ulici 
mohli za odmenu stráviť det-
skí čitatelia Knižnice Ružinov. 
Nechýbala torta s Ľudovítom Štú-
rom, kúzelník aj netradičný diktát. 
Zážitkom bola možnosť prespať 
v spacákoch medzi knihami. Pri 
príležitosti 200. výročia narodenia 
Ľudovíta Štúra sa Knižnica Ružinov 
rozhodla program venovať práve 
predstaveniu tejto významnej osobnosti deťom, ktoré strávili noc v knižnici. Deti mali 
možnosť dozvedieť sa hravým spôsobom o Štúrovi a jeho dobe prostredníctvom diktátu, 
rôznych súťaží a hier. Navštívila ich spisovateľka Janka Pavlíková, bábkoherečka Jana Se-
gešová aj dídžejka Jarka. 

Vyhrajte vstupenky do Centra Rafael
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MČ	Bratislava/Ružinov	pozýva
mladé	mamičky	s	trvalým	bydliskom	v	Ružinove

pri	príležitosti	Dňa	matiek

na	divadelnú	komédiu

Láááska
Voľné	vstupenky	je	možné	vyzdvihnúť	si	
											od	278482K:5	na	MÚ	Ružinov9	
			Mierová	2:9	38	posch89	kancelária	3K99	
																			tel8	č8	K2P48	284	3K9

Ponuka	platí	do	vyčerpania	vstupeniek

:38	máj	2K
:5

DK	Ružin
ov

:7:KK	h

2. ročník restaurant day na banšelovej

pozývame vás na

viac info na www.facebook.com/stopysnov

16. m
áj 2015

pozývame vás na

MČ	Bratislava/Ružinov	pozýva

seniorky	s	trvalým	bydliskom	v	Ružinove

pri	príležitosti	Dňa	matiek

na	koncert

Gizka Oňová, Miro Švába 
         a Dušan Grúň

Voľné	vstupenky	je	možné	vyzdvihnúť	si	
													od	4858	2K15	na	MÚ	Ružinov:	
			Mierová	21:	38	posch8:	kancelária	3K9:	
																				tel8	č8:	K2P48	284	3K9

Ponuka	platí	do	vyčerpania	vstupeniek

188	mája	2K15
DK	Ružinov
15:KK	h

 www.ruzinovskeecho.sk



S rastúcim množstvom áut prirodzene prichá-
dzajú na rad aj problémy s dopravou. Z miesta 
na miesto sa presúvame čoraz pomalšie a stále 
väčším umením sa stáva možnosť zaparkovať 
svojho tátoša tam, kde by sme chceli a potre-
bovali. Logickým vyústením je zriaďovanie jed-
nosmernej dopravy na užších uliciach a cestách. 
Pred pár rokmi sa pristúpilo k tomuto opatreniu 

aj na našej Trnávke. Som presvedčený o tom, že 
do značnej miery to bol pozitívny krok. Dnes to 
máme vyskúšané na vlastnej koži a podľa môjho 
názoru, už sme dospeli k tomu bodu, aby sme sa 
mohli pokúsiť to ešte trošku vylepšiť, doladiť.
Zmena dopravy na Trnávke bola jednou z mojich 
ambícií, s ktorou som sa uchádzal o možnosť stať 
sa poslancom ružinovského miestneho zastupi-

Navrhnite jednosmerky na Trnávke 



teľstva.  Rád by som splnil svoj sľub, no bez pomoci obyvate-
ľov Trnávky to nebude tak ľahké. Preto si myslím, že by sme 
sa do toho mohli pustiť spoločne. Mojím zámerom a cieľom 
je dosiahnuť čo najväčšiu  zhodu medzi obyvateľmi tejto lo-
kality. 

Preto vám v tomto vydaní Ružinovského ECHA prinášame 
mapu, v ktorej je zakreslený súčasný existujúci stav jed-
nosmerných ulíc na Trnávke. Budem nesmierne rád, ak sa nad 
problémom zamyslíte a do tejto mapy (napríklad fixkou), za-
kreslíte Vašu predstavu jednosmernej dopravy. Následne ten-

to návrh pošlite do 5.6. 2015 na adresu: Marián Gajdoš, Miest-
ny úrad Bratislava-Ružinov, Mierová 21, 827 05 Bratislava.

Na základe Vašich návrhov sa pokúsime pripraviť alternatív-
ne niekoľko návrhov, ktoré by sme následne spoločne predis-
kutovali za prítomnosti odborníkov na dopravu. Až na zákla-
de tohto postupu by sme pristúpili k potrebným úpravám tak, 
aby sa nám spolu aspoň o trošku lepšie žilo a vozilo na našej 
Trnávke.

Marián Gajdoš 
zástupca starostu Ružinova 

Zdroj: www.googlemaps.com
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Lodná dielňa a lodný výťah v Zimnom prístave 
Lodná dielňa s lodným výťahom vznikla v tretej stavebnej etape vývoja bratislavského prístavu, ktorá sa 
realizovala v čase druhej svetovej vojny. Hoci k sebe tieto objekty neodmysliteľne  patria (sú funkčne 
previazané), budovali ich postupne. Starším z nich je lodný výťah, ktorý bol postavený nemeckou 
spoločnosťou Hitzler Regensburg pred rokom 1940 na brehu južného bazéna. Lodná dielňa bola 
postavená v jeho tesnej blízkosti medzi rokmi 1943 - 1944. Tieto objekty boli aktívne využívané počas 
20. storočia, pričom  prevádzka dielní skončila pravdepodobne v 70. rokoch a lodný výťah je dodnes 
stále funkčnou, sporadicky využívanou súčasťou prístavu. 

Objekty sa nachádzajú v tzv. Zimnom prístave, ktorý, ako predznačuje jeho názov, slúžil 
na prezimovanie lodí. Boli tu vybudované dva bazény, severný a južný, spolu s modernými  
podlahovými skladiskami a dielňami. V zimnom období tu boli kotviace lode podrobené 
pravidelnej údržbe či oprave. Na breh južného bazéna ich vytiahli pomocou lodného vý-
ťahu a v prípade potreby boli ich väčšie časti presunuté do lodnej dielne situovanej hneď 
za výťahom. Na presun sa používali žeriavy, jeden sa nachádzal v exteriéri pri výťahu (už 
nezachovaný) a druhý v interiéri dielne. 

Lodný výťah
Lodný výťah bol už v období svojho vzniku modernou lodnou železnicou. Po celej jeho šírke má 
zabudovaných sedem koľajových dráh vedúcich pod vodnú hladinu. Pomocou špeciálnych vo-
zíkov upevnených oceľovými lanami sa plavidlá mechanicky spúšťajú alebo zdvíhajú. Obsluha 
takéhoto typu výťahu bola v jeho aktívnej prevádzke jednoduchšia, ale najmä bezpečnejšia 

v porovnaní s minulosťou, kedy sa plavidlá spúšťali na drevených saniach s povoľovaním lán. 

Lodná dielňa 
Lodná dielňa, funkčne nadväzujúca na výťah, bola veľkorysým priestorom poskytujúcim 
prístavu technické zázemie. Nachádzali sa tu rôzne stroje, ktoré slúžili pri práci s hutným 
materiálom a spracovaní v rámci opráv trupov a nadstavieb lodí. Špecifickým prvkom 
dielne je samotná nosná rámová železobetónová konštrukcia. Tento typ konštrukcie bol 
zvolený práve pre jej vysokú únosnosť, keďže niesla jazdnú dráhu mostového žeriavu  
s nosnosťou 2 500 kg, ktorá prechádzala po celej dĺžke dielne. Konštrukcia zároveň umož-
nila vytvoriť interiér bez vnútorných podpier, tak potrebný pre komfortnú manipuláciu  
s veľkými časťami lodí. 

Národná kultúrna pamiatka
Prístav bol počas celého 20. storočia jedným z dôležitých dopravných spojení mesta a tiež 
jedným z uzlov zahraničného obchodu. Lodná dielňa spolu s výťahom sú autenticky za-
chovaným celkom reprezentujúcim jednu etapu histórie vývoja prístavu, odkazujúce k pô-
vodnému technickému zázemiu prístavu. Ich vyhlásenie za národnú kultúrnu pamiatku je 
pokračovaním úsilia Pamiatkového úradu o zachovanie celistvej, autentickej časti prístavu, 
kde sú situované aj ďalšie Národné kultúrne pamiatky: Dom lodníkov, Stanica prečerpáva-
cia a Sklad č. 7. Štatút národnej kultúrnej pamiatky určuje vlastníkovi povinnosti v inten-
ciách pamiatkového zákona (Zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu) a to 
najmä vykonávanie základnej ochrany pamiatky a v prípade budúcich stavebných zásahov 
a úprav tieto realizovať na základe usmernenia Krajského pamiatkového úradu Bratislava.
 

Mgr. Petra Kalová
autorka pracuje v Pamiatkovom úrade SR

Zuzana  
so synom Maximom

Centrum pomoci Ligy proti rakovine/máj 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 13.5.2015,20.5.2015, 27.5.2015 o 15:15

   Kreatívne kurzy
Papierové pletenie – vypletané dno 4.5.2015, 11.5.2015 o 16:30
Klovatinová maľba 6.5.2015 o 10:00
Quilling – zdobenie krabičky 11.5.2015 o 17:00
Vintage rámiky na fotografie 12.5.2015 o 17:00
Patchwork 13.5.2015 o 10:00
Brošne z organzy 14.5.2015 o 10:00
Uhlíková akrylová maľba 20.5.2015 o 10:00

Náramky z korálkov 25.5.2015 o 17:00
Šperky z krištáľovej živice 27.5.2015 o 10:00
Quilling – prívesok na kľúče, sova 28.5.2015 o 09:30
Paličkovanie každú stredu o 13:30

  Iné
Liečivé cvičenie pre dušu i telo 25.5.2015 o 11:00
,,Čaj s Luckou“ 13.5.2015, 28.5.2015 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.

Spúšťanie lode Ondava na vodu pomocou  
lodného výťahu. V pozadí Dom lodníkov. Zdroj: Náš Dunaj, 20.4.1962, roč. XIV, č. 12

Súčasný pohľad na južný bazén s lodným 
 výťahom, v pozadí lodná dielňa. Foto: Petra Kalová Interiér lodnej dielne. Foto: Petra Kalová Časť západnej fasády lodnej dielne.Foto Petra Kalová
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Viem si celkom dobre predstaviť detský sen – mať 
povolanie ako vy, byť „šéfkou zvierat“ v ZOO. Bolo 
to u vás tak? Tvoril „zverinec“ váš detský svet, 
alebo bolo všetko inak? 
Všetko bolo inak. Vyrastala som na sídlisku v Banskej Bys-
trici. Postupne som mala sny o mojom budúcom povolaní, 
no priznávam, práca medzi zvieratami medzi nimi nebola. 
Vyštudovala som ekonomickú školu, do ZOO som začiat-
kom roku 1991 vyhrala konkurz na ekonomicko-investičnú 
námestníčku. Lenže potom sa to všetko zvrtlo, poverili ma 
vedením a neskôr vymenovali do funkcie riaditeľky. Nebo-
lo to jednoduché, veď o zvieratách som skoro nič nevedela 
a tak som sa rozhodla externe študovať chov exotických 
zvierat v Prahe.

A zvieratá vám, zdá sa, učarovali nadlho. Aká je 
práca s nimi?
V detstve vnímate zvieratá ako roztomilé živočíchy, s kto-
rými sa chcete maznať a hrať. Naša práca je však najmä  
o starostlivosti a ochrane samotného živočíšneho druhu. 
Ako „dospelák“ vnímate všetky nástrahy a ohrozenia, ktoré 
znižujú počty voľne žijúcich zvierat a snažíte sa s tým niečo 
spraviť, či už prostredníctvom vzdelávania verejnosti ale-
bo priamo záchrannými programami, kedy prinavraciame 
nami odchované zvieratá do voľnej prírody. Snažíme sa 
ľuďom vštepovať, aby začali vnímať živú prírodu s rešpek-
tom. A začíname už od malých detí prostredníctvom príro-
dovedných krúžkov a vzdelávacích programov.

Veľa pracujúcich, ktorí prichádzajú do styku  
s ľuďmi, sa sťažujú, že je to komplikované. Aké je 
to „spolupracovať“ so zvermi? Do akej miery s nimi 
reálne prichádzate do kontaktu? 
Pracujeme s ľuďmi i so zvieratami. Snažíme sa návštevní-
kom vytvoriť prostredie na oddych a rekreáciu, no nie vždy 
sa dá všetko zrekonštruovať, či modernizovať tak rýchlo, 
ako si návštevník želá, riešime i rôzne sťažnosti a podne-
ty. Práca s ľuďmi je náročná. Ak cítim, že je toho na mňa 
veľa, odchádzam sa na chvíľu prejsť do záhrady a pohľad 
na krásne exotické tvory ma zaručene upokojí. Avšak naj-
zázračnejší liek na všetky starosti a stresy je starostlivosť  
o mláďatá, ktoré by bez našej pomoci neprežili. Ja sama 
som sa podieľala na odchove hyeny pásavej, gibona zlatolí-
ceho, medveďa hnedého...

Mnohé zvieratá k vám aj privážajú, alebo cestujú 
od vás do iných ZOO. Vraj takéto prevozy dokážu byť 
dosť kuriózne....
Pri prevoze najvyššieho zvieraťa žirafy si napríklad musíte 
do posledného detailu naplánovať celú trasu cesty, aby 
vás neprekvapil obyčajný nízky most. Komplikovanými 
cestujúcimi sú napríklad zebry – je to stádovité zviera a 
keď ho chcete oddeliť a naložiť do kamiónu, je s tým veľký 
problém. A napríklad  leňoch, ktoré je celý život zavesený 
na konári stromu, sa preváža aj s konárom. Dôležité pri 
všetkých, niekedy až tisíce kilometrových transportoch je, 
aby čo najmenej zvieratá stresovali.

Vošli by ste za nimi  aj do klietky, či to je doména 

ošetrovateľov? U vás asi musia kvôli bezpečnosti 
platiť presné pravidlá... 
Väčšina zvierat je u nás chovaná bezkontaktne, teda ani 
chovateľ neprichádza so zvieratami do priameho kontaktu. 
Sú to najmä mačkovité šelmy, ale i veľké kopytníky - zubry, 
nosorožce či kulany. Aj keď sú zvieratá na chovateľov na-
vyknuté, je to predsa len divý tvor, ktorý môže v sekunde 
zaútočiť a usmrtiť človeka, preto platia prísne bezpečnost-
né pravidlá. Chováme však aj také druhy zvierat, ku ktorým 
chovatelia vchádzajú do výbehu, môžu ich nakŕmiť z ruky, 
pohladiť. A k tým môžem ísť aj ja. Sú to napríklad lemury 
kata, krásne zvedavé primáty, ktoré vás budú obletovať 
ako náhle zistia, že máte v ruke ovocnú dobrotu.

Keď sme pri tých „dobrotách“, je na mieste pokar-
hať aj nás. Všetci máme tendenciu zvieratá kŕmiť... 
S kŕmením zvierat máme v ZOO veľký problém. Môžete 
návštevníkov prosiť, zakazovať im, no niektorí stále nechcú 
počúvať. Bohužiaľ, na to v minulom roku doplatila samička 
lemura kata aj s mláďaťom. Bola im podaná potrava, ktorú 
nevedeli stráviť, spôsobila im neskutočné bolesti a nako-
niec, napriek rýchlemu veterinárnemu zákroku, nám uhy-
nuli. Zvieratá v ZOO nie sú hladné, majú presne stanovenú 
kŕmnu dávku zo zložiek, ktoré požívajú vo voľnej prírode. 
Niektoré primáty, napríklad náš gibon Oliver, naťahujú 
prosebne horné končatiny k návštevníkom, ktorí si to vy-
svetlia ako žobranie o jedlo. Je to ale číra zvedavosť, ktorá 
im, bohužiaľ, môže ublížiť.

Na čo sa môžeme tešiť v tejto sezóne? Bude ZOO v 
roku 2015 niečím nová, výnimočná? 
Tento rok by sme sa radi zamerali na skvalitnenie služieb 
zákazníkom. Už pri vstupe do ZOO vás privíta nová exotická 
záhrada s množstvom krásnych paliem, magnólií, bambu-
sov, navodia dojem, že vchádzate do pralesa. V druhej po-
lovici roka by sme mali začať s výstavbou nového detského 
lanového komplexu, ktorý uchváti určite deti i dospelých. 
Podobná atrakcia sa na Slovensku ešte nenachádza, tešíme 
sa, že môžeme túto zábavu ponúknuť práve našim návštev-
níkom.

Mnohí návštevníci sa stali aj sponzormi niektorých 
vašich  zvieratiek. Stále máme túto možnosť? 
Sme vďační za každý jeden mail či telefonát podobného 
charakteru. Poviete, o aký druh pomoci či sponzorstva 
máte záujem. Či ide o jednorazovú pomoc, alebo chcete 
sponzorovať zvieratko istý čas. Všetko sa dohodne podľa 
vašich možností a predstáv.

Od práce sa presuňme o lokalitu ďalej, tú našu. Vy 
ste Ružinovčanka, aký máte vzťah k tejto mestskej 
časti? Býva, žije sa vám tu dobre alebo máte aj 
nejaké pripomienky?  
V Ružinove bývam 37 rokov. Obľúbila som si túto mestskú 
časť. Moje deti tu chodili do jasličiek, škôlky aj školy. 
Problémy Ružinova mi nie sú ľahostajné. Preto som sa tiež 
aktívne angažovala v Združení občanov Líščie nivy. Veľmi 
oceňujem obnovu Parku Andreja Hlinku. Dobrou správou 
pre mňa je, že miestna časť Ružinov v roku 2015 bude hos-
podáriť s vyrovnaným rozpočtom. Páči sa mi snaha viac 
vtiahnuť verejnosť do tém grantového programu. Mne 
sa v Ružinove býva a žije dobre. Samozrejme, že vidím 
problémy so stavom niektorých ciest, údržbou zelene, 
parkovaním, je tu mnoho zničených košov a stojanov na 
vrecká na psie exkrementy.

Priamo ste mi nahrali na ďalšiu otázku, či skôr 
výzvu  – možno by od vás ako „šéfky zvierat“ ma-
jitelia psov v Ružinove mohli počuť, že upratovať 
zvyšky po svojich zverencoch sa musí...káže to 
empatia voči okoliu aj zmysel pre poriadok...tiež 
vám prekáža keď to ľudia nerobia? 
Myslím si, že každý je zodpovedný za svojho psieho milá-
čika, preto by mal po ňom upratovať. Lebo nikomu nie je 
príjemné vyhýbať sa týmto biologickým mínam v trávniku, 
tobôž nie pri predstave, že sa na trávnikoch hrajú malé deti. 
Môžu sa tým prenášať rôzne ochorenia a parazity, takže  
i                                                                   z veterinárneho hľadiska 
je dôležité, aby mali psíky zodpovedných majiteľov.

Mimochodom, máte nejakého živého zvieracieho 
tvora aj v domácnosti? 
Vystriedalo sa ich u nás niekoľko. Argumenty, že do čin-
žiaku zvieratá nepatria, mi u detí neprešli. A tak súčasťou 
našej rodiny boli postupne morčatá, korela, korytnačky a 
napokon pes.

V práci ste obklopená prírodou, vyhľadávate ju aj 
vo voľnom čase, či naopak...našli by sme vás na 
kávičke v obchodnom centre? 
Možno by sa niekto čudoval, ale ja dosť často trávim svoj 
voľný čas v ZOO. Mám vnúčikov, starší Filip pozná ZOO od 
malička, už tu priložil aj ruku k dielu, pomáhal napríklad pri 
finálnych úpravách Sedliackeho dvora,  a dvojročný Alex je 
veľmi vnímavý a pozná už viacero druhov, ktoré chováme. 
Takže im venujem svoj voľný čas a snažím sa im odovzdať 
úctu a lásku k zvieratám.

Sandra Jonisová Vyhlopenová
Foto: archív M.Š. 

Leňoch sa preváža aj s konárom
Miloslava Šavelová  je „šéfkou“ zvierat v bratislavskej zoologickej záhrade a už 37 rokov patrí  
medzi obyvateľov Ružinova. Aj keď pôvodne vôbec neplánovala pracovať so zvieratami, táto robo-
ta jej učarovala a už 24 rokov je jej pracoviskom ZOO Bratislava. Ako hovorí, práca v zoologickej 
záhrade je krásna a zároveň náročná, ale  umožňuje po ťažkom dni s ľuďmi oddýchnuť si medzi 
exotickými zvieratami. 

 www.ruzinovskeecho.sk



Diváckym hitom bol Winnetou  

Oslávte 50 rokov kina Nivy s filmami zadarmo

Výhercovia 
vstupeniek do Kina Nostalgia 

V súťaži s kinom Nostalgia v RE 
4/2015 vyhrali po dve voľné 
vstupenky na ľubovoľný film v roku 
2015: G. Paschová z Bajkalskej 
ulice, L. Baránková z Raketovej, 
J. Golianová z Trenčianskej ulice. 
Blahoželáme! 

Kino Nivy v štvrti 500 bytov slávnostne otvorili  3. apríla 1965 švédskym filmom Krátke leto  podľa romá-
nu Knuta Hamsuna s herečkami Liv Ullmann a Bibi Andersson v hlavných úlohách. Do nového kina vtedy 
dodali moderné technické zariadenie, ktoré umožňovalo aj širokouhlú projekciu. 
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Prvých desať rokov kina na Súťažnej ulici zažívalo úspeš-
né obdobie a dobrú návštevnosť. Obľube sa každoročne 
tešil Filmový festival pracujúcich a diváckym hitom bol 
legendárny Winnetou. Keď sa dostal do programu kina, 
ľudia čakali od rána na otvorenie pokladne, aby si mohli 
kúpiť lístky. Nivy boli reprízové kino, ktoré spočiatku 
premietalo päť dní v týždni – od utorka do soboty –  
a v nedeľu dopoludnia tu hrali detské predstavenia. 
Zmenou demografickej štruktúry obyvateľstva na sídlis-
ku 500 bytov však návštevnosť kina s kapacitou takmer 
300 sedadiel postupne klesala. Napriek tomu sa aj v roku 
1982 kino Nivy umiestnilo na prvom mieste v kategórii 
kín v celoslovenskej súťaži „Film krajiny sovietov“ o naj-
lepšie výsledky návštevnosti na sovietske filmy. 

Útlm kina po roku 1989 
Po roku 1989 kino Nivy postupne prešlo spod Správy 
kín hlavného mesta SR Bratislavy pod spoločnosť Cultus 
Ružinov, ktorá v 90. rokoch prebrala jeho prevádzku. 
Nástupom nových technológií, omnoho širšej televíznej 
ponuky, cenovo dostupnejších filmových nosičov i ne-
skorším vznikom multikín došlo v kine kvôli klesajúcej 
návštevnosti k postupnému útlmu premietania okrem 
pravidelných organizovaných predstavení pre školy. 

Spojenie ex-Nív a Nostalgie
Medzitým v októbri 1991 zahájil svoju činnosť v priesto-
roch auly Stavebnej fakulty STU filmový klub Nostalgia, 
ktorý za  20 rokov svojej existencie na pôde fakulty 
uviedol viac ako 4 500 filmových predstavení s celkovou 
návštevnosťou vyše 530 000 divákov. Na jar v roku 2011 
však Nostalgia bola kvôli nečakanému nepredĺženiu 

nájomnej zmluvy nútená začať si hľadať nové priestory.  
O ďalšom pôsobení Nostalgie na Nivách rozhodla nako-
niec ponuka vtedajšej riaditeľky Cultusu Evy Filanovej 
jej prevádzkovateľom, aby pokračovali vo svojej činnosti 
práve v priestoroch ex-kina Nivy. 
Na jeseň 2011 Nostalgia otvorila svoju prvú sezónu tretej 
dekády činnosti už v priestoroch kina v Spoločenskom 
dome Nivy. Už v októbri 2012 prešla Nostalgia na Nivách 
i vďaka významnej podpore Audiovizuálneho fondu, 
ústretovosti spoločnosti Cultus Ružinov a mestskej časti 
Ružinov ako prvé klasické jednosálové kino v Bratislave 
kompletnou digitalizáciou, ktorá zahŕňala ozvučenie 
Dolby Surround 5.1, inštaláciu digitálneho projektora  
a strieborného plátna, ktoré sa k divákom pred pred-
staveniami približuje pomocou unikátnej konštrukcie 
na kolieskach. V prevádzke naďalej zostali aj 35mm pre-
mietačky. 

Digitalizácia kina
Vďaka digitalizácii dnes kino môže svojim návštevníkom 
ponúkať filmové zážitky s kvalitným zvukom a obrazom. 
Okrem digitálnych 2D projekcií ponúka navyše ako jedi-

né klasické kino v Bratislave i 3D projekcie. V  uplynulom 
roku dosiahlo kino Nostalgia na Nivách návštevnosť 
na večerných predstaveniach viac ako 10 000 divákov, 
priemerná návštevnosť na predstavení sa pohybovala 
okolo 60 divákov. Kino poskytuje zľavy na vstupnom  
pre študentov, dôchodcov, deti a ZŤP.  Okrem večerného 
programu predstavení, ktoré sa konajú štyri dni v týždni 
– od stredy do soboty, sa v kine každý mesiac premietajú 
organizované predstavenia pre základné aj stredné školy 
v Ružinove. Nostalgia príležitostne uvádza i záznamy 
predstavení britského Národného divadla. Od roku 2013 
sa v kine každoročne koná aj Medzinárodný filmový fes-
tival Bratislava. 
Dnes je Nostalgia na Nivách pevne ukotvené lokálne 
kino na rozhraní centra Bratislavy a Ružinova, ktoré si aj  
v dobe rozmachu multikín dokázalo zachovať osobitú at-
mosféru i kvalitnú dramaturgiu a ponúka pestrú progra-
movú alternatívu pre náročného i bežného diváka.

           (pg)

Vychutnajte si sobotu 23. mája 2015 voľný vstup na štyri filmy v kine Nostalgia. Oslávte tak 50 
rokov od vzniku kina na Nivách. Uvidíte starú i novú klasiku. 

23.5. o 15:30  O MYŠKE A MEDVEĎOVI Stéphane Aubier a Vincent Patar, Fr., 2012
23.5. o 17:00  CASABLANCA Michael Curtiz, USA, 1942
23.5. o 19:00  MUŽ S KINOAPARÁTOM & Cinematic Orchestra Dziga Vertov, Rus., 1929
23.5. o 20:30  POLNOC V PARÍŽI Woody Allen, Špan./USA/Fr., 2011

Na uvedené  predstavenia majú návštevníci VOĽNÝ VSTUP! 
Viac info o programe na www.nostalgia.sk

Podujatie sa koná v spolupráci s Mestskou časťou Ružinov a Cultus Ružinov. 

25  rokov Ružinova: VÝZVA PRE FOTOGRAFOV 
Radi fotografujete? Skúste zachytiť svojím pohľadom súčasný Ružinov. Nafoťte zaujímavé zábery 
Ružinova – budovy, architektúru, sídliská, netradičné okamihy, podujatia. 

Prípadne nájdite vo svojom archíve zaujímavé snímky z Ružinova po roku 1990, ktoré by mohli zaujať 
širokú verejnosť. Koncom roka 2015 pripravuje mestská časť Ružinov výstavu nových aj starých fotografií, 
ktoré zachytávajú život, premeny a atmosféru Ružinova. Uskutoční sa pri príležitosti 25. výročia existencie 
mestskej časti Bratislava-Ružinov. 
Fotografie (max. 3 od jedného autora) zasielajte vo formáte jpg a minimálnom rozlíšení 2816 x 2112 do 
31.7. 2015 emailom na adresu sutaz@ruzinov.sk alebo ich zašlite poštou na CD na adresu Útvar pre styk 
s verejnosťou, Miestny úrad Bratislava-Ružinov, Mierová 21, 827 05 Bratislava, prípadne prineste osobne 
do podateľne miestneho úradu. Nezabudnite pripojiť heslo: 25 rokov Ružinova, meno a priezvisko autora 
fotografií, adresu a telefonický kontakt. 
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Mestská časť Bratislava – Ružinov 
Ružinovský športový klub 

 

I. turnus:  9.8.2015 – 16.8.2015 Hotel Mier, Račková dolina 
II. turnus:  16.8.2015 – 23.8.2015 Hotel Mier, Račková dolina 

                          

    Podmienky účasti: deti od 7 do 15 rokov, trvalý pobyt v MČ Bratislava - Ružinov 
   V cene pobytu: doprava, ubytovanie, 5x denne strava, pitný režim, odborný dozor,  

    zdravotná služba, ceny do súťaží 

 
        
             Ďalšie informácie: 
         www.ruzinovskysportovyklub.sk  
             tel: +421 (2) 48284503, kl. 158 

HK Ružinov 99 víťazom  
turnaja Orange Minihokej Tour

Chcete začať behať? Tu si v Ružinove pohodlne zabeháte!

Chlapci 4. ročníka HK Ružinov 
99 sa v Košiciach stali víťazmi 
turnaja Orange Minihokej Tour. Vo 
finálovom zápase, ktorý odohrali 
12. apríla 2015 na ľade Crow Arény  
zdolali HC Košice 7:3. Vo svojej 
skupine si Ružinovčania predtým 
poradili s MŠK Púchov 7:2 a P.H.K. 
Prešov 19:0. 

Ružinovskí  zverenci trénera Matúša 
Kadrabu si za víťazstvo v turnaji od-
niesli aj šek na 700 eur a týždenný 
pobyt v Hokejovej škole Mariána Gáboríka od generálneho partnera Slovenského zväzu ľadového hokeja, 
spoločnosti Orange Slovensko.  „Máme radosť, že sa tento celoročný projekt pre malých hokejistov, pôvodne 
zameraný na samotnú popularizáciu minihokeja, tak pevne etabloval v hokejovom kalendári klubov a ich práci 
s najmenšími hokejistami,“ povedal  riaditeľ celoslovenského finále OMT 2015 a sekretár mládežníckych sú-
ťaží Slovenského zväzu ľadového hokeja Karol Belko. V Košiciach sa stretlo šesť tímov, víťazov z jednotlivých 
regionálnych kôl (z každého regiónu po dva). Hráčov prišlo podporiť  okolo 600 divákov. 
 (red)

Foto: HK Ružinov 99

Beh sa teší stále väčšej popularite. Je to nenáročný šport, na ktorý si ne-
potrebujete kupovať vstupy do fitnes centra. Stačí vyjsť von a zabehať si. 
Ak vás neláka asfalt, v Ružinove máte viac možností, kde sa dá pohodlne 
a zadarmo behať. Navštíviť môžete štyri tartanové dráhy, ktoré sú otvore-
né denne aj pre verejnosť. Ponúkajú vám komfortnejší povrch, na ktorom 
menej trpia kolená.  Bežecké dráhy nájdete v športových areáloch základ-
ných škôl na Nevädzovej , Medzilaboreckej , Vrútockej a Kulíškovej ulici. Ak 
máte radi šport pri vodnej ploche, zabehať sa dá na antukovom povrchu 
okolo Štrkoveckého jazera. 

Do bežeckých areálov v žiadnom prípade 
nevstupujte so psom. Je to zakázané!  
Areál nie je určený pre zvieratá. Po bežec-
kej dráhe sa nepohybujte na korčuliach, 
na bicykli, ani s kočíkom. Bežecká dráha je 
určená na beh. 

Registruj seba alebo svoj tím
na www.vincentinum.sk v sekcii INFO
Tričko s logom dostane každé dieťa do 140 cm!

DUŠA V POHYBE

futbal
florbal
frisbee show
skok cez švihadlo
bežecké disciplíny
hod medicinbalom
športový jarmokšportový jarmok
rodinná štafeta
skok do diaľky
stolný tenis
zumba

21. JÚN 2015

Spojená škola sv. Vincenta de Paul
Bachova 4  • 821 03 Bratislava

ŠPORTOVÝ DEŇ

Preteky dračích lodí
Akademický pohár rektora STU 
23.5. 2015 Štrkovecké jazero

Vyskúšajte 
si aj vy dračiu loď: 
www.dracielode.sk 

BEZ PSA, BEZ BICYKLA, BEZ KORČÚĽ  A BEZ KOČÍKA!

Kulíškova Nevädzová

Medzilaborecká Vrútocká

 www.ruzinovskeecho.sk
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Súťažte o knihu Miniaturista od Jessie Bartonovej, ktorú jednému z úspešných riešiteľov krížovky venuje vydavateľstvo IKAR. Pošlite správne znenie 
tajničky do 15.5. 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 knihy. Výhercu zverejníme v RE 6/2015. Správne znenie tajničky z RE 4/2015: Najlepším 
liekom na hnev je čas. Knihu Výhybky osudu od Slávky Koleničovej vyhráva Ľudmila Trančíková zo Zálužickej ulice. Blahoželáme!

Stovka ružinovských seniorov v marci spoznávala históriu 
Habsburgovcov. Aj keď cestou ich sprevádzal dážď, cieľ bol jasný – 
veľkonočná Viedeň aj s múzeom Sisi.  

Spoločnosť seniorom robili 
už v autobuse  sprievodcovia 
s odborným výkladom. Tí ich 
previedli po areáli bavorského 
zámku Schőnbrunn, ktorý sa 
spája najmä s cisárovnou Sisi. 
Súčasťou boli aj veľkonočné 
trhy. K tomu pridali aj zaujíma-
vosti o zámku, ktorý mal 143 

kuchýň.  „Sama by som sa na takýto výlet asi nedostala, musela by som popro-
siť zaťa, takže som veľmi vďačná za túto možnosť. Je to tu naozaj krásne. Trošku 
ma mrzí, že nám nevyšlo počasie, rada by som sa v tých záhradách pozrela aj o 
kúsok ďalej,“  prezradila  dojmy z výletu Ružinovčanka Eva.  „Ja Viedeň celkom 
poznám, lebo tu mám rodinu. Aj tak sa ale vždy rada niečo nové dozviem a dnes 
toho bolo naozaj dosť. Niečo si z toho snáď zapamätám a mám aj brožúrku, tak 
si zvyšok doma doštudujem a pripomeniem,“ hovorí seniorka Anna. „Nikdy sme 
ešte neboli na takomto výlete a spolu s manželkou sme milo prekvapení. Odborný 
výklad je na vysokej úrovni, zámocké záhrady boli krásne a už sa tešíme na ďalšie 
spoznávanie histórie Habsburgovcov,“ uviedol Ružinovčan Paľo.  „Ja sa najviac 
teším na múzeum cisárovnej Sisi. Filmy o nej veľmi dobre poznám a tak som zve-
davá, ako naozaj žila a čo všetko sa z jej minulosti dozviem,“ neskrývala svoje 
nadšenie Anna. Návšteva Hofburgu, zámku Habsburgovcov, kde sídli múze-
um Sisi, bola vrcholom výletu. Za ten zaplatili seniori s dôchodkom do 525,20 
eura len symbolických päť eur. Výlet do Viedne prilákal množstvo nováčikov. 
Podľa slov vedúcej odboru sociálnych vecí ružinovského miestneho úradu 
Henriety Valkovej, celý jeden autobus zaplnili tí, ktorí boli na výlete organizo-
vanom mestskou časťou Ružinov prvýkrát. 

Marianna Šebová
Foto: autorka 

ZÁJAZD PRE SENIOROV

Podmienky účasti:
, nepracujúci0senior0s0trvalým0pobytom0v0Ružinove
í0potvrdenie0o0výške0dôchodku0do05Ú5MÚ.0EURVosoba
í0platný0OP0iba0vo0forme0identifikačnej0karty0alebo0platný0cestovný0pas
í0európsky0preukaz0zdravotného0poistenia

Program:
, prehliadka0zámku0Lednice0s0komentovaným0výkladom
í0plavba0loďou0v0zámockom0areáli0v0smere0zámok0í0Minaret
í0návšteva0múzea0Lednice0dávna0í0Lednice0v0první0republice
í0prehliadka0zámockého0areálu0
í0príchod0do0SR0vo0večerných0hodinách

V0prípade0vyššieho0záujmuM0ako0je0plánovaný0počet0účastníkov0zájazduM0
prebehne0losovanie0prihlásených0seniorov0spĺňajúcich0podmienky0účastiS

Ďalšie0informácie:0Referát0sociálnych0služieb0MiÚ0BratislavaíRužinov
000000000000000000000000000000000000na0telS0čS: lÚ1žj Újž ÚjL

Odchod: jáll hodá z parkoviska Miestneho úraduu Mierová Ú3

Prihlasovanie: Do 3BáLá Úl3L na MiÚ MČ2Bratislava,Ružinovu2Mierová2Ú3

Poplatok:
í0Účastník0zájazdu0v0autobuse0hradí050EUR
í0Pri0dôchodku0nad05Ú5MÚ.0EUR0možnosť0ísť0ako0samoplatca

LEDNICE
Ú7á máj Úl3L

Mestská časť2Bratislava,Ružinov2organizujeVýlet za Habsburgovcami
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Ružinovčanka Ema Šajnohová sa narodila v roku 1915. Dnes sa 
píše rok 2015 a táto energická dáma oslávila 100 rokov. 

Stále chce žiť, pretože život 
je krásny. Aj tieto slová za-
zneli z úst storočnej Ruži-
novčanky Emy Šajnohovej 
na malej oslave tohto vzác-
neho výročia v spoločnosti 
ostatných seniorov v den-
nom centre na Páričkovej uli-
ci. Darček od mestskej časti 
Ružinov jej sem priniesol aj 
starosta Dušan Pekár. 
Mnohí si Emu Šajnohovú 
môžu pamätať ako učiteľku 

na základnej škole na Košickej ulici. „Ja som sa len pozrela na hodinky  
a deti vtedy presne vedeli, že to s vyvádzaním prehnali a je zle. A ubrala 
som  im 2 minúty z prestávky,“ spomína na roky v škole  storočná oslá-
venkyňa. Aj napriek vysokému veku je  Ema Šajnohová plná elánu a 
optimizmu. Do pozoru dokáže stále postaviť aj dcéru, ktorá na svoju 
mamu nedá dopustiť. „Moja mamička je skvelá žena. Celý život sa o 
nás vzorne starala a nič nám nechýbalo. Pamätám si ale, ako som ju 
ešte ako školáčka oklamala, že som všetko naučená. A na druhý deň 
som prišla domov s päťkou. Mamička akurát robila palacinky, tak ma 
vyprášila po zadku s tou obracačkou na palacinky. Bolo to ale prvý a 
posledný raz, odvtedy som sa už do školy poctivo pripravovala. Koman-
dovať ma ale zvládne ešte aj teraz,“ prezradila dcéra Ema. 

Katarína Kostková 
Foto: M. Štrosová

Storočná Ružinovčanka 
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Musica aeterna
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ZO JDS Zimná 1 Bratislava 2 organizuje pre seniorov 
turistické vychádzky: 

6.5. 2015 Stupava-Mariánka- Záhorská Bystrica.  
Trasa 9 km, stúpanie 190 m. Zraz o 8:25 na AS Mlynské 
nivy nástupište č.  65, odchod autobusu o 8:40 hod.

3.6.2015  Smolenice- cintorín – nádvorie zámku 
Vlčiareň - jediný vodopád v Malých Karpatoch- jaskyňa 
Driny. Vstupné do jaskyne 5. Trasa 11 km, stúpanie 100 
m. Zraz o 7:30  vo vestibule Hlavnej stanice. Odchod vlaku 
do Trnavy o 8:00.

Sprevádzať budú M. Chudá a E. Švecová,  
tel.: 0902 197 141

Každý sa turistiky zúčastňuje na vlastnú zodpovednosť. 
Účastník si musí byť vedomý svojho zdravotného stavu  
a fyzických možností a na akciu príde primerane vystrojený 
(obuv, oblečenie, pršiplášť, voda). Akcia sa uskutoční za 
každého počasia.

Základná organizácia JDS Zimná 1 Bratislava 
2 oznamuje všetkým svojím členom, že úradné 
hodiny pre členov sú každý prvý pracovný 
štvrtok od 11:30 do 13:00 hod. v Seniorskom 
informačnom centre na Zimnej 1. 
 

Magdaléna Chudá, 
predsedníčka ZO JDS Zimná 1

Pre veľký záujem budú účastníkov počítačového 
kurzu pre seniorov žrebovať. Skúste šťastie!

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

 

Súťažte s elledanse! 
Súťažte o 2x2 vstupenky na predstavenie MAMA MA MÁ (12.5. o 20:00) Pošlite do 10.5. 2015 email na 
adresu echo@ruzinov.sk s heslom "Súťaž elledanse", uveďte svoje meno, adresu, telefonický kontakt. 
Výhercami súťaže o vstupenky z RE 4/2015 sú H. Grohmanová a A. Izakovičová. Blahoželáme!

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

AREÁL HIER RADOSŤ ŠTRKOVEC 
Drieňová 2

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

3. 5., 10. 5. 17. 5., 24. 5., 31. 5. o 9.30  ČAS PRE BOŽIE SLOVO 
3. 5. 19.00 h  KONCERT ORCHESTRA BRATISLAVA HOT SERENADERS
4. 5. 16.00 h  DETI S ÚCTOU MAMIČKÁM Kultúrne podujatie pre všetky mamičky  
  pri príležitosti Dňa matiek, vstup voľný
11. 5. 10.00 h  FILMOVÉ PREMIETANIE PRE ŠKOLY
12. 5. 18.00 h PRÍRODNÉ SAMOLIEČENIE - prednáška pre verejnosť, vstup voľný
20. 5. 10.00 h KRESBA ROKA 2015 Slávnostné vyhodnotenie výtvarnej súťaže žiakov ZŠ 
25. 5. 10.00 h  VÝCHOVNÝ KONCERT PRE ŠKOLY
26. 5. 18.00 h TRADIČNÁ ČÍNSKA MEDICÍNA - DIETETIKA 
  Prednáška pre verejnosť, vstup voľný
27. 5. 14.15 h FILMOVÉ PREMIETANIE PRE ŠKOLY
PRAVIDELNÉ AKTIVITY
Joga  Po 17:00 – 20:00, Str  18:30 – 20:00, Cvičenie na chrbticu pre dospelých Ut 17:00 – 18:00 
Angličtina Po-Pia 17:30 – 20:00, 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, DFS Prvosienka Ut 16:00 – 19:00, Str 16:00 – 18:00,Štv 16:00 – 
19:00, Etno Dance – tanečné štúdio pre dospelých Po- Pia 17:00 – 21:00
Kurz výtvarnej výchovy pre deti od 4 rokov  Ut 16:30 – 18:00, Klavír pre deti a dospelých Po 13:00 – 
21:00, Spev pre deti a dospelých Str 15:30 – 16:30 h, 17:00 – 19:20, Štv 16:00 – 17:00

Babyfit - cvičenie mamičiek s deťmi Str  9:00 – 13:30, Štv 9:00 – 13:30, Sunflowerstudio – cvičenie 
Flowin a Joga Po 17:00 – 21:00, Str 17:00 – 21:00, 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, 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 
– klavír, flauta, gitara, 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

3. 5. 10.30 h  NEDEĽNÉ ROZPRÁVKOVÉ DOPOLUDNIE CHLAPČEK A DIVOŠKA, hrá Divadlo JAJA
4. 5. 10.00 h  RUŽINOVSKÝ IDOL – talentová súťaž žiakov ZŠ a MŠ 
5. 5. 8.00 h  BRATISLAVSKÉ METAMORFÓZY
  Súťažná prehliadka v umeleckom prednese detí z Bratislavského kraja
6. 5. 8.00 h  BRATISLAVSKÉ METAMORFÓZY
  Súťažná prehliadka v umeleckom prednese detí z Bratislavského kraja
6. 5. 13.00 h   DIALÓGY - protidrogové fórum pre žiakov ZŠ 
7. 5. 8.00 h  BRATISLAVSKÉ METAMORFÓZY
  Súťažná prehliadka v umeleckom prednese detí z Bratislavského kraja
7. 5. 17.00 h  RUŽINOVSKÁ  TANČIAREŇ - DEŇ MATIEK
  Zábavné  tanečné stretnutie staršej a strednej generácie
10. 5. 10.30 h NEDEĽNÉ ROZPRÁVKOVÉ DOPOLUDNIE FORTISSIMO, v podaní Vlada KULÍŠKA
13. 5. 10.00 h MATICA SLOVENSKÁ - PREDNÁŠKA
13. 5. 14.30 h AKADÉMIA TRETIEHO VEKU PÝTAJTE SA LEKÁROV - MUDr. Alžbeta BÉDEROVÁ 
13. 5. 17.00 h DEŇ MATIEK PRE MLADÉ MAMIČKY Z RUŽINOVA: LÁÁÁSKA
  Komédia v réžií M. Spišáka Účinkujú: L. Barilíková, M. Majeský, M. Mňahončák   
  Organizované predstavenie MČ Ružinov na vopred rezervované vstupenky 
14. 5. 16.00 h MILIONÁRKA ČASU - Literárne stretnutie s Kamilou Strelkovou
  V spolupráci s Knižnicou  Ružinov
15. 5. 8.00 h  AKADÉMIA GYMNÁZIA I. HORVÁTHA
15. 5. 17.00 h RUŽINOVSKÁ  TANČIAREŇ  
17. 5. 10.30 h NEDEĽNÉ ROZPRÁVKOVÉ DOPOLUDNIE OPICE Z NAŠEJ KNIŽNICE hrá divadlo 
18. 5. 15.00 h DEŇ MATIEK PRE SENIORKY Z RUŽINOVA: Koncert G. Oňovej, D. Grúňa a M.  
  Švábu Organizované predstavenie MČ Ružinov na vopred rezervované vstupenky 
20. 5. 17.00 h AKADÉMIA ZUŠ SV. CECÍLIE   
20. 5. 15.00 h MUSICA AETERNA – koncert pre seniorov z Ružinova Vstup voľný 
22. 5.  17.00 h RUŽINOVSKÁ  TANČIAREŇ  
23. 5. 10.00 h UKÁŽKY CVIČENÍ DOBROVOĽNÉHO HASIČSKÉHO ZBORU   
  PRIEVOZ – Pred DK Ružinov 
24. 5. 10.30 h NEDEĽNÉ ROZPRÁVKOVÉ DOPOLUDNIE KÚZELNÁ LÍVIA, hrá Divadlo JAKI 
25. 5. 10.00 h AKADÉMIA ZŠ OSTREDKOVÁ 
27. 5. 13.00 h DIALÓGY -  protidrogové fórum pre žiakov ZŠ 
27. 5. 18.00 h AKADÉMIA ZUŠ HÁLKOVA 
29. 5. 17.00 h RUŽINOVSKÁ  TANČIAREŇ  
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, Miešaný spevácky zbor CANTUS   Str 18:00 – 21:00, Hudobno-dramatický súbor 
T.H. ŠEVČENKA  Str 17:30 – 21:00, Kompozičný šach Pia (2 x mesačne)  18:00 – 21:00, Krížovkársko-
hádankársky krúžok DUNAJCI  Str (2 x mesačne) 18:00 – 21:00, Klavír pre deti a dospelých, Zobcová 
flauta pre deti a dospelých

9. 5.  14:30 h  MÍĽA PRE MAMU – OSLAVA DŇA MATIEK 
23.5.     PRETEKY DRAČÍCH LODÍ NA ŠTRKOVECKOM JAZERE
31. 5.  10.00 h RUŽINOVSKÉ RYBÁRSKE SLÁVNOSTI 
31. 5.  10:00 h   RUŽINOVSKÝ DEŇ DETÍ

SD PRIEVOZ
Kaštieľska 30, 02/43 63 02 30

18. 5. 14.00   BEZPEČNOSŤ CESTNEJ PREMÁVKY Beseda s členom policajného zboru  
25. 5. 10.00     ROZHOVOR O ZDRAVÍ: SRDCOVO-CIEVNE OCHORENIA
27. 5. 14.00   SPOZNÁVAJ SVET  - vedomostná súťaž pre seniorov 

PRAVIDELNÉ AKTIVITY: Pilates Po 8:00 - 9:30, 17:00 - 18:00, 18:30 – 19:30, Štv 8:00 - 9:30, 17:00 - 18:00, 
18:30 – 19:30, Joga Ut 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 chrbticu 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 

02.05. SO 16:30 MALÝ PÁN,  Radek Beran, ČR/SR, 2015, 83 min., 3.50/4.00 € (pre deti)
02.05. SO 18:00 EX MACHINA, Alex Garland, Brit., 2015, 108 min., 3.50/4.00 €
07.05. ŠT 19:30 AVENGERS: VEK ULTRONA, Joss Whedon, USA, 2015, 142 min., 3.50/4.00 €
09.05. SO 19:30 DAJTE MI POKOJ!, Patrice Leconte, Fr., 2014, 79 min., 3.50/4.00 €
13.05. ST 19:30 NEUTEČIEŠ, David Robert Mitchell, USA, 2014, 100 min., 3.50/4.00 €
14.05. ŠT 19:30 DVA DNI, JEDNA NOC, J.-P. Dardenne a L. Dardenne, Fr./Belg./Tal., 2014, 95 min., 3.50/4.00 €
15.05. PI 19:30 ZABIJACI, Mikkel Norgaard, Dán., 2014, 119 min., 3.50/4.00 €
16.05. SO 19:30 PIESEŇ MORA, Ír./Dán./Belg., 2014, 93 min., tit., 3.50/4.00 € (pre deti)
20.05. ST 19:30 BOJ SNEŽNÉHO PLUHU S MAFIOU, 2014, 115 min., 3.50/4.00 €
21.05. ŠT 19:30 MAD MAX: ZBESILÁ CESTA, G. Miller, Austrália, 2015, 110 min., 3.50/4.00 €
22.05. PI 18:00 IDA, Pawel Pawlikowski, Poľ./Dán./Fr., 2013, 82 min., 3.50/4.00 €
22.05. PI 19:30 DIVOKÉ HISTORKY, D. Szifron, Argent./Špan., 2014, 120 min., 3.50/4.00 €

23.05. 50 ROKOV KINA NIVY - VOĽNÝ VSTUP NA PREDSTAVENIA! 
23.05. SO 15:30 O MYŠKE A MEDVEĎOVI, Fr., 2012, 76 min., VSTUP ZDARMA! (pre deti) 
23.05. SO 17:00 CASABLANCA, Michael Curtiz, USA, 1942, 102 min., VSTUP ZDARMA!
23.05. SO 19:00 MUŽ S KINOAPARÁTOM (Cinematic Orchestra), Dziga Vertov, Rus., 1929, 67 min., VSTUP ZDARMA!
23.05. SO 20:30 POLNOC V PARÍŽI, Woody Allen, Šp./USA/Fr., 2011, 91 min., VSTUP ZDARMA!

27.05. ST 19:30 DEŇ BLBEC, Peter Thorwarth, Nem., 2014, 110 min., 3.50/4.00 €
28.05. ŠT 19:30 KRAJINA ZAJTRAJŠKA, Brad Bird, USA, 2015, 120 min.3.50/4.00 €
29.05. PI 18:00 SEDEM ZHAVRANELÝCH BRATOV, ČR/SR, 2015, 85 min., 3.50/4.00 € (pre deti)
29.05. PI 19:30 SAMBA, O. Nakache, E. Toledano, Fr., 2014, 120 min., 3.50/4.00 €
30.05. SO 19:30 ZABIJACI, Mikkel Norgaard, Dán., 2014, 119 min., 3.50/4.00 €

Nižšie vstupné  je pre študentov, partnerov, dôchodcov, ZŤP, deti a vlastníkov Bonus karty 
Nostalgia. Zmena programu vyhradená.  Sledujte aj www.nostalgia.sk.      

2.5. o 19:00  MACA - PLATŇA ROKA / Macca, 
s.r.o.
Koncert, krst CD. Intímny album Marcely Vilhanovej 
so srdcom na podnose, ženský pohľad rokov života. 
10.5. o 18:00 Cats and Jumpers: DANCE! / TŠ 
elledanse
Komponovaný tanečný program Tanečnej školy 
elledanse
14.5. o 21:30  CLEAR / Debris Company - v 
rámci festivalu Nová dráma
15.5.  a 16.5. o 20:00  ID#entity / elledanse / 
premiéra
Tanečno - vizuálne predstavenie. 

17.5. o 20:00  MAMA MA MÁ _ _ _ _ / elledanse
Činoherné autorské predstavenie. Päť osobných 
výpovedí o mieste našich matiek v dnešnom svete. 
22.5. a 23.5. o 20:00  BAGGAGE / HAMU 
Tanečné predstavenie o tom, ako si každý v živote 
nesie ten svoj "batoh". 
30.5. o 10:00 Coffeeconcert / elledanse
Príďte si vychutnať kávu v rodinnom prostredí pri 
krátkom tanečnom programe. 
30.5. o 15:00 a 17:00  Malý princ / elledanse 
Organizované predstavenie
31.5. o 16:00 a 18:00 Malý princ / elledanse

 
13.5. o 10:00 – 12:00 
Podporná skupina nosenia 
detí. Info: Karolína 0944/353 
911, dojcensky.kruh@gmail.com
15.5. o 10:00 Múdry piatok v 
Hojdane: Senzitívne obdobie 
a výhody dvojjazyčnej výchovy. 
Prednáška psychologičky.
21.5. o 12:30-13:45 Kurz 
masáže dojčiat. Pre rodičov 
s deťmi od 6 týždňov do 10 
mesiacov. Kontakt: Ivana 
0905 351 001, ivana.banova@
centrum.sk
22.5. o 10:00 – 12:00 
Podporná skupina dojčenia. 
Info: Karolína 0944/353 911, 
dojcensky.kruh@gmail.com
23.5. o 10:00-12:30 

Korálkový svet s Lindou. 
Kurz „korálkovania“ . Vopred sa 
prihlásiť na recepcii Hojdany.
25.5.o 17:00 Rozhovory o 
zázraku. Stretnutie s dulami. 
Kontakt: Zuzka 0905 235 387, 
zubajka@gmail.com
26.5. o 10:30 Zvládanie 
hnevu pomocou 
psychofonetiky – prednáša 
Yehuda Tagar, zakladateľ 
psychofonetiky, zakladateľ 
a lektor Školy empatie na 
Slovensku. 
27.5. o 11:00 Pekná streda v 
Hojdane: Zablúdená ovečka. 
Vstupenky na divadielko je 
potrebné si zakúpiť vopred na 
recepcii Hojdany. 

27.5. Psychoterapeutická 
poradňa v Hojdane s Mgr. 
Ľubicou Kordošovou. Je 
potrebné sa vopred objednať, 
kontakt: 0907/386 614,  lubica@
kordos.net
29.5. o 10:00 Múdry piatok 
v Hojdane: Praktické rady a 
tipy pre mamičky tak z klasickej 
medicíny ako aj z oblasti 
homeopatie.
30.5. o 10:00 – 12:30 
Aromaterapia s Monikou 
pre deti. Výrobňa parfémov 
pre dievčence od 6-12 rokov.  Je 
potrebné sa vopred prihlásiť na 
recepcii Hojdany. 
Hojdana 1. a 8. mája 2015  
z a t v o r e n á.

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

 Miletičova 17/B


